
 
 

 
 

 
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.  

  
Honrosa Cristina Pardo Schlesinger   
Magistrada da Corte Constitucional da Colômbia  
Magistrada Relatora  
  
Caso: Autos D-13575 Y D-13585  
  
Referencia: Demanda de inconstitucionalidade contra a Lei 1996 de 2019   
Demandantes: Edier Esteban Manco Pineda (D-13575), alunos da Faculdade de Direito da 
Universidade de Manizales (D-13585)  

  
“(…) aumentar a liberdade das pessoas para exerc
er seus direitos exige uma certa interpretação cult
ural da  estruturas que restringem sua capacidade 

de eleição.” (Michael Ignatieff) 
 

I. Introdução  
  
1. A mudança de paradigma em relação ao tema da capacidade jurídica e da tomada de decisão apoiada é 

um fenômeno internacional que teve como marco normativo pioneiro a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (“CDPD”), ratificada pela Colômbia em 2011, e pelo Brasil, com 
status constitucional, em 20091.  

  
2. Acompanhando as inovações havidas no campo internacional dos direitos humanos, alguns países criaram 

normas internas e/ou promoveram reformas legislativas inspiradas na CDPD e com vistas a concretizar 
o seu conteúdo normativo, em especial no que se à capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada.  

  
3. A Colômbia, em 2019, promulgou a Lei 1996/2019, que trata de medidas específicas para a garantia do 

direito à capacidade jurídica das pessoas com deficiência e para o acesso aos apoios que possam ser 
necessários, e no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei 
13.146/2015 (“LBI”), introduziu dispositivos específicos e modificou no Código Civil Brasileiro a teoria 
geral das incapacidades, para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício de direitos e 
liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.  

  
4. Essas novas legislações nacionais partem de uma base comum: a idéia de que todas as pessoas com 

deficiência, maiores de idade, independente de suas peculiaridades, são consideradas sujeitos de direito, 
e nesse sentido, devem ter assegurados todos os meios para que possam exercer a sua capacidade 
jurídica. 

  
II. Capacidade jurídica, tomada de decisão apoiada e a experiência do Instituto Jô Clemente   
 
5. O Instituto Jô Clemente (“IJC”)2 é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desde 1961 

se dedica à inclusão, defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, à prevenção e promoção 

                                                           
1 Decreto 6.949/2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm.  
2 O IJC passou por uma recente mudança de marca registrada, anteriormente conhecida como Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de São Paulo - APAE DE SÃO PAULO. O IJC gera e dissemina conhecimento científico sobre a deficiência intelectual 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm


 
 

 
 

de sua saúde3 e ao desenvolvimento de habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o 
emprego apoiado para pessoas com deficiência intelectual.  

  
6. Além de ofertar assessoria jurídica às pessoas com deficiência e suas famílias, o IJC realiza diversas ações 

junto aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e à sociedade civil em geral, com o objetivo de 
incidir na aplicação da legislação e na construção de políticas públicas e sociais voltadas às pessoas com 
deficiência, com foco na efetivação de seus direitos.   

  
7. Acompanhando as mudanças operadas no cenário internacional e nacional, desde 2009 o IJC tem se 

dedicado a repensar o tema da capacidade jurídica e seus desdobramentos no país. Nessa 
trajetória, a organização que ao longo de sua história apoiou a realização de 600 casos de interdição, 
modificou o seu posicionamento institucional passando a rechaçar a idéia da curatela e da tomada de 
decisão substituída e a apoiar ações voltadas à disseminação do conhecimento e ao pleno exercício da 
capacidade jurídica das pessoas com deficiência.  

  
8. Este novo entendimento sobre a capacidade jurídica se baseou, para além das mudanças legais, na 

vivência prática da organização no acompanhamento do que ocorreu com essas pessoas com 
deficiência após terem sido interditadas. A conclusão da organização é que interdição não protege e nem 
assegura direitos às pessoas com deficiência, mas ao contrário, serve de ferramenta para a prática de 
diversas violações de direitos.  

   
9. Nesse monitoramento o IJC constatou que em mais de 90% dos casos, a pessoa com deficiência nunca 

utilizou a sentença de interdição para qualquer finalidade, senão para acessar benefícios de natureza 
assistencial e/ou previdenciária. Seus relatos apontam, ao contrário, casos de abuso financeiro, limitações 
do direito de ir e vir; proibição de acesso ao trabalho; imposição de tratamentos não consentidos; 
esterilizações não consentidas; assim como casos de violência e abusos perpetrados pelos curadores.  

  
10. Desde então o IJC tem se dedicado à implementação do direito ao exercício da capacidade jurídica das 

pessoas com deficiência por meio de diversas ações. Em 2017 organizou com a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo o seminário “Capacidade e curatela - da teoria à prática”, do 
qual participaram Defensores Públicos, Promotores de Justiça, Psicólogos e Assistentes Sociais.3 Em 
2018, com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e com apoio 
da Inclusion International, realizou o “Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de 
Decisão Apoiada”, oportunidade em que Amita Dhanda (India), Andrea Para (Colombia), Carlos Rios 
Espinoza (México), Maria Laura Serra (Argentina), Michael Bach (Canadá), Monica Cortes (Colombia) 
e  Tina Minkowitz (EUA) vieram ao Brasil compartilhar sua experiência e conhecimentos sobre o tema da 
capacidade jurídica e da tomada de decisão apoiada.  

   
Self Advocacy   
 
11. O IJC tem um Programa de Autodefensoria4 que estimula e possibilita às pessoas com deficiência 

intelectual compreenderem seus direitos, conhecerem seus deveres, expressarem suas vontades e 
preferências, atuando como agentes políticos na causa da pessoa com deficiência.   

                                                                                                                                                                                                         
por meio de cursos e pesquisas. Seu laboratório é pioneiro no "Teste de Pezinho" (avaliação da criança nascida) no Brasil e é 
reconhecido como um serviço de referência nessa área. 
3 O conteúdo discutido no seminário está disponível no seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=kkWW-
aWQx1o&list=PLCITLRQjmWsy3e0bZjyzc2EKtOHRi0eJB  
4 Mais informações sobre os projetos do IJC em: https://www.ijc.org.br 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kkWW-aWQx1o&list=PLCITLRQjmWsy3e0bZjyzc2EKtOHRi0eJB
https://www.youtube.com/watch?v=kkWW-aWQx1o&list=PLCITLRQjmWsy3e0bZjyzc2EKtOHRi0eJB
https://www.ijc.org.br/


 
 

 
 

 
12. As experiências e relatos dos autodefensores são prova viva de que o exercício da capacidade 

jurídica é um direito que deve ser assegurado a todas as pessoas com deficiência, independente das 
barreiras que experimentam, conforme ilustra o vídeo disponível no 
link https://youtu.be/k8CYB7awQX4 e os relatos abaixo, extraídos do mesmo vídeo:   

 
“Eu sou uma pessoa com deficiência intelectual, mas isso não tira o meu direito de votar, de 
ter opiniões, minha autonomia e o direito de ir vir, como qualquer outra pessoa”  
 
“É isso que a pessoa com deficiência precisa. Precisamos assegurar sua autonomia para que 
tenha uma vida normal, pelo menos sem as pessoas influenciarem nas suas opiniões e na sua 
vida.”  
 
“Tem sempre alguém falando o seu limite é aqui, mas as vezes é a gente que tem que se 
perguntar até onde é.”  

  
13. Por acreditar que as pessoas com deficiência podem exercer sua capacidade jurídica, hoje o IJC tem 2 

autodefensores (pessoas com deficiência intelectual) representando as pessoas com deficiência 
no Conselho Municipal dos Direitos da Juventude e no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.  

  
Rompendo Paradigmas: Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada   
 
14. Em 2019 o IJC iniciou o projeto “Capacidade Jurídica e Decisão Apoiada – Rompendo Paradigmas”, com o 

apoio da Open Society Foundation. Esta experiência, inspirada em iniciativas semelhantes havidas na 
Colômbia e em Israel, tem demonstrado que as pessoas com deficiência são capazes de 
tomar suas decisões, ainda que para isso precisem de apoios, conforme ilustram os relatos abaixo:   

 
“(...) Temos o direito de escolha, de decidir o que queremos, a vida é nossa, quem escolhe 
somos nós, se depois quebrar a cara, o problema é nosso, vamos aprender com os erros. Se 
eu quiser namorar vou namorar, se eu quiser trabalhar, vou trabalhar e assim por diante.”  
 
“(...) Em algumas situações é preciso de ajuda, mas isso não quer dizer que minha tia tem que 
decidir por mim, eu tomo a decisão e ela me ajuda no que não consigo resolver.”  
 
“(...) Podemos buscar ajuda de um profissional, caso a nossa família queira tomar a decisão, 
nós somos capazes de tudo.”  

  
15. Cientes de que essa mudança de paradigma requer novas práticas sociais e jurídicas que favoreçam o 

exercício da capacidade jurídica e da tomada de decisão apoiada das pessoas com deficiência, hoje um 
Grupo de Trabalho integrado por membros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ministério 
Público do Estado de São Paulo, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Magistratura Federal 
e Estadual e da ARPEN-SP - Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo vem 
trabalhando na construção de ferramentas práticas e dos apoios que possam auxiliar a implementar o 
novo paradigma da capacidade jurídica e tomada de decisão apoiada.   

 
Centro de Apoio Técnico à 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência  
  
16. Desde dezembro/2018 o IJC, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência/SP – SEDPcD, está a frente de uma iniciativa pioneira no Brasil - a gestão do Centro de Apoio 

https://youtu.be/k8CYB7awQX4
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/comjuve/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/conselho/


 
 

 
 

Técnico à 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência (única no Estado de São Paulo). Com apoio de 
equipe técnica multidisciplinar e de recursos de tecnologia assistiva, o Centro tem prestado atendimento 
presencial e remoto a pessoas com deficiência que buscam outras delegacias do Município de São 
Paulo/SP para denunciar situações de violência. A experiência no Centro tem demonstrado que todas as 
formas de limitação do exercício da capacidade jurídica perpetuam situações de abuso e violência contra as 
pessoas com deficiência.  
  
 
II. Novo paradigma de direitos humanos estabelecido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência: os conceitos de deficiência e capacidade jurídica 
 
17. Segundo a CDPD “pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 
pessoas.” (art. 1)5. Trata-se de um conceito amplo, que não coloca a deficiência como um problema da 
pessoa, mas como resultante dos impedimentos que a pessoa vive versus os obstáculos que 
limitam sua participação na vida em sociedade.  Por que compreender esse conceito é importante?  

 
18. Vamos imaginar a situação de duas pessoas com deficiência intelectual. A primeira tem apoio de sua 

família em todas as áreas da vida, frequenta escola regular, tem amigos e uma vida independente; a 
segunda, nunca teve apoio, nunca frequentou a escola e seu círculo de relacionamento é limitado aos 
seus pais. O fato de que tenham vidas e condições diferentes justifica que se assegurem apenas os 
direitos de uma delas? O que nos faz pensar que uma possa ser “mais capaz” de exercer direitos que a 
outra?   

 
19. Essa nova forma de entender a deficiência se traduz na seguinte equação: a deficiência será tão mais 

perceptível e limitante quanto menor for o acesso aos apoios e suportes necessários ao exercício de seus 
direitos. Isso porque, como bem destaca o Relatório Mundial sobre a Deficiência, “(...) as habilidades das 
pessoas dependem das condições externas, que podem ser modificadas pela ação governamental” (...) as 
habilidades das pessoas com deficiência podem ser expandidas, seu bem-estar, capacidade de agir, e 
liberdade podem ser melhorados, e seus direitos pode se tornar uma realidade.” 6 

 
20. À luz da CDPD todas as pessoas com deficiência, independentemente de sua condição individual, são 

igualmente reconhecidas como sujeitos de direitos, “têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar 
como pessoas perante a lei; (…)” tem capacidade jurídica em igualdade de condições com as demais em 
todos os aspectos da vida; (...) e, nesse sentido “gozam de capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas em todos os aspectos da vida” (art. 12, CDPD).   

 
21. Segundo a CDPD, a deficiência não pode ser compreendida numa perspectiva médica, de normalização 

ou centrada no “grau” de limitação que a pessoa experimenta, mas sim desde uma perspectiva de 
direitos humanos, considerando cada pessoa como um agente capaz, que tem assegurado o direito de 
exercer seus direitos e de exigir o cumprimento de deveres e obrigações de terceiros, para poder viver 
em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.   

 
                                                           
5 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. 
6 Relatório Mundial sobre a Deficiência. Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial; São Paulo: SEDPcD, 2012. 334 p., p. 14. 
Disponível em 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=1F0BE7CEE7D236F508C3E905A2E2
BC3C?sequence=4  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=1F0BE7CEE7D236F508C3E905A2E2BC3C?sequence=4
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsessionid=1F0BE7CEE7D236F508C3E905A2E2BC3C?sequence=4


 
 

 
 

22. A capacidade jurídica é o elemento que possibilita a verdadeira participação das pessoas com 
deficiência na sociedade, e, portanto, deve ser entendida em sua dupla dimensão: como a capacidade 
de ter direitos e a legitimidade para exercer esses direitos, como ressalta o Comitê de Monitoramento 
da CDPD em seu Comentário Geral n. 1 (2014).   

"14 A capacidade jurídica é um direito inerente reconhecido a todas as pessoas, incluídas as 
pessoas com deficiência. Como observado acima, tem duas facetas. A primeira é a capacidade 
jurídica de ser titular de direitos e de ser reconhecido como pessoa perante a lei. Isso pode incluir, 
por exemplo, o fato de ter uma certidão de nascimento, de poder procurar atendimento médico, de 
estar inscrito no cadastro eleitoral ou de poder solicitar um passaporte. A segunda é a legitimação 
para agir em relação a esses direitos e o reconhecimento dessas ações pela lei. Esse é o 
componente que frequentemente se nega ou se reduz no caso das pessoas com deficiência. Por 
exemplo, as leis podem permitir que as pessoas com deficiência possuam bens, mas nem sempre 
respeitam as medidas que adotam comprá-los ou vendê-los. A capacidade jurídica significa que 
todas as pessoas, incluídas as pessoas com deficiência, têm a capacidade jurídica e a legitimidade 
legais para agir simplesmente em virtude de sua condição humana. Como consequência, para que 
se cumpra o direito à capacidade jurídica devem ser reconhecidas ambas as suas facetas devem ser 
reconhecidas; essas duas facetas não podem ser separadas." 7 
 

23. Diante disso, sendo direito de todas as pessoas, o exercício da capacidade jurídica não pode ser vinculado 
à questão da capacidade mental. Capacidade jurídica e capacidade mental não se confundem, como nos 
termos do mesmo Comentário Geral n. 1 (2014). Vejamos:   

  
“13 (...) a capacidade mental refere-se à aptidão de uma pessoa para tomar decisões, que 
naturalmente varia de pessoa para pessoa e pode ser diferente para uma determinada pessoa em 
função de muitos fatores, entre eles, fatores ambientais e sociais. (...) O artigo 12 da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por outro lado, deixa claro que o "desequilíbrio 
mental" e outras denominações discriminatórios não são razões legítimas para negar a capacidade 
jurídica (nem a capacidade legal, nem a legitimidade para agir). Em virtude do artigo 12 da 
Convenção, os déficits na capacidade mental, sejam supostos ou reais, não devem ser usados como 
justificativa para negar a capacidade jurídica.  
14. (...) O conceito de capacidade mental é, por si só, muito controverso. A capacidade mental não 
é, como comumente apresentada, um fenômeno objetivo, científico e natural, pois depende dos 
contextos sociais e políticos, bem como das disciplinas, profissões e práticas que desempenham um 
papel predominante em sua avaliação.” 8 
 

24. Portanto, nos termos da CDPD, e como também reconhece a Lei 1996/2019 e a Lei Brasileira de 
Inclusão, o direito ao exercício da capacidade jurídica não pode ser limitado sob o argumento de falta 
de capacidade mental, de discernimento ou em razão do “grau” ou “gravidade” da deficiência, sob pena 
de configurar discriminação por motivo de deficiência. Ao contrário, é imprescindível assegurar que 
todas as pessoas com deficiência possam exercer esse direito, inclusive provendo acesso aos apoios que 
eventualmente possam necessitar. Nesse sentido, dispõe o Comentário Geral n. 1 que:  

  
“(...) 15. Na maioria dos relatórios dos Estados-Parte que o Comitê examinou até o momento, os 
conceitos de capacidade mental e capacidade jurídica são misturados, de modo que, quando se 

                                                           
7 CRPD/C/GC/1 GE.14-03123 5. Comentário n. 1 – art. 12. Igual reconhecimento como pessoa perante a lei. Comitê de 
Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement.    
8 CRPD/C/GC/1 GE.14-03123 5. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/23/PDF/G1403123.pdf?OpenElement


 
 

 
 

considera que uma pessoa tem uma aptidão deficiente na tomada de decisões, geralmente devido 
a uma deficiência cognitiva ou psicossocial, se lhe retira, como consequência, a sua capacidade 
jurídica para tomar uma decisão concreta.  Isso se decide simplesmente com base no diagnóstico 
de uma deficiência (critério baseado na condição), ou quando a pessoa toma uma decisão que tem 
consequências consideradas negativas (critério baseado nos resultados) ou quando a aptidão da 
pessoa para tomar decisões é insuficiente (critérios funcionais). O critério funcional supõe avaliar a 
capacidade mental e negar a capacidade jurídica se a avaliação o justificar. Frequentemente se 
baseia em se a pessoa pode ou não entender a natureza e as consequências de uma decisão e/ou, 
em se pode usar ou sopesar as informações pertinentes. Este critério é incorreto por dois motivos 
principais: a) porque é aplicado de maneira discriminatória às pessoas com deficiência; e b) porque 
pressupõe que se possa avaliar com exatidão o funcionamento interno da mente humana e, 
quando a pessoa não passa na avaliação, lhe é negado um direito humano fundamental, o direito 
ao igual reconhecimento como pessoa perante a lei. Em todos esses critérios, a deficiência da 
pessoa ou sua aptidão para tomar decisões se consideram motivos legítimas para negar-lhe a sua 
capacidade jurídica e diminuir sua condição de pessoa perante a lei. O artigo 12 não permite negar 
a capacidade jurídica dessa maneira discriminatória, mas exige que se proporcione apoio para o 
seu exercício.” 9 

 
  

III. As obrigações dos Estados, a primazia da norma mais favorável e a proibição de retrocesso  
 
25. De forma ampla, o artigo 4º da CDPD elenca como obrigações gerais dos Estados-Partes:   
  

i. assegurar e promover a completa realização de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais das pessoas com deficiência, sem discriminação baseada na deficiência;   

ii.  abster-se de atos e práticas que não sejam compatíveis com a Convenção e zelar para que as 
autoridades públicas e instituições ajam em conformidade com ela;   

iii.  adotar medidas pertinentes para que nenhuma pessoa, organização ou empresa privada 
discrimine com base na deficiência; e   
iv. promover o treinamento de profissionais e equipe que trabalhe com pessoas com deficiência 
sobre o respeito aos direitos reconhecidos na Convenção, a fim de prestar melhor a assistência e os 
serviços garantidos por estes direitos.   
  

26. A capacidade jurídica é além de direito personalíssimo, uma garantia ao exercício de outros direitos 
fundamentais. A proteção e o exercício de vários direitos fundamentais assegurados às pessoas com 
deficiência pela CDPD, como o direito à integridade física e mental, acesso à justiça, além de outros 
previstos em outros tratados internacionais de direitos humanos dos quais a Colômbia é 
signatária10, dependem da garantia do exercício da capacidade jurídica.  

  
27. A CDPD impõe aos Estados-Parte o dever positivo de adotar medidas que permitam às pessoas com 

deficiência acessar os suportes necessários ao exercício de sua capacidade jurídica, que respeitem sua 
dignidade inerente, autonomia individual, liberdade de fazer as próprias escolhas e sua independência – 
conforme preceitua seu artigo 3°-, e o dever de assegurar que as medidas relativas ao exercício da 

                                                           
9 CRPD/C/GC/1 GE.14-03123 5. 
10 Da mesma forma que o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção contra Tortura, a Convenção sobre os 
direitos da Criança e a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com 
Deficiência.  



 
 

 
 

capacidade jurídica incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade 
com o direito internacional dos direitos humanos.  

 
28. Na dinâmica de pesos e contrapesos própria dos Estados Democrático de Direito, o Poder Judiciário é 

aquele considerado como órgão garantidor da legalidade, tendo, portanto, o papel de fiscalizar o seu 
cumprimento. Sua atuação é essencial para direcionar o cumprimento adequado das referidas obrigações 
da CDPD.  

  
29. Por isso, nos parece que a apreciação deste caso por esta Honrosa Corte Constitucional merece levar em 

conta outras fontes internacionais e, além dos princípios clássicos de hermenêutica, princípios do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, como a primazia da norma mais favorável ao indivíduo e o princípio 
da proibição de retrocesso.  

  
30. A primazia da norma mais favorável indica que “(...) nenhuma norma de direitos humanos pode ser 

invocada para limitar, de qualquer modo, o exercício de qualquer direito ou liberdade já reconhecida por 
outra norma internacional ou nacional. Assim, caso haja dúvida na interpretação de qual norma deve 
reger determinado caso, impõe-se que seja utilizada a norma mais favorável ao indivíduo, quer seja tal 
norma de origem internacional ou nacional.”11  Este princípio encontra-se expresso na CDPD em seu 
artigo 4º, §4:  

 
“Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à 
realização dos direitos das pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do 
Estado Parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição 
ou derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou 
vigentes em qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, 
regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a presente Convenção não reconhece tais 
direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau.”  12 
 

31. Por sua vez, o princípio da proibição de retrocesso impõe aos Estados uma vedação de reduzir ou limitar 
conquistas alcançadas no plano internacional em relação a direitos humanos já conquistados. No Brasil, o 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 745745 AGR/ MG se pronunciou esclarecendo que a 
proibição de retrocesso “(...) em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam 
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive (...).” 

 
32. A CDPD e a Lei de 1966 não apenas reafirmaram no ordenamento jurídico colombiano o direito das 

pessoas com deficiência à capacidade jurídica, como também criaram as ferramentas necessárias ao 
exercício da capacidade jurídica – proteção esta já alcançada pelas pessoas com deficiência e que de 
forma alguma pode ser prejudicada.   

 
33. Assim, entendemos que a análise desta respeitosa Corte Constitucional realizar-se com base nesses 

princípios que integram o universo da proteção internacional dos direitos humanos.  
 
34. Qualquer decisão favorável ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 1966/2019 pode, em 

última instância, configurar ato ou prática não compatível com a Convenção; constituir violação ao 
princípio da primazia da norma mais favorável e retrocesso no campo dos direitos humanos, porque o 
conteúdo normativo da Ley 1966/2019 materializa o conteúdo material da CDPD, assim como os meios 

                                                           
11 Ramos, Andre Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem Internacional. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 89. 
12 Decreto 6.949/2009. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm


 
 

 
 

necessários para que as pessoas com deficiência exerçam sua capacidade jurídica em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

  
 
IV. Considerações Finais   
  
35. Portanto, em vista de todo o exposto e considerando que: 

  
• as pessoas com deficiência têm direito de serem protagonistas de suas vidas e de 
tomarem suas decisões;  
• a prática mostra que restrições ao exercício da capacidade jurídica - dentre as quais 
incluímos a interdição - violam direitos fundamentais (igualdade, liberdade, auto-
determinação) e impedem que as pessoas com deficiência usufruam de outros direitos 
fundamentais;  
• a interdição, como vimos, não protege as pessoas com deficiência e nem impede 
situações de exploração, abuso e violência, e que ao contrário, para se evitar tais situações 
é preciso assegurar às pessoas com deficiência o exercício de sua capacidade jurídica;  
• a mudança da realidade requer que os países adotem legislação, práticas sociais e 
jurídicas que favoreçam o exercício da capacidade jurídica e da tomada de decisão apoiada 
pelas pessoas com deficiência; e   
• na Colômbia, por força da CDPD e da Lei 1996/2019, esse passo já foi dado, tendo a 
legislação vigente assegurado a todas as pessoas com deficiência, sem distinção, o direito à 
capacidade jurídica e acesso aos meios para seu exercício;  
  

36. Entendemos que a Lei Colombiana 1996, de 26 de agosto de 2019, ao estabelecer o regime para o 
exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência, concretiza no plano nacional as 
diretrizes da CDPD, servindo de verdadeiro exemplo para que outros países criem e/ou 
aprimorem suas legislações para assegurar às pessoas com deficiência seu direito à capacidade 
jurídica e à tomada de decisão apoiada. 

  
37. Por fim, cientes de que essa mudança de paradigma em relação à capacidade jurídica das pessoas com 

deficiência é um desafio global e que depende do rompimento de muitas barreiras, em especial, a do 
preconceito, esperamos contribuir para este processo de implementação na Colômbia e desde logo nos 
colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais ou qualquer aprofundamento deste 
debate.  
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