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RESUMO 

 

O presente trabalho intenciona realizar um breve apanhado histórico do instituto da 

curatela, demonstrando suas origens e seu desenvolvimento ao longo do tempo e 

abordando os aspectos que lhe deram causa, culminando na legislação atualmente 

vigente no Brasil. Em seguida, será conduzido um breve estudo do referido instituto 

sob a perspectiva do Direito Civil Constitucional moderno e da dignidade da pessoa 

humana, apontando as novas tendências doutrinárias das relações de curatela em 

âmbito nacional e internacional, especialmente no que diz respeito à Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e dos conceitos por ela 

trazidos concernentes à dignidade, ao respeito e à realização integral da pessoa 

com deficiência. Por fim, será feita uma análise crítica do Novo Código de Processo 

Civil, no que concerne o procedimento para interdição das pessoas incapazes e para 

a instituição da curatela segundo os preceitos da dignidade da pessoa humana 

estabelecidos na Constituição e na legislação internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Incapacidade. Interdição. Curatela. Novo Código de Processo 

Civil brasileiro. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims at making a brief historical overview of the institution of trusteeship, 

showing its origins and its development through time and approaching its causing 

aspects, culminating on the present valid legislation in Brazil. Then, a short study of 

the referred institution will be conducted, under the perspective of modern 

Constitutional Civil Law and human dignity, pointing the new doctrinaire tendencies 

for trusteeship relations in national and international range, especially regarding the 

International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the concepts 

brought by it concerning the dignity, the respect and the realization of the person with 

disability. Finally, a critical analysis of the New Brazilian Code of Civil Procedure will 

be made, concerning the procedures to interdict the incapable people and to institute 

trusteeship under the precepts of human dignity established in the Constitution and in 

the international legislation. 

 

KEYWORDS: Incapacity. Interdiction. Trusteeship. New Brazilian Code of Civil 

Procedure. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interdição das pessoas incapazes e a instituição da curatela estão entre os 

mais antigos institutos jurídicos de que se tem notícia. No decorrer do tempo, a 

curatela serviu como uma ferramenta voltada para a proteção do interesse 

patrimonial e a salvaguarda, da sociedade, da figura do curatelado, muitas vezes 

subjugando-o ou excluindo, em termos práticos, o exercício de sua personalidade e 

a sua chance de plena convivência social. 

 

Em linhas gerais, a curatela se definiu, historicamente, como um encargo 

suportado por alguém, que deve administrar a pessoa e os bens de um sujeito que é 

incapaz de fazê-lo por si mesmo. Ao curador compete o exercício dos atos civis 

tendentes à concretização e o gozo dos direitos por parte do curatelado. 

 

Com o reconhecimento da dignidade como valor fundamental, inerente à 

pessoa humana, e a humanização das relações sociais e jurídicas, contudo, ficaram 

evidentes a insuficiência dos institutos citados e a necessidade de profundos ajustes 

nos procedimentos para análise e avaliação das incapacidades. Nesse ensejo, 

imprescindível mencionar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945, e 

a assunção desse princípio ao patamar de alicerce fundamental da República 

Federativa do Brasil (Art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988). 

 

Medidas voltadas para o reconhecimento da vontade do curatelado, a 

limitação dos efeitos da curatela e a excepcionalidade na decretação da interdição 

mostram-se como exemplos da evolução histórico-doutrinária por que vem passando 

esses institutos. Tudo sob os auspícios dos documentos internacionais de promoção 

dos direitos humanos e do movimento de constitucionalização das relações 

privadas, dos quais é imprescindível mencionar a Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, de 2007. 

 

O presente estudo intenciona, pois, realizar um breve apanhado do curso 

histórico do instituto da curatela e da interdição; promovendo, em seguida, 

considerações sobre propostas legais e doutrinárias de proteção à pessoa do 

curatelado. 
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Empós, será promovida uma análise crítica dos dispositivos do Novo Código 

de Processo Civil relativos à matéria, em face da doutrina dominante no que diz 

respeito à aplicação dos preceitos dignidade da pessoa humana e da moderna ótica 

civil-constitucional. 

 

A realização deste objetivo é de se efetivar pela consecução dos seguintes 

objetivos específicos: a) estudar o histórico da interdição e da curatela; b) analisar a 

evolução e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana; c) relacionar 

esses conceitos à constitucionalização do Direito Civil; d) promover análise critica 

dos dispositivos do Novo CPC relativos à tutela e à curatela sob a luz dos princípios 

constitucionais civis. 

 

Por fim, a metodologia adotada no presente estudo, dada sua natureza 

eminentemente qualitativa, consistirá no levantamento e análise crítica do texto da 

nova legislação processual brasileira e de algumas decisões judiciais 

paradigmáticas, à luz dos mencionados aspectos da Constituição Federal, da 

legislação internacional e da moderna doutrina civilista, conjecturando-se, ainda, 

acerca da possível futura aplicação das novas normas. 
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1. BREVE HISTÓRICO DA CURATELA: DA PATRIMONIALIDADE DA LEI DAS 

XII TÁBUAS À PERSPECTIVA CIVIL-CONSTITUCIONAL 

 

1.1. ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA CURATELA NO TEMPO 

 

A origem e a existência do instituto da curatela remontam a tempos antigos. 

Na Lei das XII Tábuas, precisamente no item oito da “Tábua V – Das Herança e 

Tutelas”, tinha-se que: “8. Se alguém torna-se louco ou pródigo e nato tem tutor, que 

a sua pessoa e seus bens, sejam confiados à curatela dos aguados e, se não há 

agnados, à dos gentis.”1 

 

Em termos simples, a curatela foi concebida como uma espécie de ônus a ser 

enfrentado por alguém com o objetivo de administrar, principalmente, os bens de um 

indivíduo que não seja capaz de fazê-lo por força própria, em razão de alguma 

incapacidade, notadamente visando à salvaguarda de seu patrimônio. A 

administração da pessoa em si considerada foi, desde o princípio, tomada como 

aspecto secundário, quando não excluída por completo no exercício deste encargo. 

 

Ao longo dos anos, a curatela se desenvolveu e se consolidou tal como se 

nos afigura, de modo semelhante em todos os países que seguiram a tradição 

romano-germânica. Nos dizeres do eminente ministro aposentado do Supremo 

Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves (2008, p. 676): 

 

[...] no direito romano pré-clássico, [...] tanto a tutela quanto a curatela eram 

institutos – segundo parece – de proteção, não ao incapaz, mas a seus 

futuros herdeiros, que, como tutores ou curadores, velavam pelo patrimônio 

que viria a ser deles, e exerciam, em vez de um dever, um verdadeiro poder 

(potestas). 

 

No Brasil, sua aplicação é prevista desde os tempos coloniais, com as 

Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, pelo então rei de Portugal Felipe I. A 

                                                
1
 Lei das XII Tábuas. Disponível em: <http://api.adm.br/direito/TABUAS.htm>. Acesso em 

17.02.2014. 
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legislação teve algumas de suas disposições vigentes em terras brasileiras até sua 

completa revogação pelo Código Civil de 1916. 

 

As Ordenações Filipinas tratavam da matéria cível no “Livro Quarto”, dispondo 

o “Título CIII” sobre a curatela, ao definir as circunstâncias que a ensejavam e as 

regras sobre a nomeação do curador. Assim estabelecia a legislação lusitana: 

 

Porque além dos Curadores, que hão de ser dados aos menores de vinte e 

cinco anos, se devem tambem dar Curadores aos Desasisados e 

desmemoriados, e aos Prodigos, que mal gastarem suas fazendas.  

Mandamos que tanto que o Juiz dos Orfãos souber que em sua jurisdicção 

há algum Sandeu, que por causa de sua sandice possa fazer mal, ou dano 

algum na pessoa, ou fazenda, e entregua a seu pai, se o tiver, e lhe mande 

de nossa parte, que dali em diante ponha nelle boa guarda, assi na pessoa, 

como na fazenda; e se cumprir, o faça aprizoar, em maneira que não possa 

fazer mal a outrem. 

E se depois que lhe assifôr encarregada a guarda do dito seu filho, elle fizer 

algum mal, ou dano a outrem na pessoa ou fazenda, o dito seu pae será 

obrigado a emendar tudo, e satisfazer pelo corpo e bens, por a culpa e 

negligencia, que assi teve em não guardar o filho. 

E os bens que o Sandeu tiver, serão entregues ao dito seu pai per 

inventario, feito pelo Serivão dos Orfãos, e o Juiz ordenará certa cousa ao 

dito pai per que o haja de manter.
2
 

 

Do pequeno excerto supratranscrito, pode-se facilmente observar que 

algumas características do instituto da curatela hoje utilizado no ordenamento 

jurídico pátrio têm raízes nas Ordenações Filipinas, que influenciaram 

marcantemente o Código de Beviláqua, que, por sua vez, foi quase integralmente 

repetido no diploma de 2002. 

 

A primeira delas diz respeito ao caráter patrimonial atribuído à curatela, cuja 

principal preocupação é a tutela e administração dos bens do curatelado. O segundo 

                                                
2
 Ordenações Filipinas. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p1004.htm>. Acesso 

em 17.02.2014. 
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ponto é quase completa mitigação da personalidade do interditado que, 

praticamente perde a capacidade de agir. 

 

A despeito de parecerem absurdas nos tempos presentes, essas inferências 

eram plenamente condizentes à realidade do direito privado da época, cujas bases 

centrais estavam na propriedade, nos contrato e na família de ascendência 

romanística. 

 

Na ordem do que preleciona Maria Celina Bodin de Moraes (1991, pp. 2 e 3), 

a ideia de separação entre legislação pública e privada só veio a acontecer na 

modernidade, com o Código de Napoleão e as codificações do Século XIX. Ainda 

segundo a autora: 

 

O direito civil foi identificado, a partir daí, com o próprio Código Civil, que 

regulava as relações entre as pessoas privadas, seu estado, sua 

capacidade, sua família e, principalmente, sua propriedade, consagrando-se 

como o reino da liberdade individual. Concedia-se a tutela jurídica para que 

o indivíduo,isoladamente, pudesse desenvolver com plena liberdade a sua 

atividade econômica. As limitações eram as estritamente necessárias a 

permitir a convivência social. Emblemática, em propósito, é a concepção 

que no Code se tem da propriedade, seu instituto central, ali definida como 

o “direito de gozar e dispor dos bens na maneira mais absoluta". 

 

Sob essa perspectiva, as codificações evoluíram e, em 1916, o Brasil teve o 

marco da promulgação de seu primeiro código civil, redigido sob a coordenação do 

eminente jurista cearense Clóvis Beviláqua. 

 

 

1.2. CURATELA NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Nesse contexto, o Diploma de 1916, trouxe um sistema de capacidade para 

direitos e obrigações que estava, conforme prelecionava seu artigo 2º, 

intrinsecamente ligado à condição de ser “homem”. No tocante às incapacidades, 

por outro lado, foi adotado o seguinte regime, nas brilhantes palavras de Maria de 

Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moreira (2011, p. 99): 
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O Código Civil de 1916, em seu artigo 5º, se refere à loucura e à surdo-

mudez e, no artigo 6º, à prodigalidade, mas esta não é tratada como 

doença, mas como defeito de vontade. São, portanto, absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os loucos de todo o 

gênero e os surdos-mudos, que não puderem exprimir sua vontade (além 

dos menores de 16 anos e os ausentes declarados tais por ato do juiz). 

 

À curatela, dedicou o código os artigos que vão de 446 a 468, sendo, destes, 

imprescindível a leitura do artigo 458, para compreensão daquilo que ora se expõe: 

“Art. 458. A autoridade do curador estende-se à pessoa e bens dos filhos do 

curatelado, nascidos ou nascituros.”. 

 

Nesse âmbito, face às influências recebidas, inegável dizer que a sistemática 

das incapacidades no Código Civil de 1916 e o procedimento tendente à interdição 

possuem como pilares a proteção do patrimônio privado e o preterimento do 

incapaz, adotando mecanismos de substituição de vontades. O curador traduz o seu 

próprio querer para as relações jurídicas patrimoniais e existenciais do curatelado, 

nem sempre – leia-se: quase nunca – considerando os interesses fundamentais 

deste. 

 

Muito do que fora estabelecido no Código Civil de 1916 foi preservado para o 

Código Civil de 2002. No tocante à curatela, os dispositivos das duas leis 

apresentam uma profunda semelhança, conforme se infere da tabela comparativa 

abaixo: 

 

Tabela 01 

Capítulo II – Da Curatela Capítulo II – Da Curatela 

Seção I – Disposições Gerais Seção I – Dos Interditos 

Art. 446. Estão sujeitos à curatela: 
I – os loucos de todo o gênero; 
II – os surdos-mudos, sem educação que os 
habilite a enunciar precisamente a sua vontade; 
III – os pródigos. 

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 
I – aqueles que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para os atos da 
vida civil; 
II – aqueles que, por outra causa 
duradoura, não puderem exprimir a sua 
vontade; 
III – os deficientes mentais, os ébrios 
habituais e os viciados em tóxicos; 
IV – os excepcionais sem completo 
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desenvolvimento mental; 
V – os pródigos. 

Art. 447. A interdição deve ser promovida: I – pelo 
pai, mãe, ou tutor; II – pelo cônjuge, ou algum 
parente próximo; III – pelo Ministério Público. 

Art. 1.768. A interdição deve ser promovida: 
I – pelos pais ou tutores; 
II – pelo cônjuge, ou por qualquer parente; 
III – pelo Ministério Público. 

Art. 448. O Ministério Público só promoverá a 
interdição: 
I – no caso de loucura furiosa; 
II – se não existir, ou não promover a interdição 
alguma das pessoas designadas no artigo 
antecedente, n

os
 I e II; 

III – se, existindo, forem menores, ou incapazes. 

Art. 1.769. 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. 

Art. 449. Nos casos em que a interdição for 
promovida pelo Ministério Público, o juiz nomeará 
defensor ao suposto incapaz. Nos demais casos o 
Ministério Público será o defensor. 
 

Art. 1.770. Nos casos em que a interdição 
for promovida pelo Ministério Público, o juiz 
nomeará defensor ao suposto incapaz; nos 
demais casos o Ministério Público será o 
defensor. 

Art. 450. Antes de se pronunciar acerca da 
interdição, examinará pessoalmente o juiz o 
argüido de incapacidade, ouvindo profissionais. 

Art. 1.771. Antes de pronunciar-se acerca 
da interdição, o juiz, assistido por 
especialistas, examinará pessoalmente o 
arguido de incapacidade. 

Art. 451. Pronunciada a interdição do surdo-mudo, 
o juiz assinará, segundo o desenvolvimento 
mental do interdito, os limites da curatela. 

Art. 1.772. 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. 

Art. 452. A sentença que declara a interdição 
produz efeitos desde logo, embora sujeita a 
recurso. 

Art. 1.773. A sentença que declara a 
interdição produz efeitos desde logo, 
embora sujeita a recurso. 

Art. 453. Decretada a interdição, fica o interdito 
sujeito à curatela, à qual se aplica o disposto no 
capítulo antecedente, com a restrição do artigo 
451 e as modificações dos artigos seguintes. 

Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as 
disposições concernentes à tutela, com as 
modificações dos artigos seguintes. 

Art. 454. O cônjuge, não separado judicialmente, 
é, de direito, curador do outro, quando interdito.  
 
§ 1o Na falta do cônjuge, é curador legítimo o pai; 
na falta deste, a mãe; e, na desta, o descendente 
maior. 
§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos 
precedem aos mais remotos, e, dentre os do 
mesmo grau, os varões às mulheres. 
§ 3o Na falta das pessoas mencionadas, compete 
ao juiz a escolha do curador. 

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não 
separado judicialmente ou de fato, é, de 
direito, curador do outro, quando interdito. 
 
§1o Na falta do cônjuge ou companheiro, é 
curador legítimo o pai ou a mãe; na falta 
destes, o descendente que se demonstrar 
mais apto. 
§ 2o Entre os descendentes, os mais 
próximos precedem aos mais remotos. 
§ 3o Na falta das pessoas mencionadas 
neste artigo, compete ao juiz a escolha do 
curador. 
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Art. 455. Quando o curador for o cônjuge, não 
será obrigado a apresentar os balanços anuais, 
nem a fazer inventário, se o regime do casamento 
for o da comunhão, ou se os bens do incapaz se 
acharem descritos em instrumento público, 
qualquer que seja o regime do casamento. 
§ 1o Se o curador for o marido, observar-se- á o 
disposto nos artigos 233 a 239. 
§ 2o Se a mulher for a curadora, observar-se-á o 
disposto no artigo 251, parágrafo único. 
§ 3o Se for o pai, ou mãe, não terá aplicação o 

disposto no artigo 435. 

 

Art. 456. Havendo meio de educar o surdo-mudo, 
o curador promover-lhe-á o ingresso em 
estabelecimento apropriado. 

Art. 1.776. Havendo meio de recuperar o 
interdito, o curador promover-lhe-á o 
tratamento em estabelecimento apropriado. 

Art. 457. Os loucos, sempre que parecer 
inconveniente conservá-los em casa, ou o exigir o 
seu tratamento, serão também recolhidos em 
estabelecimento adequado. 

Art. 1.777. Os interditos referidos nos 
incisos I, III e IV do art. 1.767 serão 
recolhidos em estabelecimentos 
adequados, quando não se adaptarem ao 
convívio doméstico. 

Art. 458. A autoridade do curador estende-se à 
pessoa e bens dos filhos do curatelado, nascidos 
ou nascituros. 

Art. 1.778. A autoridade do curador estende-
se à pessoa e aos bens dos filhos do 
curatelado, observado o art. 5º. 

 

 

Porém, a despeito da fidelidade do novo Código à orientação do antigo, a 

proteção das pessoas com deficiência, incluindo-se os incapazes, se expandiu por 

força das conquistas históricas no plano dos direitos fundamentais e aos direitos 

humanos. 

 

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1945, e a assunção desse princípio ao patamar 

de alicerce fundamental da República Federativa do Brasil (Art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988), como norteador das relações sociais e jurídicas, 

foram fundamentais para que o indivíduo fosse encarado de forma completamente 

diversa no âmbito das relações públicas e privadas. Na explicação de Gustavo 

Tepedino (2003-2004, pp. 170-171), esses princípios foram cruciais para trazer novo 

significado a muitos institutos do direito civil, 

 

[...] vive-se hoje cenário bem distinto: a dignidade da pessoa humana impõe 

transformação radical na dogmática do direito civil, estabelecendo uma 

dicotomia essencial entre as relações jurídicas existenciais e as relações 

jurídicas patrimoniais. [...] À luz do princípio fundamental da dignidade 
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humana têm-se, de um lado, a técnica das relações jurídicas existenciais, 

que informam diretamente os chamados direitos da personalidade e, mais 

amplamente, a tutela da pessoa nas comunidades intermediárias, nas 

entidades familiares, na empresa, nas relações de consumo e na atividade 

econômica privada, particularmente no momento da prevenção da lesão, 

deflagrando, a partir daí, uma transformação profunda na dogmática da 

responsabilidade civil. A dignidade da pessoa humana, como valor e 

princípio, compõe-se dos princípios da liberdade privada, da integridade 

psicofísica, da igualdade substancial (art. 3º, III, CF) e da solidariedade 

social (art. 3º, I, CF). 

 

Sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e motivação da 

cláusula geral de tutela da pessoa, o regime das incapacidades passou a ser 

insuficiente para o trato das questões subjetivas existenciais de interesse do 

curatelado.  

 

Em consequência, o instituto da curatela tem sido alvo de somadas críticas, o 

que deixa antever a necessidade de uma mudança para readequação. O direito civil 

já não se constrói sem a influencia dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais. Novamente, recorra-se à brilhante lição de FREIRE SÁ e MOUREIRA 

(2011, p; 102): 

 

Não obstante, o novo Código Civil tenha se arvorado em uma perspectiva 

humanista, que preza pelo reconhecimento da pessoa enquanto um ser em 

constante produção de si mesmo, há em torno dos termos acima dispostos 

margem para discricionariedade que pressupõe a ação de alguém dizendo 

ser ou não o outro incapaz para a prática de atos da vida civil. Acabando 

por decidir o que é ou não melhor para outrem. [...] 

O trabalho continua sendo o de subsumir a figura do deficiente mental a 

alguma entre as gradações presentes no rol dos absoluta ou relativamente 

incapazes de modo a encontrar uma etiqueta que o classifique à luz do 

Direito. 

 

O posicionamento também é visto na doutrina de FARIAS e ROSENVALD 

(2012, p. 344), que enaltecem “a necessidade premente de dedicar-se proteção à 
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pessoa humana sob a perspectiva do que ela é, e não pela ótica do que ela tem.” 

(grifos no original). 

 

Diante dessa perspectiva, tornou-se patente a necessidade de promover uma 

nova análise da curatela, sob a ótica do Direito Civil Constitucional e da legislação 

internacional, que erigem a dignidade da pessoa humana a elevado patamar, 

influenciando direta e radicalmente o instituto em análise. 
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2. A EVOLUÇÃO INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E SUA APLICAÇÃO AO INSTITUTO DA CURATELA 

 

2.1. O REGIME DAS INCAPACIDADES SOB A PERSPECTIVA DOUTRINÁRIA DE 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Na esteira do que já foi mencionado, no ordenamento jurídico brasileiro, o 

instituto da curatela é tradicionalmente uma espécie de ônus pelo qual o curador fica 

responsável por administrar os bens e a pessoa do curatelado, já que este é 

considerado incapaz, nos termos da lei, de exprimir de forma válida a sua vontade 

para a realização de negócios jurídicos. 

 

O regime jurídico das incapacidades, então, tem a finalidade de salvaguardar 

os indivíduos que não possuem o discernimento necessário para exprimir uma 

vontade válida – em outros termos: aqueles que não têm autonomia para, por si sós, 

relacionarem-se juridicamente na vida civil, porquanto impossibilitados de formar, de 

maneira apropriada, a sua vontade, (RODRIGUES, 2013, p. 642) já que não têm a 

capacidade civil de querer e de entender (MORAES, 2010, p. 7).  

 

No caso dos absolutamente incapazes, por não possuírem o discernimento 

necessário à prática dos atos da vida civil, somente poderão agir por meio de seus 

representantes; ao passo em que os relativamente incapazes, haja vista possuírem 

algum discernimento, poderão praticar alguns atos civis, sempre assistidos pelos 

respectivos responsáveis. 

 

Imprescindível mencionar que, tal qual foi concebido, o sistema da curatela se 

afirma pela substituição da vontade do curatelado pela do curador. Caio Mário da 

Silva Pereira (2004, p. 273) reflete essa nota característica do vetusto instituto 

quando diz que, em relação aos representados, os representantes “agem em seu 

nome, falam em seu nome, pensam e querem por eles”. 

 

Todavia, essa perspectiva muda radicalmente com a ascensão do princípio da 

dignidade da pessoa humana e da cláusula geral de tutela que visam a proteção da 

autodeterminação do sujeito, na medida de seu discernimento. A busca pela 
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autonomia e da vontade da pessoa humana e seu respectivo exercício têm se 

mostrado cada vez mais importantes para a efetiva satisfação e a completa 

realização do indivíduo. Não sem razão, autores como Miraci Gustin (1999, p. 100), 

defendem a autonomia como uma necessidade humana. 

 

Dentre as novas bandeiras do movimento internacional pelos direitos 

humanos está a necessidade de revisão de antigos institutos que minam a 

capacidade de agir e a autonomia da pessoa. 

 

O propósito é garantir-se a todos o direito de expressão e autoconstrução, 

notadamente no que diz respeito às situações pessoais e existenciais. Pietro 

Perlingieri (2002, p. 163) é bem enfático no que diz respeito à necessária revisão do 

regime das incapacidades, chamando atenção para a importância de se observarem 

a concreta capacidade de agir do sujeito: 

 

A falta de aptidão para entender não se configura sempre como absoluta, 

apresentando-se, no mais das vezes, por setores ou por esferas de 

interesses; de maneira que a incapacità naturale construída, de um ponto 

de vista jurídico, como uma noção permanente, geral e abstrata, se pode 

traduzir em uma ficção e, de qualquer modo, em uma noção que não 

corresponde à efetiva idoneidade psíquica para realizar determinados atos e 

não outros, para orientar-se em alguns setores e não em outros. Dessa 

situação deriva, por um lado, a necessidade de recusar preconceitos 

jurídicos nos quais pretende armazenar a variedade do fenômeno de déficit 

psíquico; por outro, a oportunidade que o próprio legislador evite 

regulamentar a situação do deficiente de maneira abstrata e, portanto, 

rígida, propondo-se a estabelecer taxativamente o que lhe é proibido e o 

que lhe é permitido fazer. (grifos no original) 

 

A notável doutrina de Renata Lima Rodrigues (2013, p. 646) segue o mesmo 

raciocínio, ao explicitar a insuficiência do atual regime de incapacidades para tutelar 

algumas questões, por exemplo, existenciais, cujos atos não demandam 

necessariamente capacidade jurídica: 
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[...] quando se trata do regime das incapacidades, um dos grandes 

problemas é que os atuais direitos de cunho existencial definitivamente não 

estão afeitos à lógica que norteia a idealização da capacidade jurídica e sua 

segmentação em capacidade de direito e capacidade de exercício: resta 

problemática a atribuição da titularidade dos direitos existenciais ao incapaz 

e a alienação de seu exercício para um terceiro que irá exercê-los em seu 

nome e em seu interesse, por se tratar de direitos intimamente ligados à 

personalidade humana daquele indivíduo. 

Assim, quando estamos falando do direito à vida digna, ao próprio corpo, 

integridade psicofísica, saúde, planejamento familiar, nome, imagem, honra, 

fama e tantos outros diretamente relacionados à condição humana, 

questionamos a eficácia protetiva do regime das incapacidades, e também 

do instituto da curatela. 

 

 

2.2. A DIGNIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NA 

LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL 

 

Nesse ensejo, em âmbito internacional, dá-se especial destaque à Convenção 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, datada de 30 de março de 2007, que 

segue aquilo que a ilustre jurista Flávia Piovesan (2012, p. 39) denomina de 

“processo de universalização dos direitos humanos”, que culminou numa espécie 

sistema internacional de proteção desses direitos. Ainda nos dizeres da autora: 

 

Esse sistema é integrado por tratados internacionais de proteção que 

refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada 

pelos Estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca 

de temas centrais aos direitos humanos, na busca da salvaguarda de 

parâmetros protetivos mínimos – do “mínimo ético irredutível”. 

 

Prossegue a magistral professora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo acerca do tema (2012, p. 47): 

 

A convenção surge como resposta da comunidade internacional à longa 

história de discriminação, exclusão e desumanização das pessoas com 

deficiência. É inovadora em muitos aspectos, tendo sido o tratado de 
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direitos humanos mais rapidamente negociado e o primeiro do século XXI. 

Incorpora uma mudança de perspectiva, sendo relevante instrumento para 

alteração da percepção da deficiência, reconhecendo que todas as pessoas 

devem ter a oportunidade de alcançar de forma plena o seu potencial. 

 

Imperioso mencionar que o referido diploma foi ratificado no Brasil, por meio 

do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, por quórum especial, conforme o 

procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição. Com status de norma constitucional, 

essa Convenção estatui para os deficientes físicos, psíquicos e intelectuais o direito 

ao reconhecimento de sua capacidade de agir, provocando impacto frontal no 

sistema civil de incapacidades. 

 

A despeito das severas críticas que podem ser feitas em relação à utilização da 

expressão “Pessoas com Deficiência” pela Convenção, seu texto traz respeitáveis 

avanços acerca da posição jurídica das pessoas por ela beneficiadas. 

 

Já no preâmbulo, alínea “n”, a Convenção destaca o reconhecimento e 

“importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência 

individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas”. Da mesma forma, a 

alínea “a” do artigo 3º define como um dos princípios da convenção “o respeito pela 

dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias 

escolhas, e a independência das pessoas”. 

 

Assim sendo, podem-se destacar alguns fatores característicos da nova 

perspectiva sob a qual o instituto deve ser encarado.  

 

O primeiro deles é o viés excepcional de que se reveste o instituto da 

curatela, devendo ser adota unicamente quando imprescindível para a realização 

integral da pessoa humana. A esse respeito, Maria José Santos Morón (2005, p. 

169) afirma que a curatela está jungida e limitada pelo princípio da necessidade: 

 

la incapacitación de un individuo debe estar regida, en primer lugar, por el 

que podríamos denominar – empleando nuevamente la terminología 

alemana – “principio de necesidad”, en virtud del cual sólo debe 

incapacitarse a un individuo cuando sea estrictamente necesario, es decir, 
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cuando no sea posible proteger sus intereses de otro modo. Ello implica, 

asimismo, que la limitación de facultades del incapacitado debe ser también 

la indispensable. Es decir, la actuación del representante legal del 

incapacitado (o, en su caso, del curador) debe extenderse sólo a aquellos 

asuntos en los que sea necesaria su intervención. (grifos no original) 

 

Nessa mesma linha, recorra-se mais uma vez a Pietro Perlingieri (2007, p. 

164), que assim assevera: 

 

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 esteriotipada 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 desproporcionada e, principalmente, contrastantes com a 

realização do pleno desenvolvimento da pessoa. 

 

Na doutrina pátria, busque-se a lição de Célia Barbosa Abreu (2009, p. 160), 

que preleciona: 

 

A curatela é uma medida que só deve ser imposta no interesse da pessoa 

interditada e mediante efetiva demonstração de sua incapacidade. Afinal, 

embora sua ratio seja a proteção do maior incapaz, simultaneamente, a 

designação de curador implica a atribuição de encargo extremamente sério 

a alguém, além de intervir diretamente na autonomia do curatelado.  

 

Insta lembrar que a excepcionalidade advém da impossibilidade de o 

dispositivo legal, em texto seco e frio, abarcar com precisão todas as situações 

possivelmente enfrentadas pelo Direito – especialmente quando se leva em conta a 

miríade de situações pessoais que se podem verificar no exercício da capacidade 

civil e das vontades subjetivas. Nesse azo, leciona Glauber Salomão Leite (2012, p. 

312): 

 

Por isso mesmo não é possível, de forma apriorística, definir, por exemplo, 

se determinado transtorno mental será causa de incapacidade absoluta ou 
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de incapacidade relativa. Apenas da análise da situação concreta, mediante 

a avaliação do grau de comprometimento do discernimento da pessoa, é 

que será possível identificar o enquadramento legal. [...] 

É fundamental ressaltar que a existência de transtorno mental, por si 

mesma, não implica necessariamente a limitação da capacidade civil. É 

possível que alguém seja diagnosticado com algum distúrbio mental ou 

intelectual e, ainda assim, mantenha a aptidão necessária para cuidar de si 

e dos seus bens. De modo que, apenas quando a deficiência em questão 

resultar na supressão ou na redução do discernimento para os atos da vida 

civil, é que haverá fundamento para que seja decretada a interdição. 

 

Cite-se também o caráter suplementar da curatela, cujo fim deve ser o de 

auxiliar o incapaz a realizar os atos da vida civil para os quais estiver impossibilitado 

de agir por si só. Ressalte-se o fato de que a doutrina moderna busca o auxílio ao 

exercício dos atos, ao invés da substituição dos ímpetos volitivos do curatelado, que 

só deve acontecer quando impossível a expressão válida da vontade do interditado. 

Nessa esteira, ensina-nos Maria Berenice Dias (2010, p. 615) sobre o tema: 

 

A proteção deve ocorrer na exata medida da ausência de discernimento, 

para que não haja supressão da autonomia, dos espaços de liberdade. As 

restrições à incapacidade de agir não existem para alhear os incapazes, 

mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial.  

 

Esse pensamento é totalmente consonante com o que prega o brilhante já 

citado professor italiano (2007, p. 164): 

 

É preciso, ao contrário, privilegiar sempre que for possível, as escolhas de 

vida que o deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em 

relação às quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não 

pode ser traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma “morte 

civil”. Quando concretas, possíveis, mesmo se residuais, faculdades 

intelectivas e afetivas podem ser realizadas de maneira a contribuir para o 

desenvolvimento da personalidade, é necessário que sejam garantidos a 

titularidade e o exercício de todas aquelas expressões de vida que, 

encontrando fundamento no status personae e no status civitatis, sejam 

compatíveis com a efetiva situação psicofísica do sujeito. 
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Ainda, ressalte-se a necessária diferenciação feita pela doutrina entre a 

prática de atos da vida civil e o exercício de direitos da personalidade. Enquanto 

aqueles se mostram como abarcados pelo instituto da curatela, este não deve sofrer, 

em regra, quaisquer tipos de limitações, sendo imprescindível que se garanta ao 

curatelado o pleno gozo de suas capacidades e o livre exercício de suas vontades 

personalíssimas. Quanto ao assunto, pontua com autoridade e com precisão Célia 

Barbosa Abreu (p. 163-164): 

 

O critério da falta de discernimento, aplicado às situações patrimoniais, não 

é adequado para a solução das situações existenciais, por várias razões. 

Em primeiro lugar, porque a pessoa é um valor unitário, que não comporta 

fragmentações. Logo, vincular a aferição da sua capacidade ao critério do 

discernimento seria o mesmo que considerar uma pessoa apenas levando 

em conta sua integridade psíquica, ou seja, um único aspecto de sua 

personalidade. Em segundo lugar, porque a pronúncia da interdição com 

base exclusivamente nesse critério pode configurar medida 

desproporcional, consistindo em desrespeito aos direitos fundamentais do 

portador de transtorno mental. Em terceiro lugar, também é certo que 

limitações às situações existenciais, dado o seu reconhecimento prioritário 

no ordenamento jurídico, só se justificam no interesse do interdito. Em 

quarto lugar, o critério do discernimento é essencial para situações 

patrimoniais, porém não é decisivo quando se trata de um valor indisponível 

como a personalidade humana. Em quinto lugar, é critério impessoal e 

rígido, logo, incompatível quando a matéria é personalidade humana, que é, 

por sua própria natureza, dotada de elasticidade. 

 

Na doutrina alienígena, o pensamento pode ser confirmado com a leitura da 

obra de Laura Gázquez Serrano e María Del Mar Méndez Serrano (2006, p. 118), 

professoras titular e associada (respectivamente) da Universidade de Granada, na 

Espanha: 

 

En este estado de cosas, podría afirmarse el carácter mayoritario y 

probablemente más acertado de aquella opinión doctrinal que avala la idea 

de que la situación de incapacitación judicial declarada no debe afectar al 

ejercicio de los derechos de la personalidad, en cuanto se cuente con una 

capacidad natural para su normal desarrollo, ya que se trata de derechos 
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que forman parte de la persona misma desde que nace y por su carácter 

inherente no deben quedar sometidos en absoluto a la voluntad de otra 

persona […] 

 

No âmbito da Convenção, esse pensamento foi aplicado de maneira 

expressa, conforme se infere da leitura do caput do artigo 19, que insculpe a 

liberdade de ação e de escolha das pessoas por ela tuteladas, estabelecendo que: 

 

Artigo 19 – Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito 

de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a 

mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas 

efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno 

gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade [...] 

 

Um fator que deve ser observado, apenas por excesso de zelo, é que as 

pessoas que porventura possuam algum tipo de dificuldade de locomoção ou de 

comunicação, bem como aquelas que tenham alguma fragilidade psíquica em razão 

de idade avançada, não estão sujeitas ao instituto da curatela, tendo em vista que, a 

despeito dessas limitações, ainda são capazes de exprimir vontade válida para os 

atos da vida civil e de exercer livremente seus aspectos pessoais e personalíssimos. 

Para ilustrar tal raciocínio, recorramos novamente à lição de Maria Berenice Dias 

(2010, p. 616):  

 

Nem o deficiente visual nem o auditivo estão sujeitos à curatela. O 

analfabetismo também não constitui motivo bastante para a interdição. 

Igualmente, a simples idade avançada não a justifica. Mero 

enfraquecimento psíquico é expressão de normalidade própria da idade e 

não configura alteração mental. Só a demência senil autoriza a interdição. 

 

Por fim, um último fator que ilumina o instituto está na busca permanente de 

meios para fazer cessar a causa da incapacidade do curatelado. Estima-se a 

reinserção, a inclusão da pessoa com limitação, de modo que possa tornar-se apta a 

expressar sua vontade de maneira juridicamente válida e perfeita. Recorrendo-se, 
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mais uma vez ao texto da Convenção, tem-se o artigo 26, 1, que trata do “direito à 

habilitação e à reabilitação”: 

 

1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive 

mediante apoio dos pares, para possibilitar que as pessoas com 

deficiência conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena 

capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena 

inclusão e participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os 

Estados Partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e 

programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas 

áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais, de modo que 

esses serviços e programas: 

 

Diante de tudo que foi exposto, nota-se o ânimo da doutrina e dos dispositivos 

normativos internacionais de incluir a pessoa com deficiência na sociedade e mitigar 

as hipóteses de incapacidade, pelo pleno reconhecimento de sua capacidade de agir 

em semelhança do que se faz às demais (art. 12 da Convenção). 

 

O incapaz, outrora preterido e instrumentalizado em preferência a aspectos 

patrimoniais da realidade civil e social, torna-se cada vez mais agente da própria 

existência e promotor da própria vontade. Em havendo necessidade, de modo 

suplementar e delimitado se poderá recorrer à curatela, instituto que deve ser 

utilizado nunca para substituir por completo o curatelado e as suas vontades, mas 

tão somente o auxiliar na realização integral de sua pessoa para os atos da vida civil 

e no exercício pleno de sua vida personalíssima. 
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3. A CURATELA NO NOVO CPC: CRÍTICAS E COMENTÁRIOS À LUZ DA 

DIGNIDADE E DA REALIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA 

 

O Novo Código de Processo Civil, cujo texto foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em novembro de 2013, expressamente revoga os artigos 1.768 a 1.773 

do Código Civil de 2002 (Lei 10.406/2006), dispositivos estes que, a despeito de se 

encontrarem na legislação material, tem certo escopo processual sobre a curatela e 

a ação de interdição dos incapazes. 

 

A mudança proposta é muito discreta já que boa parte do novo texto constitui 

mera cópia daquilo que já se tem na lei em vigor. Contudo, é possível vislumbrar 

uma tentativa de adequação da matéria às mudanças havidas no direito das famílias 

e ao feixe de valores que a Convenção supracitada professa. 

 

Dentre essas alterações, o projeto do Novo CPC destaca a legitimidade ativa 

do companheiro para promover a interdição. Já não era sem tempo, vez que o 

reconhecimento da união estável como entidade familiar é matéria constitucional há 

quase três décadas. Para tanto, o companheiro deve comprovar a sua condição por 

documento hábil anexo à peça inicial da ação de interdição. 3 

 

Nesse contexto, indaga-se sobre a possibilidade de o companheiro propor a 

ação de interdição ainda que não tenha um documento que formalmente promova o 

reconhecimento da união estável entre ele e o interditando. 

 

A esse respeito, interessante mencionar o Provimento nº 06/2010-CGJ do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Consolidação Normativa Notarial e 

Registral no Estado do Ceará), que permite ao companheiro sobrevivente a 

possibilidade de ser parte no processo de inventário, provando o vínculo com o 

falecido por meio de escritura pública firmada anteriormente para declarar aquela 

                                                
3
 Art. 762. A interdição pode ser promovida: 

 

 I – pelo cônjuge ou companheiro; [...] 
 

Parágrafo único. O requerente deverá comprovar sua condição de cônjuge, companheiro, parente ou 
representante da entidade por documentação que acompanhe a petição inicial. (grifos nossos) 
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união estável.4 Por analogia, poderia o companheiro utilizar-se do mesmo 

documento para provar seu título, no processo de interdição de seu convivente. 

 

Além disso, a jurisprudência já admite a declaração de união estável de 

maneira incidental nos autos de um processo principal, cujo objeto não seja 

diretamente o reconhecimento desse vínculo. A análise dos seguintes arestos, de 

lavra, respectivamente dos Tribunais de Justiça do Estado de Pernambuco, do 

Distrito Federal e Territórios e do Rio Grande do Sul, é bastante elucidativa quanto à 

matéria: 

 

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO 

TERMINATIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIDO COMO 

RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. 

PETIÇÃO INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO DECLARATÓRIA 

ADVINDA DE INCIDENTE PROCESSUAL ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL. 

SENTENÇA ANULADA. CAUSA SEM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. 

REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Versa os autos 

acerca do pedido de pensão previdenciária por morte à ex-companheira, em 

decorrência de sua dependência econômica em relação ao ex-segurado, 

conforme faz demonstrar através de documentos acostados na inicial. 2. O 

magistrado de 1º grau indeferiu a inicial, com base no artigo 295, III, do 

Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão declaratória do 

reconhecimento da união estável é pré-requisito para a concessão da 

pensão previdenciária, no entanto, tal alegação só poderá ser comprovada 

em ação própria perante o Juízo da Vara de Família, de acordo com a 

competência atribuída na Lei Complr Estadual nº 100/2007, que alterou a 

Organização Judiciária de Pernambuco. 3. Assiste razão à autora/agravada 

no que diz respeito à nulidade da sentença, posto que não há nenhum óbice 

ao julgamento da lide em apreço por depender de decisão declaratória de 

reconhecimento de união estável, como pré-requisito para a concessão da 

pensão previdenciária. 4. O reconhecimento ou não da união estável, 

pode ser declarado nos presentes autos, como análise dos requisitos 

para a concessão da pensão por morte à companheira, não sendo 

                                                
4
 Art. 313 – O (a) companheiro (a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de 

ação judicial se inexistir documento de formalização da união estável e o autor da herança não deixar 
outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento 
da união estável. 
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necessário, in casu, a declaração prévia por um juiz da Vara de Família, 

até porque, tal exigência iria de encontro, sobretudo, ao princípio da 

celeridade processual. 5. É o que estabelece o Código de Processo 

Civil em seu artigo 5º, o qual possibilita decisão declaratória advinda 

de incidente processual, ou seja, questão litigiosa surgida no curso do 

processo. 6. Ademais, as Câmaras Fazendárias tem decidido questões 

oriundas das Varas da Fazenda Pública que tratam de pedidos de pensão 

por morte, em relação à companheira, que incidentalmente reconhecem ou 

não a união estável, como podemos observar dos seguintes julgados: 

Recurso de Agravo 220999-2/01 Petrolina; Apelação / Reexame Necessário 

190747-7 Recife e Agravo 136971-9/01 Recife. 7. Por outro lado, como a 

causa versa acerca de fato e de direito, não se encontrando em condições 

de imediato julgamento, é imprescindível a remessa dos presentes autos ao 

juízo de origem para que prossiga com o devido processamento do feito, até 

porque sequer foi oportunizado o contraditório. 8. Por unanimidade, 

NEGOU-SE PROVIMENTO ao presente recurso. 
5
 (grifos nossos) 

 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PARA FINS DE INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. 

COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO 

FEDERAL. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS 

DA LEI N. 10.486/02. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. 

CABIMENTO. I - A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL É QUESTÃO 

INCIDENTAL SUSCITADA PELOS AUTORES APENAS COMO CAUSA 

DE PEDIR, E NÃO COMO PEDIDO. ASSIM, VERIFICADO QUE 

FINALIDADE DA AÇÃO NÃO É A DECLARAÇÃO JUDICIAL DOS 

EFEITOS DA UNIÃO ESTÁVEL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO 

AO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI N.º 9.279/96, QUE PREVÊ A 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA PARA EXAMINAR 

MATÉRIA RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL. II - A LEI N.º 10.486/02, QUE 

DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, PREVÊ NO ART. 34 QUE, PARA EFEITOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, SÃO CONSIDERADOS 

DEPENDENTES DO MILITAR O COMPANHEIRO OU COMPANHEIRA 

RECONHECIDO JUDICIALMENTE. III - COMPROVADA A UNIÃO 

ESTÁVEL, A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA É PRESUMIDA. IV - NEGOU-

                                                
5
 TJ-PE - AGR: 2643034 PE 0003328-70.2012.8.17.0000, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de 

Julgamento: 27/03/2012, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 64. 
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SE PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E À REMESSA 

OFICIAL. 
6
 (grifos nossos) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE BENEFÍCIO 

DE PLANO DE SAÚDE. Presentes os elementos caracterizadores 

previstos no art. 1.723 do Código Civil é de ser reconhecida a união 

estável. Preliminar de inépcia da inicial afastada. Desnecessidade de 

formação de litisconsórcio para reconhecer, em caráter incidental, a 

união estável. Precedentes jurisprudenciais. Apelação desprovida, de 

plano. 
7
 (grifos nossos). 

 

Outra alteração que se propõe visa adequar a lei à prática que os tribunais 

vinham adotando. Está na expressa possibilidade de nomeação de curador 

provisório pelo juiz, nos casos em que a urgência demandar. O legislador tratou 

dessa possibilidade no Novo CPC, visando evitar os recursos contra as decisões de 

nomeação provisória de curador que, frequentemente, retardavam e atrapalhavam o 

trâmite processual e, em via de consequência, os interesses do curatelado. 8 Nesse 

sentido, colacionem-se os seguintes arestos: 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. Deve-se admitir a nomeação de curador provisório, 

ainda que em sede de liminar, sobretudo nas hipóteses em que os 

efeitos da medida liminar se revertem em proveito do interditando. 2. 

No caso em análise, a curatela provisória tem o condão de garantir ao 

interditando a permanência na condição de dependente da curadora em 

                                                
6
 TJ-DF - APL: 74034120068070001 DF 0007403-41.2006.807.0001, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2010, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2010, DJ-e 
Pág. 82. 
 
7
 TJ-RS - AC: 70042260133 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 05/01/2012, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/01/2012. 
 

8
 Art. 764. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade 

do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, praticar ato da vida civil, bem como o 
momento em que a incapacidade se revelou. 
 

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando 
para a prática de determinados atos. (grifos nossos) 
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plano de saúde, a qual custeia seu tratamento psiquiátrico. 3. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. 
9
 (grifos nossos) 

 

INTERDIÇÃO - CURATELA PROVISÓRIA - PROVAS - POSSIBILIDADE. 

Constando dos autos provas suficientes a formar a convicção do 

magistrado, identificando a doença da interditanda, pode impor 

curatela provisória, sempre buscando a proteção preventiva da 

pessoa, objetivo maior do instituto. 
10

 (grifos nossos) 

 

INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Pedido de curatela provisória 

do filho que apresenta limitações físicas - Possibilidade Inteligência do 

art. 1.780, do Código Civil. Extinção afastada determinando-se o 

prosseguimento da ação. Recurso provido. 
11

 (grifos nossos) 

 

Uma alteração mais significativa e atenta aos direitos humanos da pessoa 

com deficiência está na redação do artigo 766 do novo Diploma de Ritos, 

correspondente ao artigo 1881 da lei em vigor. 

 

Há destaque para aspectos existenciais do interditando, determinando-se 

sejam investigadas e consideradas suas “vontades, preferências, laços familiares e 

afetivos” (WAMBIER; TALAMINI, 2013, p. 427), por ocasião de sua oitiva pelo 

magistrado, ao tempo em que também seja perscrutada a sua efetiva capacidade de 

agir para a prática dos atos da vida civil, a fim de que a interdição se atenha rigorosa 

e tão somente àqueles aspectos deficitários da autonomia do interditando. 

 

Comparando-se os dois dispositivos, é fácil identificar a conotação patrimonial 

atribuída à curatela pelo atual Código que se utiliza de termos como “vida, negócios, 

                                                
9
 TJ-DF - AI: 251970520118070000 DF 0025197-05.2011.807.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 

Data de Julgamento: 09/05/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2012, DJ-e Pág. 100. 
 

10
 TJ-MG 100240818445650011 MG 1.0024.08.184456-5/001(1), Relator: DÁRCIO LOPARDI 

MENDES, Data de Julgamento: 30/07/2009, Data de Publicação: 11/08/2009. 
 

11
 TJ-SP - APL: 00061425620118260609 SP 0006142-56.2011.8.26.0609, Relator: Alcides Leopoldo e 

Silva Júnior, Data de Julgamento: 05/03/2013, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
06/03/2013. 
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bens”; e a inclinação do legislador de considerar os aspectos existenciais valiosos 

para o interditando na redação do projeto em exame. 

 

Tabela 02 – A entrevista do interditando no atual CPC e no Projeto do Novo CPC 

ATUAL CPC (Lei 5.869/1973) NOVO CPC 

Art. 1.181. O interditando será citado para, em 
dia designado, comparecer perante o juiz, que o 
examinará, interrogando-o minuciosamente 
acerca de sua vida, negócios, bens e do mais 
que lhe parecer necessário para ajuizar do seu 
estado mental, reduzidas a auto as perguntas e 
respostas. 

Art. 766. O interditando será citado para, em dia 
designado, comparecer perante o juiz, que o 
entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, 
negócios, bens, vontades, preferências, laços 
familiares e afetivos, e sobre o que mais lhe 
parecer necessário para convencimento quanto 
a sua capacidade para prática de atos da vida 
civil, devendo ser reduzidas a termo as 
perguntas e respostas. (grifos nossos) 

 

 

Diz-se mera inclinação porque o legislador não teve o mesmo ímpeto da 

Convenção das Pessoas com Deficiência. Não assumiu, de forma conclusiva, a 

opção pela vontade do interditando, declarando o papel do curador em perquiri-la e 

fazê-la respeitar, fosse pelo respeito à vontade expressa do curatelado ou pela 

investigação dos seus interesses fundamentais (BARBOSA-FOHRMAN, 2013, p. 

85). 

 

Ainda nesse ensejo, houve também a dilação do prazo para o interditando 

apresentar sua impugnação ao pedido, prazo que passou de 05 (cinco) dias para 15 

(quinze) dias, favorecendo ao demandado o acesso ao contraditório e à ampla 

defesa, princípios basilares do direito constitucional processual brasileiro. 12 

 

Outro ponto crucial concerne à produção da prova pericial para a 

compreensão das limitações do interditando. Ao passo em que o artigo 1.183 da 

legislação vigente preconiza que o juiz “nomeará perito” para examinar o 

alegadamente incapacitado, a nova sistemática trará a possibilidade de participação 

de uma “equipe multidisciplinar”, visando, no tanto quanto for possível, promover 

uma análise holística e global da situação do curatelado. Retira-se do médico 

                                                
12

 Quanto a essa definição, por todos, traga-se a lição de Alexandre Freitas Câmara: “O Direito 
Constitucional Processual é o conjunto de normas de índole constitucional cuja finalidade é garantir o 
processo, assegurando que este seja, tanto quanto possível, um processo justo.” (CAMARA, 
Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, v. I. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 
2012, p. 16.) 
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psiquiatra o poder absoluto de decidir sobre a sanidade do curatelado, fazendo-se 

necessário o olhar de profissionais de outras ciências para, em conjunto, opinar pelo 

estado do interditando (FOUCAULT, 2008, p. 120). 13 

 

A partir das observações da equipe, transcritas no laudo próprio, o juiz 

decidirá sobre os limites da interdição, atendo-se às informações coletadas e 

registradas naquela perícia. Não é a pessoa do médico psiquiatra ou o juiz que 

decidirá sobre a necessidade da curatela e os limites da restrição à capacidade 

jurídica do sujeito. 

 

Entende-se que os técnicos de várias áreas do conhecimento que estudam o 

funcionamento da psique e do sistema neurocognitivo possuem maior capacidade 

de analisar as limitações do interditando, haja vista suas formações específicas. A 

regra é respeitarem-se à capacidade de agir da pessoa. Assim, o laudo deve 

considerar as suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências, 

restringindo a capacidade da pessoa somente àquilo que for minimamente 

necessária a sua própria tutela. 14 

 

Entende-se, porém, que o legislador ficou aquém das disposições da 

Convenção quanto à garantia da integral realização da pessoa do curatelado, uma 

vez que poderia ter definido bases mais sólidas para a garantia do pleno exercício 

da vontade do incapaz, inclusive para aquilo que não fosse concernente ao objeto 

da curatela, conforme prevê o diploma internacional. 15 

 

Poderia, ainda, ter atrelado o curador à vontade do curatelado ou ao seu 

interesse fundamental. As questões existenciais, pertinentes àqueles aspectos 

                                                
13

 Art. 768. Decorrido o prazo previsto no art. 767, o juiz determinará a produção de prova pericial 
para avaliação da capacidade do interditando para prática de atos da vida civil. 
 

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. 
 

§ 2º O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá 
necessidade de curatela. [...] 
 

14
 Art. 770. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: [...] II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências; 
 

15
 Artigo 17 - Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja 

respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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pessoais do individuo, aos seus direitos de personalidade não foram abordadas pelo 

novo diploma processual. 

 

O projeto do Novo CPC mantém uma perspectiva muito mais “substitutiva” da 

vontade do interditado do que propriamente “integrativa” do curatelado à sociedade, 

sustentando uma postura que já está ultrapassada, conforme já se demonstrou 

anteriormente. A nova legislação não procurar integrar o sujeito, resgatando o 

respeito ao seu livre desenvolvimento, mas continua propondo a morte civil da 

pessoa que perde a sua vontade para o curador. 

 

A ordem internacional de proteção aos direitos humanos propõe o 

reconhecimento da capacidade de agir da pessoa com deficiência intelectual e/ou 

psíquica, em igualdade com os demais. Disso, deduz-se o respeito às suas 

possibilidades e potencialidades; as restrições à capacidade de agir servem para 

integrar as pessoas com limitações e não para excluí-las. 

 

Por fim, outra das lembranças que merece comento é atinente à nomeação do 

curador. Para o novo Diploma de Ritos, este deve ser nomeado a “quem mais bem 

possa atender aos interesses do curatelado”. 16 

 

Essa nova prescrição não revoga, apenas ilumina, a interpretação do art. 

1.775, do Código Civil de 2002 17 que indica um rol de pessoas que podem ser 

indicadas para a curatela do incapaz. Conjugadas as disposições, o juiz haverá de 

perscrutar sobre aquele que melhor revelar condições para o exercício da curatela e, é 

claro, deverá considerar os interesses, a vontade e os afetos da própria pessoa sob 

interdição. 

 

                                                
16

 Art. 770. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: [...] 
 

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

17
 Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador 

do outro, quando interdito. 
 

§1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o 
descendente que se demonstrar mais apto. 
 

§2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3o Na falta das pessoas 
mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. 
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Nesse caso, entende-se que eventual indicação do interditando, informada por 

meio de ato autentico, poderá ser de grande valia. Importante ressaltar que o ato do 

interditando de apontar sua preferência por determinado curador consiste em exemplo 

claro e límpido de situação em que exerce seus direitos de personalidade, ainda que em 

situação intraprocessual. 

 

Quanto ao assunto, cumpre mostrar que a jurisprudência, ainda que de forma 

tímida, caminha em direção a esse entendimento: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. SITUAÇÃO 

FÁTICA DESFAVORÁVEL A REMOÇÃO. 1. A remoção de curador, para 

ser determinada, deve estar embasada em elementos de convicção seguros 

e restar evidenciada situação de risco para o incapaz. 2. A ação de 

interdição tem conteúdo eminentemente protetivo da pessoa do incapaz, e 

somente no interesse desta pessoa é que pode ser focalizada a questão da 

curatela, e não no interesse ou conveniência de pessoas da sua família, 

devendo a escolha do curador atender exclusivamente aos interesses do 

incapaz. 3. Verificado que nem autor e nem ré possuem perfeitas condições 

para exercer satisfatoriamente o encargo de curador, e tendo o interditado 

desenvolvido laços afetivos com amiga da família, a qual cuida de forma 

adequada Pedro, convém que seja mantida a situação, nos termos do laudo 

social, por ser mais favorável ao interditado. RECURSO DESPROVIDO. 
18

 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - LEGITIMADOS PARA O 

EXERCÍCIO DA CURATELA - ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - 

INOBSERVÂNCIA - ESTUDO SOCIAL DO CASO - REALIZAÇÃO - 

NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO "IN CASU". - Embora não se 

desconheça a existência de precedentes jurisprudenciais nos quais se 

admite a flexibilização da ordem de preferência estabelecida no art. 1.775 

do Código Civil em prol do bem estar do curatelado, tal flexibilização 

pressupõe a existência de prova cabal dando conta de que o curador 

escolhido se revela mais apto que o legitimado preterido. - Tendo o douto 

sentenciante indeferido o pedido deduzido pelo "Parquet" no sentido de que 

fosse determinada a realização de estudo social do caso para apuração de 

eventual impossibilidade dos pais do interditando para o desempenho do 

                                                
18

 TJ-RS - AC: 70058381872 RS , Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 
26/02/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014. 
 



 

 

41 

 

"munus" da curatela e antes do julgamento do respectivo agravo de 

instrumento interposto proferido sentença nomeando curador diverso dos 

primeiros legitimados pelo art. 1775 do Código Civil sem a existência de 

prova cabal que autorizasse a medida excepcional, impõe-se a cassação da 

referida decisão a fim de que a diligência ambicionada pelo Ministério 

Público seja realizada, máxime porque esta se revela de extrema 

necessidade para a formação da convicção do julgador a fim de que este 

possa perquirir o que é mais benéfico ao interditando. 
19

 

 

INTERDIÇÃO. REMOÇÃO DE CURADOR. INTERESSE DO INTERDITO. 1. 

A remoção de curador, para ser determinada, deve estar embasada em 

elementos de convicção seguros e restar evidenciada situação de risco para 

a incapaz, devendo ser mantida como curadora a tia que já exerce o múnus 

há quase quatro anos. 2. A ação de interdição tem conteúdo eminentemente 

protetivo da pessoa do incapaz, e somente no interesse desta pessoa é que 

pode ser focalizada a questão da curatela, e não no interesse ou 

conveniência de pessoas da sua família, devendo a escolha do curador 

atender exclusivamente aos interesses do incapaz. Recurso desprovido.
20

 

INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. CRITÉRIO DE ESCOLHA. 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 1. Se foi reconhecida a incapacidade da ré 

para a prática dos atos da vida civil, decretando-se a sua interdição, é 

imperiosa a nomeação de um curador a fim de auxiliá-lo na defesa dos seus 

interesses e proteção do seu patrimônio, pois a interdição é instituto 

destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz. 2. A nomeação do 

curador visa atender o interesse da interditada e a preferência legal 

estabelecida em favor dos filhos cede quando a prova coligida aos autos 

evidencia que o neto se mostra apto ao exercício da curatela, atendendo 

todas as necessidades da interditada, que inclusive manifesta vontade de 

permanecer sob os cuidados dele, com quem possui estreito laço de afeto. 

3. Não procede a ação cautelar inominada quando o principal interesse dos 

                                                
19

 TJ-MG - AC: 10439100163856002 MG , Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 
15/10/2013, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013. 
 

20
 TJ-RS - AC: 70051921336 RS , Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de 

Julgamento: 30/01/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
01/02/2013. 
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filhos é patrimonial e os fatos alegados restaram indemonstrados. Recursos 

desprovidos.
21

 

 

Em matéria de interdição, há que se respeitar a personalidade e os direitos 

fundamentais da pessoa. A melhor opção será sempre a que respeitar os interesses 

patrimoniais e existenciais do curatelado – levando-se sempre em conta também o seu 

poder de escolha quanto a quem deverá lhe assistir –, com o fito de garantir-lhe as 

melhores possibilidades de desenvolvimento e de realização pessoal. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo que foi exposto, percebe-se que o instituto da curatela sofreu 

diversas alterações ao longo dos anos, mas preserva forte a razão pela qual foi 

instituída – a tutela do aspecto patrimonial do curatelado. 

 

Desde sua concepção, o aspecto econômico prepondera sobre a questão 

pessoal do indivíduo, de modo que, muitas vezes, a substituição de vontade para 

prática de atos da vida civil concernentes ao patriônio afeta fundamental e 

indevidamente a pessoa do curatelado em seus atos e direitos personalíssimos. 

 

Muitas das atuais disposições pertinentes ao tema são legadas das 

ordenações portuguesas e padecem de maior adequação ao conjunto de direitos 

humanos que se destinam especialmente à pessoa com deficiência. 

 

As normas pertinentes à curatela, até o presente momento, apostam com 

vigor no mecanismo de substituição da vontade do curatelado pela vontade do seu 

curador, o que não é adequado ao campo das relações subjetivas existenciais, 

especialmente se considerados os avanços doutrinários que descartam essa 

perspectiva, e os melhoramentos tecnológicos que permitem ao portador de 

deficiência a expressão válida de sua vontade e de seus desejos para realização de 

atos civis não patrimoniais. 

 

Sob a ótica do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, não se 

pode aquinhoar a personalidade de nenhum ser humano. Cabe à sociedade incluir e 

não excluir a pessoa com limitações físicas, psíquicas ou intelectuais. No plano da 

capacidade de agir, é de se perguntar qual o âmbito da autonomia do sujeito e em 

qual esfera dessa autonomia apresenta dificuldades volitivas. 

 

Somente quanto a esse aspecto deve ser aplicada a interdição. A restrição da 

capacidade de agir deve ser muito bem demarcada e criteriosa. Por seu turno, o 

curador deve procurar sempre buscar qual seria a vontade do curatelado no que 

toca à condução dos negócios que ficarem sob sua responsabilidade. Não se admite 

a fria substituição de vontade. 
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A legislação internacional e a evolução neoconstitucional trouxeram, como se 

viu, uma nova perspectiva às pessoas portadoras de deficiência, haja vista terem 

erigido o princípio da dignidade da pessoa humana ao patamar de fundamento do 

ordenamento jurídico e das relações interpessoais. 

 

A legislação civil pátria, contudo, não está bem adequada às normas 

internacionais e constitucionais pertinentes à proteção da pessoa com deficiência 

que poderá ser parte no processo de interdição. Tampouco está bem adequada à 

plataforma de direitos humanos e fundamentais a proposta de alteração do Código 

de Processo Civil, haja vista as poucas alterações realizadas nos dispositivos legais 

– e, muitas vezes, em sua aplicação pelos juízes – atinentes à curatela e à 

interdição. 

 

As mudanças que se sugerem nesse campo do direito são muito tímidas: 

procuram positivar a prática forense, promover pequenos ajustes em respeito à 

pessoa do curatelado, mas não são arrojadas o suficiente para fazer face às 

prescrições da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e o adequado respeito à dignidade e personalidade da pessoa. 

 

Nesse ensejo, reconhecem-se os pequenos, mas importantes avanços da 

nova legislação processual civil, mas se critica a posição do legislador, que ficou 

aquém daquilo que estabelecem a doutrina – nacional e internacional – quando à 

curatela e à interdição sob a ótica da dignidade da pessoa humana e a própria 

legislação pátria, na qual se encontra vigente, com status constitucional, a 

mencionada convenção internacional, profunda e vigorosa garantidora de direitos às 

pessoas sujeitas à curatela. 
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ANEXO 01 

 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Preâmbulo   

 

Os Estados Partes da presente Convenção,  

 

a) Relembrando os princípios consagrados na 

Carta das Nações Unidas, que reconhecem a 

dignidade e o valor inerentes e os direitos 

iguais e inalienáveis de todos os membros da 

família humana como o fundamento da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

nos Pactos Internacionais sobre Direitos 

Humanos, proclamaram e concordaram que 

toda pessoa faz jus a todos os direitos e 

liberdades ali estabelecidos, sem distinção de 

qualquer espécie, 

c) Reafirmando a universalidade, a 

indivisibilidade, a interdependência e a inter-

relação de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais, bem como a 

necessidade de garantir que todas as pessoas 

com deficiência os exerçam plenamente, sem 

discriminação, 

 

d) Relembrando o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, a Convenção 

contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a 

Convenção sobre os Direitos da Criança e a 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 

e Membros de suas Famílias, 

e) Reconhecendo que a deficiência é 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, 

f) Reconhecendo a importância dos princípios 

e das diretrizes de política, contidos no 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas 

Deficientes e nas Normas sobre a 

Equiparação de Oportunidades para Pessoas 

com Deficiência, para influenciar a promoção, 

a formulação e a avaliação de políticas, 

planos, programas e ações em níveis 

nacional, regional e internacional para 

possibilitar maior igualdade de oportunidades 

para pessoas com deficiência, 

g) Ressaltando a importância de trazer 

questões relativas à deficiência ao centro das 

preocupações da sociedade como parte 

integrante das estratégias relevantes de 

desenvolvimento sustentável, 

h) Reconhecendo também que a 

discriminação contra qualquer pessoa, por 

motivo de deficiência, configura violação da 

dignidade e do valor inerentes ao ser humano, 

i) Reconhecendo ainda a diversidade das 

pessoas com deficiência, 

j) Reconhecendo a necessidade de promover 

e proteger os direitos humanos de todas as 

pessoas com deficiência, inclusive daquelas 

que requerem maior apoio, 




