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Muito embora a Lei Brasileira de 
Inclusão esteja em vigor há mais 
de três anos e muitos estudos 
tenham sido feitos a seu respeito, 
numerosas questões ainda se 
encontram controvertidas, 
obscuras e carentes de 
aprofundamento e delineamento 
teóricos. O norte das investigações 
que ora se apresentam é a busca 
pela verdadeira realização da 
igualdade material, promovendo 
a autonomia da pessoa com 
deficiência no maior patamar 
possível, sem se descuidar do 
vetor da proteção. Propõem-se, 
então, estas “novas reflexões”, 
com a expectativa de que elas 
possam contribuir para os debates 
e para uma vivência prática dos 
princípios e regras trazidos pela 
nova legislação de maneira cada 
vez mais efetiva e justa.
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Apresentação 

No primeiro semestre de 2019, ofertamos a disciplina intitulada 
“Pessoa com Deficiência e sua Abordagem pelo Direito Privado” junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG. Os objetivos da referida disciplina eram, 
em síntese, aprofundar os conhecimentos acerca do tema, debater 
questões complexas e controvertidas, bem como construir conheci-
mentos sólidos e coerentes a partir das discussões com os mestrandos 
e doutorandos do Programa. 

A relevância de uma disciplina de pós-graduação com esta temática 
é reforçada pelo fato de a Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida 
como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
ter alterado significativamente uma série de institutos do Direito Privado. 
Pode-se afirmar que a referida norma provocou verdadeira mudança de 
paradigma no tocante a alguns aspectos, levando à necessidade de que 
intérpretes e aplicadores do Direito se atualizem de acordo com as novas 
bases postas. A título de exemplo, o regime de incapacidades de fato do 
maior de dezoito anos foi sensivelmente alterado, de modo a não mais 
serem consideradas incapazes as pessoas com deficiência mental ou inte-
lectual que possam exprimir vontade; passou-se a privilegiar o regime de 
apoio em detrimento do sistema de substituição de vontades, criando-se 
a figura da tomada de decisão apoiada; o instituto da curatela passou a 
abarcar apenas atos negociais e patrimoniais.

Todas essas alterações são reflexos da Convenção Internacional so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados na Assembleia das Nações Unidas realizada em Nova Iorque, 
em 30 de março de 2007, tendo sido ratificados pelo Brasil e promulga-
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dos posteriormente pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. A 
partir do reconhecimento da importância de trazer questões relativas à 
deficiência ao centro das preocupações da sociedade, a Convenção tem 
como propósito “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 
todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente”. Dessa forma, toda e qualquer análise do ordenamento jurídico 
brasileiro sobre o tema relacionado à deficiência deve ser guiada pelas 
disposições constantes na Convenção.  

Nesse contexto, a partir do estudo de obras de referência na dou-
trina nacional e estrangeira e de profícuas discussões travadas durantes 
as aulas, foram elaborados artigos científicos que se encontram reunidos 
nesta obra coletiva. Os autores procuraram aprofundar suas investigações 
perpassando assuntos diversos, tais como: o sistema de apoios e a tomada 
de decisão apoiada; a validade de atos jurídicos celebrados por pessoas 
com deficiência mental ou intelectual; as diretivas antecipadas de vontade 
celebradas por pessoas com deficiência; a usucapião e a sua relação com 
as normas que impedem ou suspendem o prazo prescricional; a responsa-
bilidade civil da pessoa com deficiência que envolva transtorno mental; o 
conceito de deficiência em interface com os melhoramentos humanos; os 
reflexos da Lei Brasileira de Inclusão na efetivação do direito ao trabalho 
de pessoas com deficiência e, por fim, as orientações do Comitê sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, no tocante 
ao entendimento sobre a capacidade legal.  

Muito embora a Lei Brasileira de Inclusão esteja em vigor há mais 
de três anos e muitos estudos tenham sido feitos a seu respeito, numerosas 
questões ainda se encontram controvertidas, obscuras e carentes de apro-
fundamento e delineamento teóricos. O norte das investigações que ora 
se apresentam é a busca pela verdadeira realização da igualdade material, 
promovendo a autonomia da pessoa com deficiência no maior patamar 
possível, sem se descuidar do vetor da proteção. Propõem-se, então, estas 
“novas reflexões”, com a expectativa de que elas possam contribuir para 
os debates e para uma vivência prática dos princípios e regras trazidos 
pela nova legislação de maneira cada vez mais efetiva e justa.

Fabio Queiroz Pereira 
Mariana Alves Lara
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