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obtenção do título de Mestre em Ciências 

Jurídicas, do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciências Jurídicas. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Sebastião de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ 

2018 



3 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Leila Nascimento – Bibliotecária – CRB 9/1722 

Biblioteca UniCesumar 

 

Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).  

 

 

F224p     Faria, Elisângela Cruz. 

Da pessoa com deficiência diante do seu estatuto no contexto do 

planejamento familiar: aspectos legais e jurisprudenciais / Elisângela Cruz 

Faria. Maringá-PR: UNICESUMAR, 2018.  

142 f. ; 30 cm. 

 

Orientador: José Sebastião de Oliveira. 

Dissertação (mestrado) – UNICESUMAR - Centro Universitário de 

Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, Maringá, 

2018. 

 

1. Deficiência. 2. Legislação. 3. Planejamento familiar. 4. Proteção do 

menor. I. Título. 

 

CDD – 362.4 



4 

 

ELISÂNGELA CRUZ FARIA 

 

 

 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DIANTE DO SEU ESTATUTO NO CONTEXTO 

DO PLANEJAMENTO FAMILIAR: ASPECTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS 

 

 

Dissertação apresentada como requisito final à obtenção do título de Mestre em Ciências 
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RESUMO 

 

O presente trabalho, vinculado à linha de pesquisa “Os direitos da personalidade e seu alcance 

na contemporaneidade”, tem como base o Estatuto da Pessoa com Deficiência, haja vista os 

direitos dessas pessoas serem garantidos por Convenções Internacionais, documentos 

internacionais, pela Constituição Federal e demais diplomas legais que compõem a ordem 

jurídica nacional. Buscou-se, após uma análise da trajetória da proteção da pessoa com 

deficiência da Antiguidade à atualidade, demonstrar a construção dos direitos dessa categoria, 

os quais, garantidos pelo princípio da dignidade humana, vêm a ser concretamente protegidos 

pela Lei Brasileira de Inclusão, outra denominação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência abalou a teoria clássica da capacidade, reformulada no 

Código Civil de 2002, com a revogação de vários incisos dos arts. 3° e 4°. Outras inovações 

ocorreram na estrutura jurídica, como a modificação do instituto da curatela, a criação da 

tomada de decisão apoiada e o pleno exercício dos direitos existenciais em decorrência da 

aquisição da capacidade plena da pessoa com deficiência, já que a tutela não se restringe ao 

âmbito protetivo, alcançando também o âmbito do exercício positivo desses direitos. Com a 

capacidade de autodeterminação dos interesses, a autonomia privada passou a ser regra nas 

situações jurídicas existenciais. Após apresentar uma visão geral da referida Lei, o ponto 

específico do presente estudo é o planejamento familiar da pessoa com deficiência, 

especialmente aquelas que não possuem condições de exprimir sua vontade por falta de 

discernimento, ou possuem limitação física de forma que se torne um impeditivo para a 

criação de prole. Conclui-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência precisa de ajustes e da 

maneira como estabelecido em seu art. 6°, o planejamento familiar, em sua forma positiva, 

vale dizer, ter prole, pode entrar em conflito com os direitos de filiação, uma vez que a pessoa 

com deficiência nem sempre terá condições físicas ou psicológicas para criar seus filhos, 

violando o princípio da paternidade responsável e o melhor interesse da criança – nesses 

casos, a ponderação deverá estabelecer o direito de que parte deverá ser restringida, a dos pais 

ou dos filhos. Para tanto, o trabalho utiliza-se do método dedutivo, através de pesquisa 

documental, com o estudo de normas, Convenções Internacionais, Código Civil, Constituição 

Federal e Estatuto da Pessoa com Deficiência, e pesquisa bibliográfica, com análise de artigos 

de revistas, doutrinas, pesquisa jurisprudencial, partindo do exame do planejamento familiar 

no regime das incapacidades no Código Civil e na legislação especial, e passando pela 

jurisprudência para, posteriormente, demonstrar o entendimento da doutrina brasileira. 
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ABSTRACT 

 

The present work, linked to the line of research “The rights of the personality and its scope in 

the contemporaneity”, is based on the Statute of the Person with the Disability, since the 

rights of these people are guaranteed by International Conventions, international documents, 

by the Federal Constitution, and other diplomas which form the national legal order. It was 

sought, after an analysis of the trajectory of the protection of people with disabilities from the 

antiquity to the present, to demonstrate the construction of the rights of this category, which, 

guaranteed by the principle of human dignity, is concretely protected by the Brazilian 

Inclusion Law, another designation of the Disability Statute. The Disabled Person's Statute 

undermined the classical capacity theory, reformulated in the Civil Code of 2002, with the 

repeal of several sections of articles 3 and 4. Other innovations occurred in the legal structure, 

such as the modification of the curator's institute, the creation of supported decision-making 

and the full exercise of existential rights as a result of acquiring the full capacity of the 

disabled person, since the protection is not restricted to the protective scope , also reaching the 

scope of the positive exercise of these rights. With the capacity for self-determination of 

interests, private autonomy became a rule in existential legal situations. After presenting an 

overview of this Law, the specific point of the present study is the family planning of the 

disabled person, especially those who are not able to express their will for lack of 

discernment, or have physical limitation in a way that becomes an impediment for offspring 

rearing. It is concluded that the Statute of the Person with Disabilities needs adjustments and 

the way established in its art. 6, family planning, in its positive form, ie having offspring, can 

conflict with the rights of membership, since the disabled person will not always have the 

physical or psychological conditions to raise their children, violating the principle of 

responsible parenthood and the best interests of the child - in such cases, the weighting should 

establish the right of which party to be restricted, that of the parents or children. To do so, the 

work uses the deductive method, through documentary research, with the study of norms, 

International Conventions, Civil Code, Federal Constitution and Statute of the Person with 

Disabilities, and bibliographical research, analysis of articles from magazines, jurisprudential 

research, starting with the examination of family planning in the disability regime in the Civil 

Code and in the special legislation, and going through the jurisprudence to later demonstrate 

the understanding of the Brazilian doctrine. 

 

Keywords: Deficiency. Legislation. Family planning. Protection of minors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao olhar para o passado, verifica-se que muitas fases já se sucederam para chegar à 

condição que a pessoa com deficiência goza de seus direitos na atualidade. A população com 

alguma deficiência, seja física, mental ou sensorial, tem aumentado no Brasil e, por isso, sua 

visibilidade é maior. O trabalho de organização por meio de movimentos que defendem os 

direitos das pessoas com deficiência tem surtido efeito no âmbito legislativo sendo que, 

recentemente, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015), cuja 

alteração foi bastante significativa em termos de aquisição de direitos dessas pessoas. 

O objetivo deste trabalho é analisar o planejamento familiar através do exercício da 

paternidade responsável, em confronto com a proteção integral da criança e o melhor interesse 

do menor, e as consequências efetivas para as pessoas com deficiência sob a ótica de sua 

capacidade.  

O plano de trabalho está dividido em três partes: inicialmente é traçado o percurso 

histórico da pessoa com deficiência, desde a antiguidade clássica até a atualidade, revelando o 

tratamento dispensado a essas pessoas em cada fase da história, a evolução conceitual que 

demonstra as conquistas alcançadas nas tentativas de diminuir o preconceito e a discriminação 

sofridos por essa classe de pessoas na sociedade onde vive e a sua vulnerabilidade, cuja 

necessidade de proteção estatal é latente. Em seguida, é analisada a Lei Brasileira de Inclusão, 

também denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, destacando suas alterações 

legislativas na efetiva proteção da pessoa com deficiência, bem como os posicionamentos dos 

Tribunais em casos concretos, referentes a alguns assuntos pertinentes à Lei.  E, finalmente, é 

analisada a deficiência em suas espécies e nuances, sob o aspecto do planejamento familiar, a 

viabilidade da prole para pessoas com deficiência severa e seu confronto com os princípios da 

proteção integral da criança e o melhor interesse do menor. Surgem vários questionamentos a 

partir da análise do art. 6° da Lei n° 13.146/2015, especialmente referentes ao planejamento 

familiar. Como consentir que uma pessoa jovem impossibilitada permanentemente de cuidar 

de si mesma, seja por deficiência física ou mental, gere filhos, já que não possui sequer 

autonomia para aderir ao pré-natal, atitude que põe em risco a sua própria saúde e a do ente 

em formação no seu ventre? Que dignidade há na procriação involuntária e irracional de uma 

pessoa com deficiência mental severa, que gera prole sem envolvimento por parte dos 

genitores e sem condições para o exercício da parentalidade responsável? O planejamento 

familiar requer decisões bem amadurecidas e refletidas e a capacidade jurídica dada pelo 
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Estatuto da Pessoa com Deficiência para todas as pessoas com deficiência é suficiente para a 

utilização desse instituto? Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva traçar parâmetros para a 

aplicação da lei, ponderando os aspectos legais e fáticos em situações condizentes com a 

realidade vivida por muitos brasileiros. 

O princípio da dignidade humana, corolário da Constituição Federal vigente, deve ser 

aplicado com mais vigor nos casos em que uma das partes seja vulnerável em relação à outra. 

Entretanto, ao estabelecer que a pessoa com deficiência em grau severo pode gerar filhos e, 

por outro lado, que a criança precisa de proteção integral, a vulnerabilidade é bilateral, 

portanto, nesse caso são necessárias outras normas para solucionar o conflito. 

Socorre-se do Direito Constitucional para resolver os casos fáticos, pois o 

planejamento familiar é um direito da pessoa com ou sem deficiência, mas o melhor interesse 

da criança também precisa ser analisado. Aplica-se, então, a técnica da ponderação, que 

alguns doutrinadores chamam de princípio da ponderação, e outros entendem que deva ser 

aplicada a tutela de merecimento. 

Para tanto, o trabalho utiliza-se do método dedutivo e do método histórico-analítico, 

através de pesquisa documental, com o estudo de normas, Convenções Internacionais, Código 

Civil, Constituição Federal e Estatuto da Pessoa com Deficiência, e de pesquisa bibliográfica, 

com análise de artigos de revistas, doutrinas e pesquisa jurisprudencial, partindo do exame do 

planejamento familiar no regime das incapacidades no Código Civil e na legislação especial, 

passando pela jurisprudência para, posteriormente, demonstrar o entendimento da doutrina 

brasileira. Nessa perspectiva, os procedimentos de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial 

promovem uma análise interdisciplinar do objeto de estudo.  
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1 DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: BREVE ESCORÇO HISTÓRICO DA TUTELA, 

SEU CONCEITO E SUA VULNERABILIDADE 

 

 

Não é de hoje que as batalhas das pessoas com deficiência são travadas visando a sua 

sobrevivência. Ao longo da história pode-se perceber que tais pessoas sofreram toda sorte de 

preconceito, humilhação, descaso e desprezo, isto quando não foram exterminadas ao nascer. 

Os estigmas experimentados pelas pessoas com deficiência estão associados às fases por elas 

percorridas na trajetória histórica da humanidade. Desde essas pessoas serem consideradas 

“monstros” até a obtenção de sua dignidade, houve uma grande evolução, que será tratada nos 

itens seguintes, seja pela história, seja pela nomenclatura a elas atribuída. 

 

1.1 BREVE ESCORÇO HISTÓRICO DA TUTELA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A pessoa com deficiência sempre travou uma árdua luta, primeiramente pela sua 

sobrevivência, depois para ser reconhecida como pessoa constituída de dignidade e, na 

atualidade, tem conseguido avanços bastante significativos em decorrência da legislação 

vigente. Segundo Marilu Aparecida Dicher e Elisaide Trevisam1, urge tratar da trajetória 

histórica percorrida pelas pessoas com deficiência ao longo dos séculos, uma vez que os fatos 

históricos estão amalgamados à conquista dos direitos do homem durante a evolução da 

sociedade.  Nas civilizações que marcaram a evolução humana, constata-se que a pessoa com 

deficiência encontrou diversas formas de tratamento pela sociedade, as quais sofreram 

variações no tempo e no espaço, nos períodos históricos a seguir explanados. 

 

1.2 PRÉ-HISTÓRIA 

 

Os historiadores não são unânimes para datar o período compreendido pela pré-

história, sendo que alguns a classificam como fase composta de Idade da Pedra Lascada, 

Idade da Pedra Polida, Idade do Bronze e Idade do Ferro; outros como os períodos paleolítico, 

mesolítico, neolítico e idade dos metais. 

                                                 
1 DICHER, Marilu Aparecida; TREVISAM, Elisaide. A jornada histórica da pessoa com deficiência: inclusão      

como exercício do direito à dignidade da pessoa humana. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 23., 

2014, João Pessoa, PB. Anais... Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em: 

<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b>. Acesso em: 01 abr. 2018.  p. 2. 
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Gislaine Campos Azevedo e Reinaldo Seriacopi explicam que a pré-história 

costumava ser definida como o período compreendido entre o aparecimento dos primeiros 

hominídeos e a invenção da escrita, ocorrida por volta do quarto milênio a.C., na 

Mesopotâmia e no Egito.2 

O que se sabe é que, nos primórdios da civilização, o homem vivia da caça e não se 

tem registros da utilização de armas e apetrechos que facilitassem sua sobrevivência, bem 

como da existência de pessoas com deficiência.  

Conforme esclarece Otto Marques da Silva: 

 

[...] nada de concreto existe quanto à pessoa com deficiências físicas ou mentais, do 

velho e do doente nos primeiros nebulosos e muitas vezes enigmáticos milênios da 

vida do homem sobre a Terra, a não ser supostas situações que estão baseadas em 

indícios extremamente tênues. É evidente que fatos concretos ou situações 

comprovadas de vida, em toda a fase pré-histórica da História da Humanidade, são 

impossíveis de serem estabelecidos, mesmo com o magnífico concurso dos sábios 

que dominam muito bem toda a ciência arqueológica e áreas afins.3 

 

Os registros encontrados de tempos remotos não dão conta de relatar a existência das 

pessoas com deficiência e demais categorias inferiores às pessoas normais, uma vez que as 

sociedades se preocupavam com as pessoas sadias, produtivas e ativas dentro da sua 

organização. Portanto, é inseguro reconhecer a existência de pessoas com deficiência por 

absoluta falta de dados.  

Corroborando com tal pensamento, Nilson Tadeu Reis Campos Silva complementa: 

 

Até pela inexistência de registros confiáveis, parece ser autorizado afirmar que, nos 

primórdios da Humanidade, mercê da severidade climática e da selvagem disputa 

pela sobrevivência, os indivíduos com deficiência sucumbiam às hostilidades – 

fossem elas naturais ou não, tal qual sucede ainda hoje dentre os animais sem selvas 

cujo código prevalente é o da força.4 

 

Nesta fase da história, devido às dificuldades enfrentadas pelos povos que habitavam a 

Terra para sobreviver, as pessoas com deficiência eram vistas como um fardo pesado demais 

para o grupo, razão pela qual eram abandonadas à sua própria sorte e, sem recursos, acabavam 

morrendo de fome ou sendo caçadas por outros animais, quando não eram eliminadas pelos 

                                                 
2  AZEVEDO, Gislaine Campos; SERIACOPI, Reinaldo. História: volume único. 1. ed. 6. impr. São Paulo: 

Ática, 2011.  p. 8. 
3  SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. 

São Paulo: Cedas, 1987. p. 17.  
4  SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Entre Hefesto e Procusto a condição das pessoas com deficiência. 

Argumenta Journal Law, Jacarezinho, n. 12, p. 99-130, jan./jun. 2010. Disponível em: 

<http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/162/162>. Acesso em: 18 nov. 2018.  p. 106. 
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próprios pais, assim como na antiga Grécia, na cidade de Esparta. Na sociedade primitiva, a 

luta pela sobrevivência era difícil, uma vez que as pessoas tinham que caçar para se alimentar, 

enfrentar rigorosos inversos e adversidades climáticas, não possuindo forma de 

armazenamento e conservação dos alimentos. Dessa maneira, as pessoas com deficiência 

eram um perigo para o grupo e, portanto, acabavam abandonadas ou eliminadas. Com as 

necessidades, o homem passou a observar o ambiente em que vivia e, segundo Otto Marques 

da Silva: 

 

Na Época conhecida como Neolítica, ou seja, aproximadamente 8.000 anos atrás, o 

homem descobriu muitos dos segredos básicos da natureza, da vida e da própria 

terra, tais como a domesticação de animais e a agricultura. Assim, a vida de cada 

grupo foi-se tornando cada vez menos difícil e menos perigosa uma vez que esse 

domínio maior do ambiente que o cercava acabava por não exigir grandes riscos de 

vida para garantir a sobrevivência pela caça quase que diária.5 

 

Entretanto, as pessoas com deficiência não caçavam e davam despesas ao grupo, e 

muitos desses grupos preferiam o extermínio dos deficientes a ter que conviver e sustentar tais 

pessoas, ante as dificuldades para a sobrevivência da coletividade. De concreto, nessa fase, 

pouco se sabe a respeito da vida dos indivíduos primitivos, muito menos das pessoas com 

deficiência, pois as suposições são feitas com base em registros arqueológicos.  

Historicamente, as pessoas com deficiência eram consideradas inúteis para o trabalho, razão 

pela qual sua vida não tinha valor para a sociedade, sofrendo toda forma de exclusão e 

preconceito. 

Maria Aparecida Gugel, comentando sobre essa fase da história, expõe:  

 

Os estudiosos concluem que a sobrevivência de uma pessoa com deficiência nos 

grupos primitivos de humanos era impossível porque o ambiente era muito 

desfavorável e porque essas pessoas representavam um fardo para o grupo. Só os 

mais fortes sobreviviam e era inclusive muito comum que certas tribos se 

desfizessem das pessoas com deficiência.6   

 

Esse período da história é permeado de obscuridade, com suposições feitas pelos 

historiadores, sendo que seus embasamentos são originários de fragmentos frágeis, os quais 

não permitem uma conclusão segura sobre qualquer fato. E, ante a falta de provas concretas 

para se verificar se houve a existência ou não de pessoas com deficiência nessa era histórica, 

as conjecturas feitas pelos autores através de argumentos plausíveis merecem crédito, até que 

                                                 
5  SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. 

São Paulo: Cedas, 1987. p. 17. 
6  GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade.  

Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.  p. 2. 
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a tecnologia não descubra vestígios de sua passagem pela terra, lançando luzes nesse período 

nebuloso e dando novos rumos à história de vida dessas pessoas. 

 

1.3 IDADE ANTIGA 

 

A Idade Antiga surge quando a sociedade começa a se organizar; nesta época 

aparecem e se desenvolvem as primeiras civilizações, chamadas antigas. 

De acordo com a historiografia, o início deste período é marcado pelo surgimento da 

escrita (por volta de 4.000 a.C.), na Mesopotâmia, que representa também o fim da Pré-

História.  

Pedro Eurico Rodrigues informa que a Idade Antiga contava: 

 

[...] com civilizações como Mesopotâmia, Egito, Fenícios, Hebreus e Pérsia. Já a 

Antiguidade Clássica foi o período de desenvolvimento de Grécia e Roma. Foi nesse 

período que se desenvolveram as cidades-estado, o poder grego sobre o mundo 

antigo, a democracia ateniense, bem como a ascensão romana. O período se encerra 

com 476 d.C. com a Queda do Império Romano do Ocidente.7 

 

Muito se pode aprender com esse período histórico, principalmente a forma como era 

organizada a sociedade e a cultura, mostrando que a evolução dos tempos muda os conceitos e 

parâmetros empregados em determinada época e que em épocas futuras são totalmente 

contrários. Da mesma forma, o estudo sobre as pessoas com deficiência, cujas 

particularidades de cada povo demonstram sua preocupação ou seu repúdio àqueles que não 

eram considerados normais de acordo com os padrões estabelecidos, ou pela medicina. 

 Passa-se a discorrer sobre alguns povos que habitavam a Terra nessa fase histórica, 

iniciando-se pelos sumérios. 

Mesopotâmia significa entre rios, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, é uma terra 

fértil, mas também difícil de cultivar, pois possui longos períodos de seca e períodos de 

cheias. A partir desses obstáculos naturais, o povo sumério desenvolveu grandes projetos 

arquitetônicos para dominar as dificuldades, construiu grandes obras, especialmente canais de 

irrigação, barragem para controle das águas fluviais e reservatórios para armazenagem de 

água. Também são criadores da escrita cuneiforme (estilete em forma de cunha que fazia a 

gravação em tabletes de argila) e da roda. 

Daniel Neves Silva explica: 

                                                 
7  RODRIGUES, Pedro Eurico. Eras Históricas. InfoEscola, 2018. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/historia/eras-historicas/>. Acesso em: 18 nov. 2018. 

https://www.infoescola.com/autor/pedro-eurico-rodrigues/3327/
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Os sumérios chegaram à região por volta de 5000 a.C. e, muito provavelmente, 

fixaram-se no local por causa da fertilidade do solo proporcionada pelas cheias dos 

dois rios. Na Suméria, desenvolveram-se grandes cidades, conhecidas como cidades-

estado, isto é, entidades política e economicamente independentes entre si. Isso 

significa que cada cidade-estado suméria possuía um rei próprio, com instituições 

políticas e política econômica distintas umas das outras. Entre as grandes cidades 

sumérias, podem ser destacadas: Ur, Uruk, Nippur e Eridu.8 

 

Os sumérios eram politeístas e construíram vários templos grandiosos para seus 

deuses, templos esses chamados de zigurate, em forma de pirâmide. A sociedade era 

composta pela elite econômica, sacerdotes, escribas e a classe camponesa. Cada cidade era 

governada por um Rei, que recebia orientações do conselho dos anciãos. Era um povo 

guerreiro que usava lanças, dardos e armadura, e viviam em constante conflito com outras 

cidades. Não se tem notícias da existência de pessoas com deficiência nessa civilização. 

Daniel Neves Silva esclarece: 

 

O domínio dos sumérios na Mesopotâmia encerrou-se com a chegada dos acádios, 

que conquistaram as cidades da região e fundaram o Império Acádio. Eles tiveram 

como principal rei Sargão I, ou Sargão da Acádia. No entanto, o império dos 

acádios foi muito breve e logo foi substituído pelos amoritas como povo 

predominante na Mesopotâmia.9 

 

O império acadiano não exterminou as estruturas políticas dos sumérios, que pagavam 

tributos ao Imperador. Como era um povo seminômade que vivia em busca de alimentos, 

provavelmente não existiam pessoas com deficiência em seu meio, mas não existem registros 

sobre o destino delas, tanto no povo sumério quanto no povo acadiano. O império acadiano 

foi derrotado por vários povos, especialmente os amoritas. 

Com Hamurabi, rei da Babilônia, houve a unificação da Alta Mesopotâmia, sendo 

fundado o Primeiro Império Babilônico. Com inspiração na tradição sumericana, Hamurabi 

fez o primeiro código de leis que leva o seu nome, com punições severas aos crimes 

contemplados na legislação, desde o corte de mãos até a morte. Também promoveu as 

ciências e a escolarização. Dessa forma, deveriam existir muitas pessoas com deficiência 

física, que tiveram seus membros cortados como forma de pagar a pena por seus crimes, mas 

não há relatos de como era o tratamento dado a eles. Depois dos sumérios foram os assírios 

que governaram a Mesopotâmia. 

                                                 
8  SILVA, Daniel Neves. Sumérios e Acádios. Mundo Educação. História Geral, 2018. Disponível em: 

<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/sumerios-acadios.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018. (grifo 

do autor). 
9  Ibidem. 



18 

 

Os assírios estabeleceram-se no planalto de Assur, na Alta Mesopotâmia, por volta do 

ano 2.400 a.C., período em que fundaram a cidade de Assur, às margens do rio Tigre, dando-

lhe o nome do seu deus. Mas o auge do império assírio ocorreu por volta de 1.300 a.C. e 

perdurou até 612 a.C., dominavam a arte da guerra e possuíam um exército organizado, que 

contava com arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. Claudio Fernandes esclarece: 

 

Além da eficiência, o exército assírio é também lembrado pela extrema crueldade. A 

tortura, o empalamento, a decapitação, as amputações e o esfolamento faziam parte 

dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação aos seus adversários. 

Era através desse terror empreendido pelos métodos cruéis que os assírios 

impunham seu poder sobre os outros povos mesopotâmicos. O rei mais importante 

dos assírios foi Assurbanipal, que governou de 668 a 626 a.C. Foi Assurbanipal que 

organizou a famosa biblioteca de Nínive, uma das principais cidades da 

Mesopotâmia, que chegou a contar com aproximadamente 22 mil plaquetas de 

argila.10 

 

Máquina de guerra era o nome dado ao exército do povo assírio, uma sociedade 

militarizada, pois até mesmo seus reis eram guerreiros. A crueldade com seus adversários fez 

com que o povo assírio subjugasse muitos outros povos e estendesse seu império por vasta 

região.  

Não há registros de pessoas com deficiência desses povos, mas acredita-se que a 

pessoa com deficiência deveria ser morta, pois a sociedade era cruel e o exército necessitava 

de homens perfeitos e aptos para as funções bélicas.  Os assírios foram derrotados pelos 

caldeus. 

O império Neobabilônico ou Império Caldeu tem início com a ascensão de 

Nabopolassar (626-604) ao trono babilônico, auxiliado pelos arianos Medos e Persas, 

aproveitando-se da morte do último imperador assírio, Assurbanipal. Eles invadiram Nínive, a 

capital do Império Assírio. Nabopolassar foi sucedido por Nabucodonosor (605-562) no 

governo do Império Babilônio, que manteve as conquistas e hegemonia babilônicas por 42 

anos. Construiu a Torre de Babel e os famosos Jardins Suspensos, considerados uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo. Babilônia ficou conhecida como Rainha da Ásia, em virtude se 

sua esplendorosa beleza. Nesse sentido, Myriam Becho Mota e Patrícia Ramos Braick 

comentam: 

 

Em ambas as margens do Eufrates, a cidade era cercada por duas muralhas, 

embeleza-a o imponente palácio real; atravessava-a, penetrando pela Porta de Ishtar 

– reconstruída no Museu de Berlim – uma via-sacra processional, que conduzia ao 

                                                 
10  FERNANDES, Cláudio. Origens dos assírios. História do Mundo. UOL, 2018. Disponível em: 

<https://historiadomundo.uol.com.br/assiria/origens-assirios.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018. (grifo do 

autor). 
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templo do deus Marduk, um arrojado zigurate de sete andares, com cem metros de 

altura, tendo no topo o recinto das cerimônias religiosas. Em cima dos palácios com 

terraços, verdejavam os jardins suspensos.11 

 

Na arquitetura transparecia a grandeza do Império Neobabilônico, que teve seu apogeu 

principalmente nas construções públicas, como as muralhas das cidades e a Torre de Babel. 

Quanto à religião, Max Savelle, traduzido por Milton Amado, explica:  

  

Quando verificaram ter pobre sucesso a tentativa de reviver a velha religião 

babilônica, os caldeus removeram dos deuses todas as qualidades humanas e 

identificaram com os planetas. Mais tarde, essa religião ‘celeste’ deveria influenciar 

os romanos e, sob eles, Marduk tornou-se júpiter; Nabu, Mercúrio, e Istar, Vênus.12 

 

Além da religião, as ciências também eram desenvolvidas, e foram os caldeus que 

dividiram as semanas em sete dias e os dias em vinte e quatro horas. Estudavam os planetas e 

estrelas, fazendo mapas celestes. Nada há registros sobre a existência de pessoas com 

deficiência, muito menos o modo de vida que possuíam, se fizessem parte da sociedade. 

Outro povo que governou a Mesopotâmia foi o egípcio. Ocupado por povos que 

viviam da caça e pesca, a localização e o clima privilegiados do Egito lhe proporcionaram um 

avanço em relação aos demais povos. Não havia ociosidade no Egito, todos trabalhavam, 

inclusive os deficientes. Da unificação dos reinos do norte e do sul, em que o reino do sul 

incorpora ao seu domínio o reino do norte, há apenas um governante e soberano: a encarnação 

do Deus Hórus. 

Na área da medicina, havia os livros Herméticos, atribuídos ao Deus Hermes, uma 

coleção de livros, figurando dentre eles, o Livro dos Cyranidos, com 24 capítulos, o qual fazia 

referência a Zoroastro, e em cada capítulo estavam registradas as propriedades curativas de 

uma planta, uma pedra, um pássaro e um peixe para as doenças da época, 

exemplificativamente, o âmbar e a esmeralda eram poderosos e muito eficientes nos males da 

visão, de acordo com Otto Marques da Silva.13Os egípcios permitiam que as pessoas com 

deficiência praticassem algum ofício, não havia ociosidade na sociedade e nem eram 

discriminadas. 

Lilian Damiana de Almeida Ribeiro expõe que:  

 

                                                 
11  MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: 

Moderna, 1997.  p. 21. 
12  SAVELLE, Max (Coord.). O mundo em que vivemos. História da Civilização Mundial. Tradução de Milton 

Amado. Nova York: Henry Holt and Company; Belo Horizonte: Itatiaia, 1957.  v. 1. p. 131. 
13  SILVA, Otto Marques da.  A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de 

hoje. São Paulo: Cedas, 1987. p. 43. 



20 

 

Recentes descobertas, adquiridas a partir dos exames mais modernos, realizados, 

atualmente sob a múmia de Tutancâmon, o mais importante Faraó que existiu em 

toda Dinastia Egípcia, mostraram, que o rei Tut possuía uma grande deformidade no 

pé esquerdo. Em sua tumba, aliás, a única tumba não violada no Vale dos Reis, 

foram encontradas cerca de 130 bengalas, logo, todas usadas.14 

 

Assim como o Faraó, muitas outras pessoas pesquisadas, através de seus restos mortais 

apresentavam deformidades, razão pela qual se pode concluir que as crianças deficientes não 

eram mortas e muito menos abandonadas logo após seu nascimento. O Egito ficou conhecido 

como a terra dos cegos. 

Documentos históricos como papiros, a arte egípcia e as múmias revelaram uma 

sociedade que buscava a justiça e as pessoas com deficiência eram tratadas com igualdade, 

pois havia uma posição inclusiva social dos egípcios em relação a elas. 

Os gregos foram um importante povo nessa fase histórica. O culto ao belo era a marca 

do povo grego, que deveria ter corpos atléticos, robustos e fortes para a guerra, caso contrário, 

não tinham serventia para o exército e também para se tornarem atletas, outra característica 

cultuada pelo provo grego, cuja competitividade era uma paixão. Alessandro Severino Vallér 

Zenni e João Lucas Silva Terra explicam: 

 

A Grécia, berço da civilização, dividida em diversas Cidades-Estados, abolia aqueles 

que não representavam o modelo de pessoas consideradas normais, enfim, os que 

não podiam servir ao exército, praticar esportes, os que não eram belos ou que não 

tinham capacidade cognitiva, e, com isso, acabavam sendo mortos ou 

abandonados.15 

 

A formosura e a capacidade física eram os atributos cultuados pelos gregos. De acordo 

com Maria Salete Fábio Aranha16, na Esparta os imaturos, os fracos e os defeituosos eram 

propositalmente eliminados. 

O recrutamento das crianças se dava a partir dos sete anos para serem preparados para 

a arte da guerra, deveriam ter corpos sem deformação alguma, pois caso se detectasse alguma 

deficiência, eram excluídos do grupo e abandonados para morrerem de fome. O destino da 

pessoa com deficiência era dado pelo Conselho dos Espartanos, composto por sábios, que 

examinavam a criança ao nascer. Otto Marques da Silva, citando Licurgo de Plutarco, explica: 

                                                 
14  RIBEIRO, Lilian Damiana de Almeida. A evolução jurídica e histórica no tratamento da pessoa com 

deficiência no Brasil. Jundiaí: Rosa Rosé, 2017. p. 31. 
15  ZENNI, Alessandro Severino Vallér; TERRA, João Lucas Silva. Vulnerabilidade do deficiente e a educação 

como instrumento da consecução do direito de ser pessoa. In: SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Org.). O 

direito e as pessoas vulneráveis na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.  p. 77.  
16   ARANHA, Maria Salete Fábio. Paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Revista 

do Ministério Público do Trabalho, ano 11, n. 21, mar. 2001.  p. 161. 
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No entanto, se a criança parecia ‘feia, disforme e franzina’, indicando algum tipo de 

limitação física, os anciãos ficavam com a criança e, em nome do Estado, a levavam 

para um local conhecido como Apothetai (que significa ‘depósitos’). Tratava-se de 

um abismo onde a criança era jogada, ‘pois tinham a opinião de que não era bom 

nem para a criança nem para a república que ela vivesse, visto que, desde o 

nascimento, não se mostrava bem constituída para ser forte, sã e rija durante toda a 

vida’.17 

 

Em Atenas, os recém-nascidos com deficiência eram sentenciados à morte, segundo a 

lei local, pois o físico era fundamental para um povo guerreiro, que precisava de pessoas 

fortes e sadias para compor os exércitos e defender seu território. 

Elisabeth  Rossetto et al. esclarecem:   

 

Em Atenas, [...] o trato para com as pessoas com deficiência não era diferente 

daquele tratamento dado em Esparta. No caso do nascimento de um bebê com 

alguma deficiência, era o próprio pai quem deveria matá-lo. O extermínio de 

crianças com deficiências era tão comum que, mesmo os maiores filósofos da época 

estavam de acordo com tal costume.18 

 

Na Grécia Antiga havia a rejeição e eliminação dos recém-nascidos com alguma 

deficiência. 

Segundo Maria Nivalda de Carvalho-Freitas, o mito que melhor retrata o tratamento 

destinado às pessoas com deficiência na mitologia grega é o de Hefestos, deus do fogo, que 

doma os metais e torna possíveis as artes. Hefestos, filho de Zeus e de Hera, além de 

fisicamente bruto, era coxo19. O mito retratava o homem numa sociedade de organização 

guerreira, pronta para defender seu território. Dessa forma, um corpo sem capacidade física, 

beleza e vigor só seria aceito se contribuísse de alguma forma com a sociedade, o que fez 

Hefestos. Nesse tempo, havia o predomínio da subsistência por meio do trabalho para 

manutenção da sociedade, inclusive das pessoas com deficiência. 

Não se pode olvidar que outros deuses gregos também possuíam outras deformidades, 

como é o caso da deusa Themis, símbolo da justiça, que tem uma venda nos olhos, justamente 

por ser cega, cegueira esta que pode ultrapassar apenas os instintos sensoriais e engendrar 

artimanhas perigosas para a sociedade. O rio Tibre recebeu muitas crianças defeituosas, que 

                                                 
17  LICURGO DE PLUTARCO apud SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na 

história do mundo de ontem e de hoje. São Paulo: Cedas, 1987.  p. 105. 
18  ROSSETTO, Elisabeth et al. Aspectos históricos da pessoa com deficiência. Educere et educare - Revista 

da Educação, Cascavel, v. 1, n. 1, p. 103-108, jan./jun. 2006. p. 104. 
19  CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda. A inserção de pessoas com deficiência em empresas brasileiras. 

Um estudo sobre as relações entre concepções de deficiência, condições de trabalho e qualidade de vida no 

trabalho. 2007. 315 f. Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. p. 39. 
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foram lançadas em suas águas em cestos ornados de flores e recolhidas pelos escravos e 

pessoas pobres que, com o intuito de explorá-las no futuro para pedir esmolas, as criavam. 

Na obra “A República’, de Platão, citada por Alessandro Severino Vallér Zenni e João 

Lucas Silva Terra, verifica-se: 

 

[...] é preciso, de acordo com o que estabelecemos, que os homens superiores se 

encontrem com as mulheres superiores o maior número de vezes possível, e 

inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência daqueles, 

e a destes não, se queremos que o rebanho se eleve as alturas e que tudo isso se faça 

na ignorância de todos, exceto dos próprios chefes, afim de que a grei dos guardiões 

estar, tanto quanto possível, isenta de dissensões.20  

 

Como se vê a Grécia realizava a segregação das pessoas com deficiência o que 

também foi explicitada no livro “A Política”, escrito por Aristóteles, que sustentava que 

deveria haver uma lei que proibisse a amamentação de crianças disformes, conforme ensina 

Otto Marques da Silva.21 

Entretanto, outra era a forma de tratamento das pessoas que se tornassem deficientes 

em decorrência da guerra, conforme explica Otto Marques da Silva: 

 

Havia, por exemplo, em Atenas e em Esparta – rivais famosas – determinações 

oficiais que davam aos soldados feridos e seus familiares vantagens de diversas 

naturezas. Existiam provisões especiais relacionadas à alimentação, como as que 

eram consequentes uma lei de Sólon (640 a 558 a.C.) que determinava: ‘soldados 

feridos gravemente e os mutilados em combate serão alimentados pelo Estado’.22 

 

Verifica-se que a deficiência adquirida em decorrência de combate era 

responsabilidade do Estado e diversa da deficiência congênita, pois o Estado se encarregava 

do sustento daqueles, em detrimento dos deficientes de nascença, em clara discriminação para 

com estes, pois não havia inicialmente contribuição social destes, cuja única resposta tanto do 

Estado quanto da sociedade era o desprezo. 

Ana Rita de Paula e Mina Regen explicam:  

 

Neste período, com relação à sexualidade, uma característica importante era o 

grande valor dado à homossexualidade masculina. Considerando que as mulheres 

não tinham nenhum valor social, somente as relações sexuais entre homens eram 

consideradas  nobres. Essas relações tinham também um componente pedagógico. 

Os homens mais velhos tomavam os jovens como alunos, como discípulos, como 
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21  SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. 

São Paulo: Cedas, 1987. p. 88. 
22  Ibid. p. 67. 
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aprendizes, considerando-se natural que essas pessoas mantivessem uma relação 

mais forte do que aquela aceita hoje como padrão entre o professor e seus alunos. 

Eles tinham uma relação de intimidade, tanto afetiva como erótica.23 

 

Na sociedade grega, as mulheres tinham como finalidade a procriação e, juntamente 

com os escravos e as crianças, não eram valorizadas, ao contrário, eram tratadas como 

objetos. As pessoas com deficiência, caso não morressem, também não tinham direito à 

educação e muito menos ao exercício da sexualidade, posto que somente os jovens cuja beleza 

fascinasse os homens mais velhos eram escolhidos para o aprendizado tanto das artes, política 

e economia, quanto dos prazeres sexuais e exercício da afetividade. 

 Continuando o estudo dos povos antigos, outro povo que merece destaque são os 

romanos. Em Roma, a situação das pessoas com deficiência não era muito diferente. Nilson 

Tadeu Reis Campos Silva afirma: 

 

Os historiadores registram que as leis romanas da Antiguidade discriminavam as 

pessoas com deficiência a ponto de legitimar a eugenia por afogamento, sendo que, 

via de regra, as que conseguiam sobreviver eram abandonadas à mendicância ou à 

exploração circense, o que não impediu que Servius Sulpicius Galba (3 a.C. a 69 

d.C.) e Marcus Silvius Othon, (de 32 a 69 d.C.), com malformação dos pés, fossem 

Imperadores de Roma.24 

 

Muitas pessoas deficientes foram utilizadas como bobos da corte para entretenimento 

dos seus senhores e dos seus convidados em festividades, ou mesmo em trabalho degradante 

no qual, em busca do seu sustento, recebiam toda a sorte de humilhações, quase que 

equiparados a animais domésticos. Maria Salete Fábio Aranha comenta que, “[...] consta que 

os romanos descartavam-se de crianças deformadas e indesejadas em esgotos localizados, 

ironicamente, no lado externo do Templo da Piedade”.25 

Outro documento que também trazia em seu bojo a exclusão social da pessoa 

considerada anormal era a Lei das Doze Tábuas Romana. Em Roma, na Lei das XII Tábuas 

(451 a. C.), especialmente na Tábua IV, cujo conteúdo se referia ao pátrio poder, continha a 
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seguinte declaração: “I - É permitido ao pai matar o filho que nasce disforme, mediante o 

julgamento de cinco vizinhos”.26 

Os bebês nascidos com deficiência eram mortos pelos próprios pais, após a 

constatação da deficiência, atestada pelos vizinhos. Assim, o filho que nascia deficiente, 

considerado monstruoso para aquela sociedade, deveria ser morto ou eliminado. E, conforme 

a regra do olho por olho e dente por dente, era reforçado o brocardo de que a deficiência era 

coisa do mal que acometia as pessoas que mereciam tê-la.27 

Na sociedade romana é que se originaram os maus tratos em relação às pessoas com 

deficiência, dispensando-lhes tratamento humilhante e praticando a exploração sexual dessas 

pessoas. Ana Rita de Paula e Mina Regen comentam: 

 

Na época, a principal ideia com relação ao corpo é que este formava uma unidade 

com o espírito. O homem era visto como um ser indissociável e o corpo como algo 

pertencente ao campo do mistério, produzido pela divindade. Esta permitia que 

todos os homens tivessem acesso ao conhecimento através da especulação, da 

reflexão filosófica. A sexualidade era vista como uma expressão humana e, portanto, 

liberada, mas só àquelas pessoas que tinham a sua condição de humanidade 

reconhecida. Ou seja, aos homens sadios [...].28 

 

Mais uma vez, as pessoas com deficiência eram desprezadas, pois eram expostas em 

feiras e eventos públicos como objetos para serem analisados e sanar a curiosidade das 

pessoas sadias em relação às suas deformidades. Consideradas como não humanas, a sua 

deficiência era vista como uma brincadeira divina para entreter os homens na terra. 

Contemporâneos dos romanos, os hebreus tiveram uma grande participação na história 

da humanidade. Por ser o povo escolhido por Deus, os hebreus eram monoteístas e em suas 

leis constavam muitas maldições, como o que preconiza a Bíblia em Deuteronômio 28:28: “O 

Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração”.29 Essas maldições 

geravam grande infortúnio e eram meios de opressão ao povo temente a Deus.  
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Além dos povos gregos e romanos, os hebreus também apresentam registros sobre as 

pessoas com deficiência. Existiam leis severas para aquele que praticasse crime, como o de 

que teria o nariz cortado como forma de punição. Esse tipo de deficiência adquirida 

representava a índole da pessoa, que era tratada de forma discriminatória pelos seus pares, 

pois seus pecados estavam diante dos olhos de todos, não merecendo qualquer tipo de 

compaixão. 

Adreana Dulcina Platt revela que: 

 
[...] de acordo com a história dos povos antigos, como a dos hebreus, por exemplo, 

que a presença da deficiência, tanto em pessoas como em animais, era considerada 

uma abominação, muito pela associação reducionista da questão da ‘imagem e 

semelhança a Deus’, marginalizando e segregando os que assim não se 

identificassem.30 

 

Os hebreus eram um povo judaico, cuja religião era monoteísta, e todos os fatos bons 

ou ruins eram atribuídos ao agrado ou desagrado da conduta humana diante de Deus, que os 

recompensava por suas boas ações, dando-lhes a bênção, ou os castigava por suas más ações, 

afastando-se deles e causando-lhes sua destruição. O livro de Levítico, capítulo 21, versículos 

de 16 a 23, expõe o seguinte pensamento em relação às pessoas com deficiência:  

 

16. O Senhor disse a Moisés: 

17. ‘Dize a Aarão o seguinte: homem algum de tua linhagem, por todas as gerações, 

que tiver um defeito corporal, oferecerá o pão de seu Deus. 

18. Desse modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade: 

cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionados, 

19. ou tendo uma fratura no pé ou na mão, 

20. corcundas ou anões, os que tiverem uma mancha no olho, ou a sarna, um dartro, 

ou os testículos quebrados. 

21. Homem algum da linhagem de Aarão, o sacerdote, que for deformado, oferecerá 

os sacrifícios consumidos pelo fogo. Sendo vítima de uma deformidade, não poderá 

apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus. 

22. Mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das 

ofertas santas. 

23. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado. Não 

profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico’.31 

 

O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, não poderia ter qualquer tipo de 

deformidade para exercer os serviços sacerdotais, classe que gozava de prestígio entre o povo, 

pois eram os esclarecidos. E, para eles, Deus era uma entidade divina que não se agradava de 
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pessoas com deficiência, pois não eram dignos de se aproximar d’Ele através dos sacrifícios 

materiais.  

No final da Idade Antiga surgiu o Cristianismo, que pregava o amor e a caridade entre 

as pessoas, tendo sido esta uma fase de tolerância e aceitação dos filhos nascidos com 

deficiência. Os primeiros hospitais de caridade acolhiam as pessoas com deficiência. Assim, 

houve uma pequena melhora na condição da pessoa com deficiência, que deixou de ser 

lançada à morte para ser objeto de caridade ou exploração, sendo preservado seu direito à 

vida. Maria Salete Fábio Aranha explica: 

 

Em síntese, a abordagem ao diferente variava de grupo a grupo.  Alguns, matavam-

nos; outros, advogavam a convivência amigável; outros ainda, puniam-nos por 

considerarem a doença, a fraqueza e a deficiência resultantes de possessão 

demoníaca, sendo a punição a única forma de se livrar do pecado, da possessão e de 

se reparar os pecados.  Assim, observa-se que sua desimportância no contexto da 

organização sócio-político-econômica associava-se ao conjunto de crenças religiosas 

e metafísicas, na determinação do tipo de relação que a sociedade mantinha com o 

diferente.32  

 

As pessoas com deficiência eram vistas como divindades ou demônios, a depender do 

lugar e tempo em que nasceram, ora sendo exterminadas, ora consideradas sagradas ou 

simplesmente exploradas. Por não serem consideradas pessoas e, consequentemente, sujeitos 

de direito, as pessoas com qualquer deficiência não tinham direito à sucessão e à herança, 

portanto, a discriminação e o preconceito eram latentes nessa época. 

 

1.4 IDADE MÉDIA 

 

A Idade Média foi o período compreendido de 476 da Era Cristã até a tomada de 

Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453, no Século XV. Com a queda de 

Constantinopla, a sociedade começou a se organizar em feudos, sistema econômico baseado 

na agricultura, pecuária e artesanato. A revolução burguesa foi outro fator de transformação 

social, com a queda das monarquias e a crise da Igreja Católica. 

Na Idade Média, caracterizada como fenômeno metafísico e espiritual, a deficiência 

foi atribuída ora a desígnios divinos, ora à possessão do demônio. Por uma razão ou por outra, 
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a atitude principal da sociedade com relação ao deficiente era de intolerância e de punição, 

representada por ações de aprisionamento, tortura, açoites e outros castigos severos.33  

Adreana Dulcina Platt complementa o pensamento de Aranha, 

 
Na Idade Média, a questão da bruxaria/feitiçaria emergiria de forma mais 

contundente, haja vista o domínio absoluto da Igreja Católica nas questões da 

sociedade sob um amplo aspecto, não mais sob a alegação da vontade de deuses, 

mas na presumida manifestação demoníaca em indivíduos que não se moldassem às 

vontades da corte e do clero.34 

 

A religião sempre esteve presente na sociedade trazendo a visão mística dos fatos, e 

sua influência na política, na ética e na economia foi contundente, especialmente quanto aos 

valores religiosos que deveriam ser seguidos sob pena de forças malignas trazerem moléstias 

para as pessoas vinculadas ao deficiente. 

Emilio Figueira da Silva explica que: 

 

A falta de conhecimentos científicos, medicinais, sanitários, planejamento urbano, 

dentre outros motivos, abriu caminhos para as epidemias, as doenças mais graves, as 

incapacidades físicas, os sérios problemas mentais e as malformações congênitas 

serem considerados como verdadeiros sinais da ira celeste e taxados como ‘castigos 

de Deus’.35 

 

A pessoa com deficiência era vista de diferentes msneiras, de acordo com os aspectos 

políticos, religiosos e sociais de cada época e lugar, na história da humanidade. Na Grécia, era 

comum o costume de se fazer consulta aos deuses antes da prática de qualquer ato importante 

do Estado, e tanto o rei quanto o alto escalão acreditavam que os adivinhos, pitonisas e 

visionários sabiam decifrar as mensagens das divindades, e várias dessas pessoas que 

gozavam de prestigio junto à corte, eram pessoas com deficiência, sendo geralmente cegas. 

No Cristianismo, a figura central era Jesus, o Messias, vindo para libertar o povo da 

escravidão. Para ele, as pessoas com deficiência poderiam estar possuídas por espíritos 

imundos e deviam ser curadas, seja fisicamente ou mentalmente. Segundo relatos bíblicos, 

muitas foram as curas e libertações realizadas por Jesus, como a restauração da vista do cego 

de Jericó, chamado Bartimeu, (Marcos, 10:46-52), a cura do Paralítico no Tanque de Betesda 
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(João, 5:1-9), restauração da audição e da fala de um surdo-mudo (Marcos, 7:31-37) e a cura 

do endemoniado (Marcos, 5:1-20). Dessa forma, as deficiências também eram vistas como 

obras para a manifestação da glória de Deus.36 

 Explicam Elizabeth Alice Barbosa Silva de Araújo e Fernando Basto Ferraz: 

 

Com a descrição dos milagres e curas a pessoa deficiente foi trazida para o centro 

das atenções. Os preceitos do amor ao próximo, do acolhimento e da universalidade 

dos direitos humanos foram importantes passos para dar novo enforque a pessoa 

com deficiência na sociedade.37   

 

Nesse período houve o acolhimento social das pessoas com deficiência, antes 

estigmatizadas por toda sorte de expressões que lhes definiam como pessoas inferiores, de 

segunda classe, não dignas dos mesmos direitos das demais pessoas. Sob a influência do 

Cristianismo na sociedade da época, Emilio Carlos Figueira da Silva comenta que: 

 

Foi o imperador Constantino que, em 315, editou uma lei que bem demonstra a 

influência dos princípios defendidos pelos cristãos de respeito à vida. Essa lei 

considerava os costumes arraigados – embora não generalizados – de mais de cinco 

séculos, prevalecentes em Roma e em Esparta, principalmente, que não só 

permitiam como também exigiam que o pai de família, senhor absoluto de tudo e de 

todos no lar, fizesse morrer o recém-nascido que ele não queria que sobrevivesse, 

devido a defeitos ou a malformações congênitas. Constantino taxou esses costumes 

de ‘parricídio’ e tomou providencias para que o Estado colaborasse para a 

alimentação e vestuário dos filhos recém-nascidos de casais mais pobres.38  

 

Entre os séculos V e XV se tem registros das pessoas com deficiência, na cidade de 

Constantinopla, já que, com o domínio da Igreja Católica, existiam muitos hospitais, orfanatos 

e abrigos nos quais essas pessoas eram acolhidas, por meio do exercício da caridade cristã. Os 

hospitais eram mais assistenciais para as almas do que para a cura do corpo, muito embora a 

medicina da época estivesse em constante progresso. Nesse sentido, Otto Marques da Silva 

explica que: 

 

[...] na verdade, não havia na quase totalidade dos hospitais medievais qualquer 

conhecimento científico ou preparo técnico, mas outros ingredientes, tais como o 

amor ao próximo e a fé na outra vida, na vida após a morte. Parece, todavia, que 

médicos treinados em universidades, principalmente as inglesas, eram muito mais 

comuns de se encontrar nos hospitais da época do que se poderia supor. Dessa 
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forma, podemos também imaginar que, apesar dos relatos transmitidos pelos 

historiadores menos avisados, todos os pacientes internados em hospitais europeus 

de certa qualidade, seja por doença, seja por pobreza atroz, seja por deficiências 

muito graves recebiam mais cuidado profissional do que o imaginado.39  

 

Nessa época, embora a Igreja Católica fizesse vários esforços para que a realeza e a 

nobreza participassem dos cuidados com as pessoas com deficiência através de suas 

campanhas, dando-lhes assistência material, o mesmo não ocorria em seu interior, pois o 

homem que almejasse a posição de sacerdote não poderia ter nenhuma deficiência, em virtude 

da preservação da tradição e dos costumes. 

A Igreja Católica dos primeiros cinco séculos sempre procurou demonstrar pelos mais 

diversos meios que essas restrições ao sacerdócio davam-se para benefício maior da Igreja e 

não por considerar as pessoas deficientes como indignas ou manchadas pelo pecado.40 É a 

fase em que começa o assistencialismo em decorrência da inferioridade da pessoa com 

deficiência, vista como uma pessoa anormal, diminuída, digna de piedade, pessoa inválida e 

inútil.  

 

1.5 IDADE MODERNA 

 

A Idade Moderna data da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 e 

se estende até a Revolução Francesa em 1789. Portanto, no período compreendido do século 

XV ao século XVIII, houve a transição do feudalismo para o capitalismo e a Igreja Católica 

sofreu uma ruptura, por meio do movimento liderado por Martinho Lutero, que rompeu com a 

tradição cristã, ocorrendo desta forma a Reforma Protestante e a fundação de novas igrejas. 

Em que pese a Igreja Católica não tivesse muita condescendência com as pessoas com 

deficiência, Martinho Lutero também agia da mesma forma. Houve uma expansão comercial, 

pois a prática da agricultura com novos instrumentos gerou maiores produções, diminuindo a 

taxa de mortalidade. Com o excedente agrícola, ocorreu o fortalecimento do comércio 

marítimo e a exploração das colônias na América, incluindo o Brasil, grande fornecedor de 

pau-brasil, madeira cuja seiva servia para tingir tecidos e couro. 

Nessa fase, surge dentro dos feudos a burguesia (burgos – cidades), que eram 

governadas por comunas (assembleias de cidadãos) e o Renascimento, com fundamento no 
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Iluminismo preconizando a valorização do homem e colocando em colapso as monarquias. 

Com o início do Renascimento aconteceu um período de valorização humana. 

No século XIV, houve uma grande crise decorrente da guerra, peste e fome que 

assolavam o país e, a título de exemplo, houve a guerra dos Cem Anos entre França e 

Inglaterra, em 1337. Consoante Alceu Luiz Pazzinato e Maria Helena Valente Senise,  

 

No final do Século XVIII, conhecido como Século das Luzes, ficou conhecido pelo 

século do esclarecimento, do iluminismo e do triunfo da razão sobre as trevas da 

ignorância. Em seu transcorrer foram lançados os fundamentos da sociedade 

contemporânea, com seus conceitos de liberdade individual, direitos humanos e 

cidadania [...] com o triunfo das revoluções Americana (1776) e Francesa (1789), 

que deram início à demolição do Antigo Regime e inauguraram uma nova forma de 

organização do Estado, a democracia representativa, baseada no respeito à 

Constituição, na preservação da liberdade e no exercício pleno dos direitos de 

Cidadania.41 

 

Nesse contexto, a pessoa com deficiência era vista como doente, foram criados alguns 

instrumentos para lhes dar assistência, como muletas, macas e as cadeiras de rodas. Zenni e 

Terra explicam que nesse período modernista surgiram também métodos educacionais para 

atender as pessoas com deficiência, por entender que poderiam ser alfabetizadas.42  

Os surdos tiveram especial atenção nessa época, como explica Maria Aparecida 

Gugel:  

 

Gerolamo Cardomo (1501 a 1576), médico e matemático inventou um código para 

ensinar pessoas surdas a ler e escrever, influenciando o monge beneditino Pedro 

Ponce de Leon (1520-1584) a desenvolver um método de educação para pessoa com 

deficiência auditiva, por meio de sinais. Esses métodos contrariaram o pensamento 

da sociedade da época que não acreditava que pessoas surdas pudessem ser 

educadas.43 

 

A relação da sociedade com a pessoa com deficiência a partir desse período passou a 

se diversificar, caracterizando-se por iniciativas de Institucionalização Total, de tratamento 

médico e de busca de estratégias de ensino.44  

                                                 
41  PAZZINATO, Alceu Luiz.; SENISE, Maria Helena Valente. História moderna e contemporânea. 14. ed. 

São Paulo: Ática, 2003. p. 94. 
42  ZENNI, Alessandro Severino Vallér; TERRA, João Lucas Silva. Vulnerabilidade do deficiente e a educação 

como instrumento da consecução do direito de ser pessoa. In: SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos (Org.). O 

direito e as pessoas vulneráveis na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.  p. 80. 
43  GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade. 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com 

Deficiência, maio 2008. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso 

em: 27 abr. 2018. 
44  ARANHA, Maria Salete Fábio. Paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Revista 

do Ministério Público do Trabalho, ano 11, n. 21, mar. 2001, p. 165. 
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1.5.1 Povo Indígena 

 

Portugal, com o intuito de expandir seu comércio, por meio da navegação de 

caravelas, capitaneada por Pedro Álvares Cabral, aportou na Terra de Santa Cruz em 1500 

d.C., hoje, Brasil, e encontrou os nativos, indígenas que povoavam a região. A cultura, língua 

e religião indígenas revelaram um povo supersticioso e religioso. Sua subsistência se dava 

através da caça, pesca e agricultura rudimentares. A tribo, como era chamada a unidade 

administrativa, política e religiosa que congregava os índios que viviam em um determinado 

local e compartilhavam da mesma cultura e língua, tinha como figuras centrais o cacique, 

homem investido de poder político, por isso era o chefe e gozava do respeito da tribo, sendo 

considerado forte e habilidoso e tinha a função de organizar e orientar a tribo. O pajé, 

conhecido pelos seus estudos sobre a natureza, praticante da medicina na tribo, também era 

chamado de curandeiro ou feiticeiro, pois tinha habilidades de curar males e conversar com os 

espíritos.  

Quanto às pessoas com deficiência, Lília Ferreira Lobo explica:  

 

Rarissimamente se acha entre eles torto, cego, aleijado, surdo, mudo, corcovado, 

outro gênero de monstruosidade: coisa tão comum em outras partes do mundo. Têm 

os olhos pretos, narizes compressos, boca grande, cabelos corredios, barba nenhuma, 

ou mui rara, são vividouros e passam dos cem anos, e cento e vinte, nem entram em 

cãs, senão depois de decrépita idade.45 

 

Nesse contexto, a deficiência era tida como uma maldição e um castigo para o povo, 

portanto, a mãe perto do nascimento do filho se embrenhava pela mata e lá dava a luz à 

criança. Depois do nascimento, o bebê era avaliado pela mãe, e se não fosse perfeito, deveria 

ser morto imediatamente, através de asfixia, sufocamento, enterrado vivo ou deixado na mata 

para ser devorado pelos animais selvagens. As mães que não tivessem coragem de praticar o 

infanticídio entregavam o bebê para a tribo que dava cabo da vida do recém-nascido. Para os 

indígenas, apenas após a primeira amamentação é que a criança era considerada viva e sua 

morte anterior a esse fato não era crime. 

Com a miscigenação da cultura indígena com a cultura do homem branco, algumas 

tribos indígenas abandonaram esse costume e dentre eles hoje convivem as pessoas indígenas 

com deficiência, cujo diagnóstico nem sempre é realizado, impedindo que a pessoa tenha 

condições de minimizar ou extinguir suas limitações através dos recursos existentes no país, 

                                                 
45  LOBO, Lilia Ferreira. Os infames da História: pobres, escravos e deficientes no Brasil. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2008.  p. 32. 
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como por exemplo, uma criança com deficiência visual que, pela utilização de um óculos 

pode reduzir ou acabar com seu problema. Assim como qualquer pessoa com deficiência, os 

indígenas sofrem as mesmas discriminações e limitações de acesso à educação, saúde, 

transporte, etc., de ter uma vida digna e ser socialmente aceito dentre os seus. 

 

1.6 IDADE CONTEMPORÂNEA 

 

A Idade Contemporânea se iniciou após a Revolução Francesa e se caracterizou por 

grandes acontecimentos como as guerras mundiais, a revolução industrial, o imperialismo do 

século XIX.  Alguns falam na era da globalização e revolução tecnológica, além de outros 

fatos históricos ocorridos nos séculos seguintes até a atualidade, portanto engloba os séculos 

XIX, XX e XXI.  Nessa fase, as pessoas com deficiência começaram a serem visualizadas e 

iniciou-se um processo de tutela internacional dessa classe social. A título de exemplificação, 

Louis Braille, em 1825, criou o sistema Braille de leitura e escrita tátil a partir de um código 

militar chamado sonografia, inventado por Charles Barbier, para possibilitar a comunicação 

noturna entre oficiais nas campanhas de guerra.46  

Laís Vanessa Lopes, citando Carolina Sanches e Gabriela Costa, comenta: 

 

Em 1876, surgiu a primeira prótese auditiva elétrica, a partir da invenção do telefone 

por Alexander Graham Bell. Ele, que foi também professor de pessoas com 

deficiência auditiva em Boston, tinha mãe e esposa surdas, e como gênio 

tecnológico acabou se dedicando a pesquisas para desenvolver tecnologias que 

pudessem auxiliar os surdos.47 

 

As pessoas com deficiência auditiva passaram a ser alvo dos benefícios tecnológicos 

para sua adaptação à sociedade, e a preocupação em integrar os surdos através de próteses e 

meios para que pudessem se comunicar com as demais pessoas foi um grande avanço na 

época.  Nesse sentido, Maria Salete Fábio Aranha esclarece que: 

 

No século XIX, o modo de produção capitalista continua a se fortalecer, mantendo o 

sistema de valores e de normas sociais. Torna-se necessária a estruturação de 

sistemas nacionais de ensino e de escolarização para todos, com o objetivo de 

formar cidadãos produtivos e a mão de obra necessária para a produção. A atitude de 

                                                 
46  LOPES, Laís Vanessa Carvalho Figueiredo. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da 

ONU: seu protocolo facultativo e a acessibilidade. 2009. 228 f. (Dissertação de Mestrado) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 27. 

47  SANCHES, Carolina Moreira; COSTA, Gabriela Rodrigues Veloso. Ajudas técnicas: independência e 

autonomia como estratégia de inclusão. In: GUGEL, Maria Aparecida; MACIEIRA, Waldyr; RIBEIRO, 

Lauro (Orgs.). Deficiência no Brasil: uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência. 

Curitiba: Obra Jurídica, 2007.  p. 28. 



33 

 

responsabilidade pública pelas necessidades do deficiente começa a se desenvolver, 

embora existisse ainda a tendência de se manter a instituição fora do setor público, 

sob a iniciativa e sustentação do setor privado.48 

 

A educação passa a ser a mola propulsora da capacitação dos operários, e passa ao 

Estado a incumbência de se responsabilizar pelo atendimento das necessidades das pessoas 

com deficiência, ainda que de forma tímida. 

Maria Lucia Ribeiro dos Santos, em sua dissertação de mestrado, explica: 

 

Assim, nos séculos XVIII e XIX, registram-se algumas alterações a respeito do 

tratamento social para as pessoas com deficiência. Examina-se que na França, o Rei 

Philippe Pinel considerou que a deficiência intelectual fosse uma doença e que as 

pessoas com tal diagnóstico necessitavam passar por um tratamento adequado para 

serem curadas e não tratadas com violência.  Por outro lado, os Estados Unidos 

voltaram sua atenção para as pessoas com deficiência, principalmente, para os 

soldados que regressavam mutilados das guerras e, além de oferecerem alimentos e 

habitação, fundaram em 1867, na Filadélfia, o Lar Nacional para Soldados 

Voluntários Deficientes.49  

 

Na França, a deficiência intelectual passou a ser tratada como doença e recebeu a 

benevolência da sociedade, cuja forma de encarar a deficiência é alterada, buscando-se 

inclusive a cura através de tratamentos médicos. Por outro lado, este é um período em que as 

ideias do iluminismo se propagaram e, assim, passou-se à fase da institucionalização das 

pessoas com deficiência, tornando-as reclusas em instituições ou escolas especiais. Os 

Estados Unidos voltam-se para as pessoas com deficiência física, cujo apoio governamental 

busca minimizar as agruras vividas na guerra, devidos as sequelas serem permanentes em 

decorrência das mutilações sofridas. Corroborando esse fato, Mariana Codo Andrade. 

Teixeira diz: 

 

Após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve mais necessidade ainda de 

reabilitação das vítimas, possibilitando o surgimento de tendências em assegurar 

direitos e oportunidades em um plano de igualdade a todos os seres humanos. Enfim 

em 1975, a ONU aprova a declaração dos direitos das pessoas com deficiência, 

destacando que a pessoa com deficiência física tem os mesmos direitos 

fundamentais que outros cidadãos.50 

                                                 
48  ARANHA, Maria Salete Fábio. Integração social do deficiente: análise conceitual e metodológica. Temas 

em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 3, n. 2, p. 63-70, ago. 1995. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X1995000200008>. Acesso em: 30 

abr. 2018.  p. 66. 
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deficiência no Brasil. 2014. 178 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Sergipe, 

São Cristóvão, 2014. p. 32. 
50  TEIXEIRA, Mariana Codo Andrade. Políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil. 2010. 132 
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Foi o grande número de mutilados nas guerras mundiais que trouxe uma percepção das 

dificuldades e necessidades das pessoas com deficiência, aperfeiçoando-se um processo de 

estudo para a reabilitação dessas pessoas. Observa-se que a mudança de paradigma ocorre 

porque essas pessoas, antes saudáveis e “perfeitas”, em defesa de sua pátria, arriscaram suas 

vidas e adquiriram as deficiências físicas e mentais nas batalhas travadas, razão pela qual os 

governantes se compadeceram de seus atos, diferentemente das pessoas cuja deficiência é 

originada desde o nascimento. 

Também merece registro o período nazista que exterminou aproximadamente duzentos 

mil judeus com deficiência física, retardamento ou doença mental nos seus campos de 

concentração, de 1939 a 1945, pelo programa T-4 ou Eutanásia, com o objetivo de criar a raça 

ariana ou raça pura.  

Segundo a Holocaust Encyclopedia:  

 

A princípio, os médicos e enfermeiros dos hospitais alemães foram encorajados a 

negligenciar seus pacientes. Desta forma, vários morreram de inanição ou doenças. 

Algum tempo depois, grupos de ‘consultores’ passaram a visitar os hospitais e 

clínicas decidindo quem deveria viver ou morrer. Os ‘escolhidos’ para serem 

eliminados eram enviados para vários centros de extermínio do programa de 

‘eutanásia’ e executados com injeções letais ou em câmaras de gás, dentro do 

território da ‘Grande Alemanha’.51 

 

Esse período nebuloso da história demonstra que não havia uniformidade no 

tratamento das pessoas com deficiência, assim como nas épocas anteriores, em que a 

dignidade da pessoa com deficiência dependia do grau de humanidade dos governantes das 

nações. 

Otto Marques da Silva esclarece que os primeiros indícios de reabilitação aplicada 

como tal surgiram nos Estados Unidos no ano de 1889, com a criação de uma organização 

especial para atendimento de pessoas deficientes e que utilizou o nome de Cleveland 

Rehabilitation Center.52 Tem-se, com isso, um novo olhar para as pessoas com deficiência, 

em que a preocupação com seu bem-estar e sua subsistência tornou-se matéria de ordem 

pública. 

Mario Cléber Martins Lanna Junior explica:  

 

                                                 
51  HOLOCAUST ENCYCLOPEDIA. O extermínio dos deficientes. Disponível em: 
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No Brasil, no Século XIX tiveram início as primeiras ações para atender as pessoas 

com deficiência, quando o País dava seus primeiros passos após a independência, 

[...] O decreto n. 82, de 18 de julho de 1841, determinou a fundação do primeiro 

hospital ‘destinado privativamente para o tratamento dos alienados’, o Hospital Dom 

Pedro II, vinculado à Santa Casa de Misericórdia, instalado no Rio de Janeiro.53 

 

No entanto, somente 11 anos depois é que o hospital começou a funcionar 

efetivamente, e em 1854, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e, dois anos 

depois, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. Nesse período, predomina a visão 

assistencialista e caridosa para com as pessoas com deficiência, cuja melhoria de vida era 

obtida através de doações, estabelecidas pela ideia de pessoas dependentes e necessitadas, que 

não podiam contribuir com a sociedade.  

Em relação à educação, várias escolas especiais para crianças com deficiência foram 

criadas no final do século XIX, com o objetivo de segregá-las das crianças normais. Com a 

evolução da sociedade, verificou-se que a institucionalização da deficiência, confinando as 

pessoas que as possuíam em hospitais, abrigos ou escolas especiais, não trouxe resultados 

sociais positivos. Buscou-se, então, outros meios de adequar a pessoa com deficiência na 

sociedade.  

Dessa forma, foi alterado o sistema vigente na busca de respostas mais eficazes, 

conforme explica Maria Salete Fábio Aranha:  

 

A década de 60 tornou-se, assim, marcante na promoção de mudanças no padrão de 

relação das sociedades com a pessoa com deficiência. Considerando que o 

paradigma tradicional de institucionalização tinha demonstrado seu fracasso na 

busca de restauração de funcionamento normal do indivíduo no contexto das 

relações interpessoais, na sua integração na sociedade e na sua produtividade no 

trabalho e no estudo, iniciou-se no mundo ocidental o movimento pela 

desinstitucionalização, baseado na ideologia da normalização, como uma nova 

tentativa para integrar a pessoa com deficiência na sociedade.54  

 

A segregação das pessoas com deficiência em instituições ou escolas especiais não 

trouxe qualquer benefício para elas ou para a sociedade. Dessa forma, passou-se a outra fase 

de normalização, como instrumento para preparar as pessoas com deficiência para o convívio 

social, dando-lhes condições de educação, trabalho e lazer semelhantes aos ambientes 

comuns, embora não se misturassem, ou seja, havia uma falsa inclusão social. 

Romeu Kazumi Sassaki expõe:  
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Na década de 70, a normalização passou a significar o processo de normalizar 

serviços e ambientes e condições de vida ou ainda oferecer aos portadores de 

necessidades especiais, modos e condições de vida diária o mais semelhante possível 

às formas e condições de vida do resto da sociedade. [...] Fica evidente que se trata 

de criar um mundo- morada, escola, trabalho, lazer, etc.- separado embora muito 

parecido com aquele em que vive qualquer outra pessoa.55 

 

A normalização foi uma proposta de integrar a pessoa com deficiência no cotidiano 

das pessoas ditas “normais”, deslocando sua deficiência para o segundo plano. Esse fato 

apenas causou a segregação das pessoas com deficiência, que não foram acolhidas pelas 

demais, pois o preconceito e a discriminação não foram extintos do meio social. 

Michel Foucault, ao comentar sobre normalização, explica: 

 

A divisão constante do normal e do anormal, a que todo indivíduo é submetido, leva 

até nós, e aplicando-os a objetos totalmente diversos, a marcação binária e o exílio 

dos leprosos; a existência de todo um conjunto de técnicas e de instituições que 

assumem como tarefa medir, controlar e corrigir os anormais faz funcionar os 

dispositivos disciplinares que o medo da peste chamava. Todos os mecanismos de 

poder que, ainda em nossos dias, são dispostos em torno do anormal, para marcá-lo 

como para modificá-lo, compõem essas duas formas que longinquamente derivam.56  

 

Trata-se das leis disciplinantes que, antes de aproximar, impõe ao ser humano o seu 

espaço e o obriga a respeitar o espaço alheio, sem haver a interação entre ambos. Ainda sobre 

o princípio da normalização incide a inclusão da pessoa com deficiência, em todos os campos 

sociais, desde o nascimento até o exercício da profissão, passando pelo campo da 

acessibilidade, da família, da escola, etc. 

Maria Salete Fábio Aranha comenta: 

 

A palavra ‘inclusão’ invadiu o discurso nacional recentemente, passando a ser usada 

amplamente, em diferentes contextos e mesmo com diferentes significados. Este 

fato, ao invés de favorecer a compreensão sobre o processo a que a palavra se refere, 

tem feito dela um simples modismo, uso muitas vezes superficial de um rótulo, 

vazio de significação social.57  

 

A crítica feita por Maria Salete Fábio Aranha ecoa nas ações sociais realizadas pelo 

governo, nas leis, que respaldadas pelos documentos internacionais originados de Convenções 

Internacionais, direcionam e impulsionam a inclusão das pessoas com deficiência. Exemplo 

                                                 
55  SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2010. p. 
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37 

 

disso é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao capacitar todas as pessoas com deficiência 

da noite para o dia, sem estabelecer critérios para a proteção dessas pessoas. Na fase da 

inclusão, é a sociedade que deve se enquadrar nas limitações das pessoas com deficiência, 

fazendo as adaptações pertinentes, destruindo as barreiras físicas e morais, como o 

preconceito e a discriminação, conforme preconizam Elizabeth Alice Barbosa Silva de Araújo 

e Fernando Basto Ferraz: 

 

Quem deve ser tratada agora, em que pese a extrema importância da continuidade 

das pesquisas científicas que visam minorar limitações, é a sociedade. A doença, na 

expressão pejorativa da palavra, não está mais centrada na pessoa, mas sim na 

sociedade que tem profundas dificuldades de lidar com as diferenças, com qualquer 

pessoa que destoe dos padrões vigentes58. 

 

A palavra de ordem, diversidade, deve ser aplicada no âmbito social, econômico, 

educacional, moral e ético, com o intuito de acolher e respeitar as minorias sociais que 

destoam das pessoas denominadas “normais”. Nesse contexto, a pessoa com deficiência deve 

ser compreendida e aceita com suas limitações, devendo seus direitos ser respeitados em toda 

a sua plenitude.  

Várias leis esparsas já regulamentavam direitos das pessoas com deficiência, a saber: 

Lei nº 4.613, de 2 de abril de 1965, isenta de impostos de importação e de consumo, bem 

como da taxa de despacho aduaneiro, os veículos especiais destinados a uso exclusivo de 

paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos, os quais fiquem impossibilitados de 

utilizar os modelos comuns; gerando assim, acessibilidade e independência para o seu 

usuário, que terá seu direito de locomoção respeitado; Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 

1982, dispõe sobre pensão especial para deficientes físicos que especifica e dá outras 

providencias; a pessoa com deficiência por possuir limitações para o trabalho precisa de uma 

fonte de subsistência e que possa contribuir para a manutenção de sua família; Lei nº 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência – CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências; 

essa lei visa a proteção da pessoa com deficiência sobre abusos e violações de seus direitos.59  
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Na década de 90, foram criadas as seguintes leis: Lei nº 8.160, de 08 de janeiro de 

1991, dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas 

portadoras de deficiência auditiva, dando maior visibilidade para essa categoria de pessoas; 

Lei nº 8.686, de 20 de julho de 1993, que dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos 

deficientes físicos portadores da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 

de dezembro de 1982, pois essa enfermidade não permite que a pessoa possa exercer uma 

atividade laboral; Lei nº 8.687, de 20 de julho de 1993, sobre retirada da incidência do 

Imposto de Renda dos benefícios percebidos por deficientes mentais, aumentando assim seu 

poder aquisitivo; Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que concede passe livre às pessoas 

portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, facilitando a 

locomoção dessas pessoas;  

Na década de 2000, o ordenamento jurídico brasileiro foi contemplado com as 

seguintes leis: Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, e dá outras providências; Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental; Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dá outras providências; Lei nº 10.708, de 

31 de julho de 2003, que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos 

de transtornos mentais egressos de internações; Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, dispõe 

sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de 

uso coletivo acompanhado de cão-guia; Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005, que institui o 

Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência – 21 de setembro.  

Nesse cenário, em 2008 foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro, com 

equivalência de emenda constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, adotada pela ONU, bem como o seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 

York, através do Decreto Legislativo nº 186 que aprovou os referidos documentos e a 

promulgação se deu pelo Decreto nº 6.949, de 2009. Lançando luzes sobre o tema em virtude 

do reconhecimento de que as pessoas com deficiência são pessoas em igualdade de condições 

em todos os aspectos com as demais pessoas, inclusive devem participar ativamente do 

processo democrático da nação, a Convenção impulsionou a promulgação de outro 

documento importante na conquista dos direitos da pessoa com deficiência, vale dizer, deu 

base para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, chamado de Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015. 
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A Lei nº 13.638, de 22 de março de 2018, altera a Lei nº 8.686, de 20 de julho de 

1993, para estabelecer novo valor para a pensão especial devida à pessoa com a deficiência 

física conhecida como Síndrome da Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de 

dezembro de 1982. O Decreto nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 regulamenta a reserva às 

pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos 

públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, 

atendendo ao disposto no art. 34, § 2º e § 3º, e no art. 35 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 

2015. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe inúmeros avanços, em especial em 

matéria de acessibilidade, assunto com vasta bibliografia nacional e na área de família, com 

assuntos correlatos como filiação e planejamento familiar, que são objeto do presente 

trabalho. 

 

1.7 EVOLUÇÃO CONCEITUAL HISTÓRICA 

 

Viu-se que a proteção ou não das pessoas com deficiência decorre dos períodos 

históricos e das sociedades que habitam a terra em determinadas épocas, não existindo um 

contexto linear, de progressão de direitos, mas sim a mescla de proteção em algumas 

sociedades, enquanto que em outras na mesma época desamparavam as pessoas com 

deficiência.  

Izabel Maior explica: 

 

A deficiência é um conceito em evolução, de caráter multidimensional e o 

envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende de a 

sociedade assumir sua responsabilidade no processo de inclusão, visto que a 

deficiência é uma construção social. Esse novo conceito não se limita ao atributo 

biológico, pois se refere à interação entre a pessoa e as barreiras ou os elementos 

facilitadores existentes nas atitudes e na provisão de acessibilidade e de tecnologia 

assistiva.60  

 

Múltiplas formas de nomenclatura de deficiência foram utilizadas com o objetivo de 

designar as reivindicações e as lutas sociais das pessoas com deficiência, a depender a 

dimensão que se quer analisar, trazendo um estereótipo dessas pessoas, carregados de 

intolerância, preconceito e discriminação, sempre no sentido de inferiorizar a pessoa por não 

                                                 
60  MAIOR, Izabel Maria Madeira de Loureiro. Movimento político das pessoas com deficiência: reflexões 

sobre a conquista de direitos, Inclusão Social, Brasília, v. 10, n. 2, p. 28-36, jan./jun. 2017. p. 32. 
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corresponder aos padrões que a sociedade estabelece como corretos, válidos e, portanto, 

aceitos. 

Mário Cléber Martins Lanna Junior comenta que termos genéricos com “inválidos”, 

“incapazes” “aleijados” e “defeituosos” foram amplamente utilizados e difundidos até meados 

do século XX, indicando a percepção dessas pessoas como um fardo social, inútil e sem 

valor.61 Sassaki, ao comentar sobre esses termos, esclarece que defeituoso, aleijado e inválido 

são palavras muito antigas e eram utilizadas com frequência até o final da década de 70. O 

termo deficiente, quando usado como substantivo (p. ex., o deficiente físico), está caindo em 

desuso. TERMO CORRETO: pessoa com deficiência física.62Ao mencionar o termo inválido, 

o mesmo autor explica que a palavra “inválido” significa “sem valor”. Assim eram 

consideradas as pessoas com deficiência desde a Antiguidade até o final da Segunda Guerra 

Mundial. TERMO CORRETO: pessoa com deficiência.63 

O Código Civil de 1916, no seu art. 5º estabelecia a incapacidade absoluta dos loucos 

de todo o gênero e dos surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade, qualificando-

os de deficientes (incisos II e III). 

Em 09 de dezembro de 1975, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, cujo conceito do termo deficiente refere-se 

à qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades 

de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou 

não, em suas capacidades físicas ou mentais. 

Na Emenda Constitucional brasileira nº 12, de 17 de outubro de 1978, também foi 

utilizado o termo deficiente no documento, dispondo que assegura aos Deficientes a melhoria 

de sua condição social e econômica. 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na Convenção nº 159, 

sobre Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes, realizada em 1 de junho de 

1983, também utiliza o termo “pessoa deficiente”, cujo significado é toda pessoa cujas 

possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 

substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente 

comprovada. 

                                                 
61  LANNA JUNIOR, Mário Cléber Martins (Comp.). História do movimento político das pessoas com 

deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. p. 21. 
62  SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. In: VIVARTA, Veet (Org.). 

Mídia e deficiência. Brasília: Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Fundação Banco do Brasil, 

2003. p. 160. 
63   Ibid., p. 163. 
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A Constituição Federal de 198864, conhecida como Constituição cidadã por trazer 

vários benefícios aos seus jurisdicionados, é farta nas disposições referentes às pessoas com 

deficiência começando pelo Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 

A Constituição Federal de 1988, marcada pela sua busca de igualdade, devido aos 

acontecimentos drásticos que ocorreram não só no Brasil, mas no mundo durante o século 

XX, caracterizou-se pela necessidade de criação de instrumentos para proteger os cidadãos 

brasileiros, especialmente na era da globalização. Criada através de lutas pela democracia e 

por direitos sociais, sua promulgação se deu logo após o regime militar, período este que ficou 

marcado por restringir tais direitos. No seu Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos está explicito nos artigos 3º e 5º a consagração do princípio da não discriminação, 

proibindo qualquer distinção, diferenciação, acepção de pessoas em decorrência das 

diferenças sexuais, raciais, origem, e outras espécies de marginalização.65 Também estampado 

no referido artigo constitucional o princípio da isonomia, que nas palavras de NelsonNery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, igualdade no sentido de garantia constitucional 

fundamental quer significar isonomia real, substancial e não meramente formal.66  

Em busca de uma igualdade de condições em prol da efetivação da liberdade 

individual, optou-se por formalizar direitos sociais, com o intuito de se obter melhores 

condições de vida, reivindicar uma pauta que viesse a concretizar a igualdade de 

oportunidades, que viesse efetivamente a assegurar a liberdade social.67 Devido ao sistema 

capitalista frente à revolução industrial que fora vivenciada recentemente, os direitos dos 

trabalhadores foram amparados pelo rol dos direitos sociais na Constituição. Em relação ao 

salário, este deve atender às necessidades básicas do trabalhador, com ou sem deficiência, 

para que a pessoa possa viver com dignidade, suprindo as necessidades de vestuário, 

alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, educação, etc. Para a concretização desse 

direito foi necessária a criação da Lei nº 7.853/1989, com a adoção de legislação específica 

que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de 

                                                 
64  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. 
65   Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes: [...]. 
66  NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e Legislação 

Constitucional. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 229. 
67  GOTTI, Alessandra. Direitos sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de resultados. 

São Paulo: Saraiva, 2012. p. 42. 
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deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a 

organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação nelas, 

das pessoas portadoras de deficiência.  

Ao tratar das competências dos entes federativos nos artigos 23 e 24, tanto a comum 

quanto a concorrente, a Constituição Federal contempla a proteção da pessoa com deficiência, 

demonstrando, assim, a obrigação da União, dos Estados e dos Municípios agirem para 

garantir os direitos dessa categoria de pessoas, ou seja, todos os níveis de poder têm 

responsabilidade de criar e aplicar mecanismos que deem efetividade a essas garantias 

constitucionais. Cada vez mais os órgãos públicos (nos níveis municipal, estadual e federal), 

organizações governamentais e outras instâncias do poder público estão aprovando decretos, 

leis, portarias, resoluções, instruções normativas, etc., visando a garantia das pessoas com 

deficiência.68  

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 

atualmente, integra a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, criada pela 

Lei nº 11.958/2009 e Decretos nº 6.980/2009 e nº 7.256/10, órgão responsável pela 

articulação e coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência no 

Brasil. 

A Constituição Federal, no art. 37, estabeleceu reserva de vagas para preenchimento 

de cargos e empregos públicos e a Lei nº 8.112/90, em seu art. 5º, estabelece os critérios para 

a admissão que são: a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos; a quitação com 

as obrigações militares e eleitorais; o nível de escolaridade exigido para o exercício do 

cargo; a idade mínima de dezoito anos e aptidão física e mental. E no seu § 2º, “[...] direito de 

se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 

20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”. 69 Quanto à admissão, os critérios 

são os mesmos que para as pessoas sem deficiência, mas a lei concede o benefício da cota 

para a pessoa com deficiência. A Lei nº 11.788/2008 que regulamenta o estágio, prevê o 

percentual de 10% das vagas para pessoas com deficiência, bem como dá elasticidade ao 

prazo, podendo ser superior a dois anos. 

                                                 
68  SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro, WVA, 2010. 

p. 169. 
69  Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

[...] VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência 

e definirá os critérios de sua admissão. 
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Ao tratar Da Ordem Social, no Capítulo II - Da Seguridade Social, na Seção IV - Da 

assistência Social, a Constituição Federal no art. 203 garante um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência.70 No Brasil há um amplo sistema de seguridade 

social que abrange a previdência social, a saúde e a assistência social, assegurando aos que já 

contribuíram no sistema da previdência e no de assistência os deficientes, independentemente 

de prévia contribuição. O texto constitucional estabelece a proteção às pessoas portadoras de 

deficiência, às quais estende vários direitos. 

 Também houve a preocupação com a educação das pessoas com deficiência, no artigo 

208 da Constituição Federal, requerendo a inclusão dessas pessoas na rede regular de ensino e 

acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um.71 

Dois documentos internacionais de grande importância são a Declaração Mundial de 

Educação para Todos, firmada em 1990 em Jomtien, na Tailândia, que propõe um sistema 

educacional inclusivo; e a Declaração de Salamanca, originada da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, realizada na Espanha, em 1994. 

Ao comentar sobre a Declaração de Salamanca, Claudia dos Santos Costa explica: 

 

Salienta ainda que as políticas educacionais deverão considerar as diferenças 

individuais e as diversas situações. Deve ser visto, por exemplo, a importância das 

línguas de sinais como meio de comunicação para os surdos, e ser assegurado a 

todos os surdos acesso ao ensino da língua de sinais de seus pais.72  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/1996 entende a 

Educação Especial como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, havendo, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola 

regular, para atender às particularidades da clientela especial. 

As pessoas com deficiência, ao serem inseridas na rede regular de ensino deverão 

contar com atendimento especializado de acordo com as suas limitações. As escolas deverão 

ter pessoal preparado para o exercício de suas atividades de maneira que seja facilitado o 

aprendizado, com a utilização de recursos e equipamentos que auxiliem no ensino.   

                                                 
70  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. p. 185. 
71  Ibid., p. 187-188. 
72  COSTA, Claudia dos Santos. A proteção social do Estado à pessoa com deficiência: uma análise comparada 

entre Brasil e Portugal. In: STURZA, Janaína Machado; ALKIMIN, Maria Aparecida; VILLAS BOAS, 

Regina Vera (Coord.). Direitos sociais e políticas públicas II. Florianópolis: CONPEDI, 2018. p. 354. 



44 

 

Assim como a criança, o adolescente e o idoso, merece proteção especial a pessoa com 

deficiência, conforme preconizado no art. 227, §§ 1 º e 2 º73 da Constituição Federal74.  

A pessoa com deficiência física que pode dirigir e a impedida de dirigir, podem 

adquirir veículo para seu uso exclusivo, ou dirigido por pessoa habilitada, ante o contexto do 

princípio da igualdade e a previsão da integração social decorrente do art. 227, § 

1º, II da CF.   

No art. 224, é assegurada a acessibilidade, juntamente com a aplicação do princípio da 

igualdade entre pessoas com deficiência e sem deficiência. Para que não haja barreiras 

arquitetônicas e de locomoção, os edifícios de uso público e o transporte terão que se adaptar 

à nova realidade, pois, a sociedade e o Estado deverão proporcionar independência às pessoas 

com deficiência na utilização desses ambientes.   

O Decreto n º 5.296/2004, que regulamentou as Leis n° 10.048/2000 e 10.098/2000, 

no art. 15, estabelece que as normas técnicas de acessibilidade da ABNT disporão sobre o 

planejamento e urbanização das vias, praças, logradouros e outros espaços de uso público.  

O dispositivo constitucional prevê a mobilidade da pessoa com deficiência, para que 

possa exercer seu direito de ir e vir com autonomia, inclusive no transporte coletivo, para que 

não precise da caridade alheia para ingressar em ônibus ou metrô. As rampas de acesso, com 

sinalização adequada, tanto para cadeirante, quanto para pessoas com deficiência visual 

devem obedecer a um padrão de construção, permitindo que a locomoção seja de fácil 

realização. 

O Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001, promulga a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência, da Convenção de Guatemala. Nele o termo deficiência significa uma restrição 

física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de 

                                                 
73  CAPÍTULO VII - Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso[...] 

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

  §1 º salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência - O Estado promoverá programas 

de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 

governamentais e obedecendo os seguintes preceitos: 

 [...] II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência 

física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

 [...] §2º- A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e edifícios de uso público e de fabricação 

de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 
74  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. p. 201. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644687/par%C3%A1grafo-1-artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644687/par%C3%A1grafo-1-artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644620/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

econômico e social.  

O Código Civil de 2002, art. 3º, inciso II, estabeleceu a incapacidade absoluta para os 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil. Visando proteger a pessoa com deficiência mental, o Estado 

reconheceu que ela precisava ser amparada por outra pessoa com capacidade de 

discernimento para a realização dos atos jurídicos. 

 O Decreto nº 5.296/2004, no art. 5 º definiu critérios para o enquadramento da 

deficiência da pessoa em uma de suas categorias. 75  

O objetivo da Lei é dar prioridade no atendimento das pessoas com deficiência, 

estabelecendo normas gerais e critérios básicos para o trato com estas pessoas, que deve ser 

diferenciado e imediato, com condições de mobilidade, acessibilidade e comunicação à pessoa 

com deficiência, no âmbito privado e na esfera pública.76  

Ao se referir ao termo deficiência mental, Romeu Kazumi Sassaki expõe:   

 

A nova classificação da deficiência mental, baseada no conceito publicado em 1992 

pela Associação Americana de Deficiência Mental, considera a deficiência mental 

não mais como um traço absoluto da pessoa que a tem e sim como um atributo que 

interage com o seu meio ambiente físico e humano, que por sua vez deve adaptar-se 

                                                 
75  Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 trouxe as categorias de deficiência em seu  art. 5 º: 

 I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que 

possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 

 a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

 b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 1.000Hz e 3.000Hz; 

 c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

 d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1. comunicação; 

1. cuidado pessoal; 

3. habilidades sociais; 

4. utilização dos recursos da comunidade; 

5. saúde e segurança; 

6. habilidades acadêmicas; 

7. lazer; e 

8. trabalho; 

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências;  
76  Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em: 30 abr. 

2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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às necessidades especiais dessa pessoa, provendo-lhe o apoio intermitente, limitado, 

extensivo ou permanente de que ela necessita para funcionar em 10 áreas de 

habilidades adaptativas: comunicação, autocuidado, habilidades sociais, vida 

familiar, uso comunitário, autonomia, saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, 

lazer e trabalho.77 

 

Antes de 2009, a nomenclatura usada na legislação ainda era “pessoa portadora de 

deficiência”, cujo significado é a pessoa que apresenta, em caráter permanente, perda ou 

anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere 

incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o 

ser humano.  

Em 2007, os movimentos mundiais das pessoas com deficiência clamam para si a 

designação “pessoas com deficiência”, com o objetivo de retirar o estigma de preconceito ou 

de diminuição de sua dignidade. Além desses dispositivos, a Convenção sobre Pessoas com 

Deficiência da Organização das Nações Unidas, em Nova York, ratificada pelo Brasil, com 

equivalência de Emenda Constitucional, também tutela os direitos da pessoa com deficiência 

e amplia o compromisso do Estado e da sociedade para diminuir ou exterminar as barreiras 

que segregam as pessoas com deficiência das demais. 

Luiz Alberto David Araujo comenta : 

 

A Convenção, portanto, trata a questão da deficiência de maneira diferente. Inova, 

avança e torna revogada a legislação brasileira anterior. Inegável que o decreto 

regulamentar era mais fácil de ser aplicado. Trazia índices, referências mais 

precisas. No entanto, não se pode deixar de louvar a Convenção e seu novo conceito, 

porque exigirá melhor critério e mais discussão do que o anterior.78 

 

 Nela, a definição de Pessoas com deficiência traduz-se pelos indivíduos que possuem 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 

pessoas, conforme art. 1°.  

 A Lei nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência do Estado do Paraná, cujas normas se assemelham em parte à lei federal, já foi 

alterada pela Lei nº 19.356 de 20 de dezembro de 2017, que visa estabelecer orientações 

                                                 
77  SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. In: VIVARTA, Veet (Org.). 

Mídia e deficiência. Brasília: Agência de Notícias dos Direitos da Infância; Fundação Banco do Brasil, 

2003. p. 161. 
78 ARAÚJO, Luiz Alberto David de. A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seus reflexos 

na ordem jurídica interna do Brasil. In: FERRAZ, Carolina Valença et al. (Coord.). Manual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. Edição Digital. São Paulo: Editora Saraiva. 2012. Disponível em: 

<https://app.saraivadigital.com. br/leitor/ebook:582916>. Acesso em: 20 set. 2018. 
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normativas que objetivam assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em condições 

de equidade de todos os direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência, 

incluindo as neurofibromatoses, visando sua inclusão social e cidadania plena, efetiva e 

participativa, conforme seu art. 1º.  

Nessa toada, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2016, 

repete o mesmo significado de pessoa com deficiência da referida Convenção, e em seu § 1º 

estabelece que uma equipe multiprofissional e interdisciplinar fará a avaliação da deficiência, 

analisando vários fatores como impedimentos, limitações e restrições, incumbindo ao Poder 

Executivo a criação de instrumentos para avaliação. Entretanto, mesmo diante de todo o 

aparato jurídico disponível, as pessoas com deficiência não são vistas como sujeitos de direito 

e estão na categoria dos vulneráveis. 

 

1.8 DA VULNERABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A evolução histórica e social da pessoa com deficiência demonstra que grandes 

avanços foram obtidos através de lutas políticas e sociais travadas ao longo do tempo. 

Entretanto, a pessoa com deficiência, considerada como minoria, tanto em sentido numérico, 

quanto no sentido de ter direitos, ainda é considerada vulnerável, ante a fragilidade com que é 

vista. A sociedade em si considera a pessoa com deficiência um coitado, incapaz, que precisa 

de proteção e não inclui, não acolhe e não reconhece que esta pessoa é digna de um 

tratamento igualitário e que merece as mesmas oportunidades que uma pessoa não portadora 

de deficiência. 

A vulnerabilidade está no campo da proteção que, uma vez constatada, deve o Estado 

criar mecanismos para minimizar essa situação, através de políticas públicas, ações 

afirmativas, leis, etc., visando dar autonomia e empoderamento para o grupo de pessoas em 

situação de vulnerabilidade, para que haja um equilíbrio nas relações sociais dessas pessoas 

com as pessoas não vulneráveis. 

A vulnerabilidade é a inaptidão para proteger os próprios interesses, a falta de 

capacidade por não ter poder e que normalmente resulta na exposição de fragilidade da pessoa 

caracterizada como vulnerável. Wendy Rogers e Angela Ballantyne explicam que existem 

fontes de vulnerabilidade, a partir das quais seria possível estabelecer uma tipificação básica:  

 

a) vulnerabilidade extrínseca – ocasionada por circunstâncias externas, como falta 

de poder socioeconômico, pobreza, falta de escolaridade ou carência de recursos; e 

b) vulnerabilidade intrínseca – causada por características que têm a ver com os 
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próprios indivíduos, tais como doença mental, deficiência intelectual, doença grave, 

ou os extremos de idade (crianças e idosos).79 

 

A vulnerabilidade extrínseca está diretamente ligada às desigualdades, que mudam de 

forma e conteúdo dependendo do tempo e da sociedade em que são analisadas, 

potencializando conflitos e contradições entre pessoas e grupos distintos, conforme explica 

Ana Paula Comin de Carvalho.80 

A vulnerabilidade intrínseca está relacionada com fatores pessoais, como no presente 

estudo, a deficiência, ou seja, a forma como as pessoas que a possuem são compreendidas e 

tratadas, sendo equivocado pensar que faz as pessoas mais vulneráveis e incapazes de se 

proteger. Um exemplo de vulnerabilidade é o art. 10, parágrafo único, do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, que dispõe: 

 

Art. 10.  Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência 

ao longo de toda a vida.  

Parágrafo único.  Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade 

pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder 

público adotar medidas para sua proteção e segurança.81  

 

A vulnerabilidade da pessoa com deficiência não é sentida apenas em situações de 

risco, emergência ou estado de calamidade pública, mas no trato social, no ambiente laboral, 

em casa, no trânsito, no transporte coletivo, enfim, nas relações humanas travadas com 

aqueles que se dizem “normais”. A vulnerabilidade pode ser traduzida como pronto para ser 

atacada, fragilidade, desprotegido. E na maioria das vezes a pessoa com deficiência é vista 

como invisível, uma vez que as pessoas preferem isolar a pessoa com deficiência ao invés de 

acolhê-la. César Fiuza e Nogueira esclarecem: 

 

Logo, o que se sobreleva é a proteção, o cuidado e a promoção dos vulneráveis com 

dificuldade de expressão da vontade, mais do que a causa desse cenário, seja ela a 

deficiência ou não. Havendo necessidade de medida de cuidado, ela pode ser 

extraordinária – a curatela – ou a tomada de decisão apoiada, estruturada para que 

seja recurso à disposição da pessoa que se vê necessitada de apoio na prática de atos 

da vida civil.82 

                                                 
79  ROGERS, Wendy; BALLANTYNE, Angela. Populações especiais: vulnerabilidade e proteção. RECIIS – R. 

Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde, Rio de Janeiro, v. 2, supl. 1, p. 31-41, dez. 2008. p. 32. 
80  CARVALHO, Ana Paula Comin de et al. Desigualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: InterSaberes, 

2013.  p. 15. 
81  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 6 jul. 2015. 

Oficial da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 01 set. 2018. 
82  FIUZA, César; NOGUEIRA, Roberto Henrique Pôrto. Críticas recorrentes à teoria das incapacidades e 

contributos significativos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. In: FIUZA, César (Org.). Temas 

relevantes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Salvador: JusPodivm, 2018. p. 23. 



49 

 

Dessa forma, a pessoa com deficiência, na sua vulnerabilidade deve receber apoio e 

proteção e, quando necessário, se socorrer das medidas de cuidado nos casos de incapacidade 

relativa, como preconiza tanto o referido Estatuto quanto ao Código Civil de 2002, ao tratar 

dos relativamente incapazes. Nesse sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência consagra a 

ideia de inclusão social da pessoa com deficiência, no esforço de dirimir os preconceitos e a 

discriminação sofrida ao longo do tempo, buscando a igualdade e a isonomia entre todos.  

A informação e o conhecimento são instrumentos fundamentais para que a sociedade 

entenda os dilemas sofridos pelas pessoas com deficiência, se solidarizem com seus 

problemas e reflitam em suas atitudes, por isso é preciso dar visibilidade à situação vivenciada 

por essa parcela da população.  

Maria Luisa Bissoto comenta: 

 

O jogo de poder, que se estabelece nos grupos sociais, suscitando preconceitos e a 

criação de categorias de exclusão – aqueles ‘fora das normas’: deficientes, doentes, 

velhos, pobres... – e de álibis científica e/ou socialmente validados, que as 

justifiquem. Normatização que se coloca, principalmente, frente a um critério 

especial: não se constituírem como seres produtores de valor, quer morais, de acordo 

com as regras dominantes de moralidade vigentes, quer econômicos. Que 

capacidade os indivíduos dessas categorias teriam, então, de tomar decisões ‘boas’ 

ou ‘confiáveis’? 83 

 

A sociedade tolhe a autonomia das pessoas consideradas vulneráveis, juntamente com  

a política e o Estado, fontes de poder que as enxergam como coitadas, incapacitadas de mudar 

seu próprio destino e o pensamento assistencialista e paternalista predomina nas ações 

públicas e sociais, entendendo aqui por paternalismo nas palavras de Bissoto, como a 

interferência de outrem nas escolhas, decisões e ações pessoais de um sujeito, contrariando-as, 

sob a justificativa de que tal interferência se dirige ao próprio bem do sujeito.84 A pouca 

visibilidade que permeia a vida dessas pessoas reflete nas relações sociais, como educação, 

saúde, trabalho, segurança, transporte, etc., cuja obrigação do direito é corrigir essas 

distorções, o que tem sido feito ao longo da história, através de documentos internacionais e 

seus reflexos na legislação nacional, como é o caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Passa-se à análise das normas estabelecidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

destacando-se as alterações realizadas no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

                                                 
83  BISSOTO, Maria Luisa. Deficiência intelectual e processos de tomada de decisão: estamos enfrentando o 

desafio de educar para a autonomia? Educação Unisinos, v. 18, n. 1, jan./abr. 2014. p. 6. 
84  Ibid. 
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2 ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: ASPECTOS LEGAIS E 

JURISPRUDENCIAIS 

 

 

A Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência85 entrou em vigor no dia 07 

de janeiro de 2016, após uma vacatio legis de 180 dias, contendo 127 artigos, de cunho 

material e processual. Também denominada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, já no art. 

1º, em seu parágrafo único, esclarece a sua origem, vale dizer, que tem como base a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 

2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de 

agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início 

de sua vigência no plano interno. 

Neste sentido, Cristiano Chaves de Farias, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista 

Pinto esclarecem: 

 

O mérito do novo Diploma Legal é inegável, incorporando em nosso sistema 

jurídico interno a parametrização estabelecida pela Convenção de Nova Iorque, que 

estabeleceu preceitos internacionais para a proteção da pessoa com deficiência, 

sendo abraçada pela República Federativa do Brasil. Se, vez ou outra, exagera na 

preocupação excessiva quanto à proteção do deficiente, impondo regras de difícil 

implantação na prática, não há dúvida que, na maioria das vezes, porém, acerta em 

cheio, conferindo ao portador de deficiência, finalmente, a proteção que lhe é 

devida.86 

 

A legislação ainda precisa de reflexões para que seja interpretada de forma que seu 

ator principal – a pessoa com deficiência – seja amplamente protegida, sem que seus direitos 

conquistados em longas batalhas políticas e sociais sejam menosprezados ou subtraídos em 

detrimento de uma falsa igualdade com as pessoas sem deficiência. Necessário se faz uma 

análise, ainda que perfunctória da lei, antes de esmiuçar o art. 6°, que é o cerne do presente 

trabalho, pois seu conteúdo traz um novo panorama dos direitos humanos e sociais para as 

pessoas com deficiência, igualando-as às demais pessoas, e seus direitos fundamentais, bem 

                                                 
85  BRASIL. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, DF: Senado Federal, 2013. Disponível em: 

<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-

filefield-description%5D_93.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2018. 
86  FARIAS, Cristiano Chaves de; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da pessoa 

com Deficiência. Comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 9. 
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como sua dignidade humana, pois estão nos mesmos patamares e devem ser respeitados para 

que todos possam conviver pacífica e harmoniosamente, em sociedade. 

 

2.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência se inicia com o Livro I que trata da Parte Geral, 

distribuída no Título I – Disposições Preliminares e subdividida no Capítulo I, referente às 

Disposições Gerais. 

As disposições gerais da Lei n° 13.146/2015 possuem três artigos. O primeiro 

estabelece a igualdade e a inclusão da pessoa com deficiência, e no seu parágrafo único 

aponta a legislação em que foi baseada a referida lei. O segundo artigo tratou de conceituar a 

pessoa com deficiência e seus parâmetros para que possa assim ser considerada. O terceiro 

artigo, em seus XIV incisos, descreve como devem ser entendidos termos essenciais para a 

interpretação da lei como: I – acessibilidade; II – desenho universal; III – tecnologia assistiva 

ou ajuda técnica; IV – barreiras, classificadas em: a) barreiras urbanísticas; b) barreiras 

arquitetônicas; c) barreiras nos transportes; d) barreiras nas comunicações e na informação; e) 

barreiras atitudinais; f) barreiras tecnológicas; V – comunicação; VI – adaptações razoáveis; 

VII – elemento de urbanização; VIII – mobiliário urbano; IX – pessoa com mobilidade 

reduzida; X – residências inclusivas; XI – moradia para a vida independente da pessoa com 

deficiência; XII – atendente pessoal; XIII – profissional de apoio escolar; e, XIV – 

acompanhante. 

A parte introdutória da lei pretende se amoldar à legislação constitucional, trazendo 

em seu bojo conceito bem definido para que o aplicador da lei se atenha aos parâmetros 

legais, sem que se possam realizar interpretações extensivas, como nos conceitos abertos das 

normas em branco. O conceito de pessoa com deficiência trouxe um novo panorama pois, 

segundo Luiz Alberto David de Araújo, a questão da deficiência deixou de ser relacionada 

como uma patologia e passou a ser considerada questão ambiental, de interação com a 

sociedade e com o ambiente.87 O importante é que se destaque a pessoa, ser humano, sujeito 

de direito que possui uma deficiência (secundária), e não o inverso, em que o aspecto 

principal era a deficiência, como uma característica própria da pessoa. 

                                                 
87  ARAÚJO, Luiz Alberto David de. A convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seus reflexos 

na ordem jurídica interna do Brasil. In: FERRAZ, Carolina Valença et al. (Coord.). Manual dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência. Edição Digital. São Paulo: Editora Saraiva. 2012. Disponível em: 

<https://app.saraivadigital.com. br/leitor/ebook:582916>. Acesso em: 20 set. 2018. n. p. 
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Nos §1º do art. 2º estão estabelecidos os parâmetros que a equipe multiprofissional e 

interdisciplinar avaliará, tais como: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de 

atividades; e IV - a restrição de participação. O § 2º do art. 2º estabelece que o Poder 

Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

A avaliação poderá ser biopsicossocial, devendo ser analisado cada caso concreto, 

com as suas peculiaridades, para que se possa chegar ao diagnóstico preciso, com provas 

robustas para embasar a proteção aos direitos dessa pessoa, que pode ou não ser considerada 

deficiente, uma vez que sendo pessoa com deficiência estará albergada pela legislação 

pertinente ao seu estado.  

Para contextualizar a questão sobre o ambiente, o art. 3° trouxe um rol de definições 

para facilitar a compreensão de que é função do Estado e da sociedade dirimir os conflitos 

entre a pessoa com deficiência e sua interação com a sociedade, com a transposição de 

barreiras físicas, sociais, culturais e econômicas. É imperioso que, desde a construção de uma 

simples calçada, ao mais alto arranha-céu, tenha que se pensar na acessibilidade e locomoção 

da pessoa com deficiência, assim como no caso de adaptações tecnológicas, para que as 

pessoas possam desempenhar suas atividades no ambiente escolar, laboral, familiar e social.  

 

2.2 DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

O direito à igualdade na diversidade não é tarefa fácil, poisjá ensinava Aristóteles que 

os iguais devem ser tratados igualmente, e os desiguais devem ser tratados desigualmente, na 

medida de suas desigualdades.88 

Dirley da Cunha Júnior, nesse sentido, explica o direito de igualdade como: 

 

[...] o direito que todos têm de ser tratados igualmente na medida em que se igualem 

e desigualmente na medida em que se desigualem, quer perante a ordem jurídica 

(igualdade formal), quer perante a oportunidade de acesso aos bens da vida 

(igualdade material), pois todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. A exigência de igualdade decorre do princípio constitucional da igualdade, 

que é um postulado básico da democracia, pois significa que todos merecem as 

mesmas oportunidades, sendo defeso qualquer tipo de privilégio e perseguição. O 

princípio em tela interdita tratamento desigual às pessoas iguais e tratamento igual 

às pessoas desiguais.89 

 

                                                 
88  ARISTOTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Mario da Gama Kury. 3. ed. Brasília: Editora UNB, 1992. 

p. 96. 
89  CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 636. 
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A igualdade buscada pela pessoa com deficiência repercutiu de forma inovadora no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, dando à deficiência uma nova roupagem, pois esta era 

vista como um problema individual, uma doença que a pessoa portava e teria que se adequar 

ao que a sociedade lhe oferecia, vale dizer, a solidão, o desprezo e a discriminação. Com a 

mudança legislativa, o problema passa a ser social, de responsabilidade do Estado e da 

sociedade, que terão que incluir a pessoa com deficiência em todas as áreas, saúde, educação, 

trabalho, transporte, locomoção, acessibilidade, familiar, comunidade, destruindo os muros do 

isolamento que antes circundavam tais pessoas. 

Como ensina Bruno Galindo: 

 

Não se trata de querer que as pessoas sejam todas iguais, mas que tenham iguais 

oportunidades e que suas ditas ‘deficiências’ não sejam empecilhos para o exercício 

de seus direitos e liberdades, tudo isso como parte integrante de múltiplos níveis de 

cidadania ou de uma ‘cidadania complexa’.90 

 

A pessoa com deficiência, como sujeito de direitos, detentora de direitos da 

personalidade, fundamentais, constitucionais e infraconstitucionais foi equiparada à pessoa 

sem deficiência, devendo ter as mesmas oportunidades, mas com condições diferenciadas em 

virtude de sua deficiência, com ações positivas que garantam o livre exercício dos seus 

direitos, como a reserva de vagas para as pessoas com deficiência no trânsito, em concurso 

público, em empresas privadas, filas preferenciais, etc. A inclusão da pessoa com deficiência, 

tão necessária para se ter igualdade, é estabelecida num processo bilateral, na qual as pessoas, 

ainda que excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre 

soluções e efetivar a equiparação de oportunidade para todos, segundo Romeu Kazumi. 

Sassaki.91 

Em relação a não discriminação, em que pese a existência de farta legislação e o 

próprio Estatuto da pessoa com deficiência a contempla, pouco se avançou com relação à 

ignorância e ao preconceito por parte da sociedade, que caminha na contramão da legislação, 

pois marginaliza e exclui as pessoas com deficiência. 

Na Convenção Interamericana para a eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, art. I, item 2, alínea a, o termo assim aduz: 

                                                 
90  GALINDO, Bruno. Direito à liberdade: dimensões gerais e específicas de sua proteção em relação às pessoas 

com deficiência. FERRAZ, Carolina Valença et al. (Coord.). Manual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência. Edição Digital. São Paulo: Editora Saraiva. 2012. Disponível em: 

<https://app.saraivadigital.com. br/leitor/ebook:582916>. Acesso em: 20 set. 2018. n. p. 
91  SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 8. ed. Rio de Janeiro: WVA, 

2010. p. 39. 
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[...] ‘discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência’ significa toda 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 

deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência 

presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência 

de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais.92 

 

A proibição da discriminação da pessoa com deficiência também encontra guarida na 

Constituição Federal de 1988, ao estabelecer como objetivo fundamental, no art. 3º, IV da 

Constituição Federal expressamente esse tipo de atitude, bem como a obrigatoriedade de 

promoção do bem de todos. O papel do Estado na inclusão social das pessoas com deficiência 

através de ações afirmativas, nem sempre corresponde a um benefício específico para elas, 

como explicam Eduardo Milléo Baracat e Rafaela Cristina Rovani, ao comentar a Lei de 

Cotas: 

 

[...] as ações afirmativas visam à inserção social das minorias que, historicamente 

foram discriminadas pela sociedade e esquecidas pelo Estado. Com o intuito de 

cumprir com o disposto na Constituição Federal e dar oportunidade às pessoas com 

deficiência de ingressarem ao mercado de trabalho, a Lei de Cotas foi criada para 

efetivar esse direito, levando em consideração o tipo de deficiência e aptidão para o 

trabalho a essas pessoas.93 

 

A Lei de Cotas é um exemplo clássico de discriminação da pessoa com deficiência, 

uma vez que o empregador que possua mais de 100 funcionários está obrigado a contratar 

pessoas com deficiência.94 Para não incorrer nas penalidades da lei, ele oferece empregos com 

baixa complexidade para pessoas com deficiência, discriminando assim deficiência dos 

candidatos e optando por contratar o trabalhador que menos custo lhe trará em termos de 

adaptação laboral. 

 

 

                                                 
92  FARIAS, Cristiano Chaves de; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Estatuto da pessoa 

com Deficiência. Comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 410. 
93  BARACAT, Eduardo Milléo; ROVANI, Rafaela Cristina. Infradiscriminação: a discriminação existente 

entre pessoas com diferentes deficiências no momento da contratação. Percurso, Curitiba, v. 4, n. 23, p. 59-

79, out. 2017. Disponível em: 

<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/2729/371371452>. Acesso em: 15 nov. 

2018. p. 67. 
94  A Lei 8213/91, em seu art. 93 estabelece que a empresa com 100 ou mais empregados deverão preencher de 

2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas na seguinte 

proporção: I - Até 200 empregados - 2%; II - De 201 a 500 empregados - 3%; III - De 501 a 1.000 

empregados - 4%; IV - De 1.001 em diante - 5%. 
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2.2.1 Proteção Legal 

 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi dividida em dois Livros – 

parte geral e especial, e vários títulos e capítulos, iniciando-se com o Livro I - Parte Geral, 

cujos Título I e Capítulo I tratam das Disposições Gerais, nos artigos 1° ao 3°. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência preconiza, no capítulo II, o direito à igualdade e 

a não discriminação, nos arts. 4° ao 8°, abrangendo uma gama de direitos que anteriormente 

eram regulamentados de forma diversa da atual lei. Inovações importantes no campo da 

capacidade civil, bem como dos direitos concernentes à constituição de família, direito sexual, 

ter ou não uma prole em decorrência do planejamento familiar ou da adoção, bem como o 

direito de participar da comunidade na qual está inserido. Também inovou o referido Estatuto 

quanto à esterilização compulsória, tornando-a proibida. Regulamentado de diferente forma 

foi o instituto da curatela, que ganhou novos contornos legais, bem como foi criado o instituto 

da tomada de decisão apoiada. 

 Na seção única, intitulada Do Atendimento Prioritário, o art. 9° estabelece que 

algumas situações devem ser desigualadas e ações afirmativas precisam ser feitas para se 

atingir a igualdade material, a título de exemplo, o art. 16, inciso V, do regulamento da Lei nº 

7.853 de 24 de outubro de 1989, estabelece a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao 

portador de deficiência grave não internado. 

No título II – Dos Direitos Fundamentais, no capítulo I, trata-se do Direito à vida, 

regulamentado dos art.s 10 até o 13. No capítulo II – Do Direito à Habilitação e à 

Reabilitação, art.s 14 ao 17, no capítulo III – Do Direito à Saúde, art.s 18 até 26. Segundo 

Luiz Alberto David Araújo, 

 

A pessoa com deficiência, ipso facto, portanto, tem o direito de tornar-se saudável 

ou, no mínimo, menos doente. É dever do Estado, por óbvio, fornecer-lhe meios de 

proteção de sua saúde, com tratamentos, reabilitação, habilitação etc. Trata-se de 

norma classificada como de integração, da subespécie completável, produzindo 

efeitos reduzidos, até que surja a norma integradora. No entanto, essa espécie de 

norma constitucional, como já visto, traz em si uma eficácia inibidora da legislação 

infraconstitucional, que não pode ferir o princípio garantido.95 

 

No Capítulo IV – Do direito à Educação, nos artigos 27 ao 30,  buscou-se  o 

atendimento ao disposto no inciso III, do art. 208 da Constituição Federal que determina ao 

Estado a obrigatoriedade de ensino especializado aos portadores de deficiência, com 

                                                 
95  ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 4. ed. 

Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2011. p. 98. 
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preferência na rede regular de ensino, ou seja, a pessoa com deficiência tem direito ao ensino 

regular, mas os professores deverão estar capacitados para minimizar as limitações que esses 

alunos especiais têm em decorrência da sua deficiência, facilitando seu aprendizado e 

promovendo sua integração com os demais alunos, inclusive ofertando atividades 

diferenciadas de acordo com a deficiência apresentada. Nesse sentido, o presente acórdão do 

Tribunal de Justiça do Paraná:  

 

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA. ALMEJADA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTÉRPRETE EM 

LIBRAS PARA ACOMPANHAR DEFICIENTE AUDITIVO MATRICULADO 

NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA - 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DEVER DO PODER PÚBLICO, 

CONSUBSTANCIADO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS, 

INFRACONSTITUCIONAIS E NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE 

OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REGRAS QUE 

RESSALTAM A NOÇÃO DE ENSINO INCLUSIVO, EM ORDEM A CONFERIR 

RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PROBABILIDADE DO 

DIREITO EVIDENCIADA - ALUNA QUE VEM APRESENTANDO PREJUÍZO 

NO DESEMPENHO ESCOLAR - RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO PATENTE - AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO INVERSO - 

CONFLITO ENTRE DIREITO SOCIAL E IMPACTOS FINANCEIROS NAS 

CONTAS PÚBLICAS - PREVALÊNCIA DOS DIREITOS DE SEGUNDA 

DIMENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. ‘À luz da Convenção [Internacional sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência] e, por consequência, da própria Constituição da 

República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade 

estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante 

regra explícita’ (STF. ADI 5357 MC-Ref, Relator: Min. EDSON FACHIN, Tribunal 

Pleno, julgado em 09/06/2016) (TJPR - 6ª C.Cível - AI - 1609259-2 - São Mateus do 

Sul -  Rel.: Renato Lopes de Paiva - Unânime -  J. 12.12.2017). 

 

No caso em tela, tem-se um aluno com deficiência auditiva que necessita de um 

professor que seja intérprete em libras para auxiliar seu aprendizado na rede pública de 

ensino. O Estado deve providenciar a contratação de pessoa capacitada para o exercício da 

função, promovendo a educação inclusiva, concedendo os aparatos necessários para o 

acompanhamento do aluno das aulas ministradas e sua real compreensão do conteúdo. 

No Capítulo V – Do Direito à Moradia, nos artigos 31 ao 33, que encontra sua base no 

art. 28, item 1 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de Nova York, 

de 2007, determina que os estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a 

um padrão adequado de vida para si e para suas famílias. Inclusive alimentação, vestuário e 

moradia adequados, bem como à melhoria continua de suas condições de vida “[...] d) 

assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos”. A lei 

pretende não só assegurar uma moradia, mas que esta seja digna. No programa Minha Casa, 



57 

 

Minha Vida, há previsão legal de prioridade no atendimento as famílias que tenham como 

membros pessoas com deficiência, inclusive devendo ser indicado o seu grau de deficiência. 

No Capítulo VI – Do Direito ao Trabalho, nos artigos 34 ao 38, dividido na Seção II, 

que trata da Habilitação Profissional e da Reabilitação Profissional, e Seção III, que trata da 

Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho, o direito ao trabalho, por ser um direito 

social, tem o status de direito fundamental, pois com ele é possível buscar os demais direitos 

elencados no art. 6° da Constituição Federal, vale dizer, a educação, a saúde, a alimentação, a 

moradia, o transporte, o lazer, a previdência social, etc. A lei, ao estabelecer um ambiente de 

trabalho acessível, deve propiciar à pessoa com deficiência a liberdade de locomoção, tirando 

qualquer barreira arquitetônica que impeça o transito livre dela, bem como o acesso às 

tecnologias podendo desfrutar assim, dos conhecimentos técnicos e científicos da 

contemporaneidade. 

Ao comentar sobre a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho, Danielle Costa 

de Souza Simas esclarece que é preciso atentar para que este ambiente esteja adequado tanto 

em seu aspecto físico quanto no psíquico, é importante e necessário que o deficiente tenha 

acesso aos diversos espaços do seu local de trabalho e que possa estar socialmente integrado 

aos demais trabalhadores.96 Um ambiente harmônico de trabalho favorece o desempenho dos 

empregados, aumenta o seu rendimento e a sua produtividade, em contrapartida, um ambiente 

hostil implica num menor rendimento e até mesmo a qualidade do trabalho fica 

comprometida. 

O §3° do art. 34 estabelece vedação na restrição ao trabalho da pessoa com 

deficiência, por sua condição, confirmando o entendimento estabelecido no art. 37, inciso 

VIII da Constituição Federal. Nessa esteira, o Tribunal Regional Federal da 4ª região decidiu: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE 

VAGAS. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

AVALIAÇÃO MÉDICA. CONVENÇÃO INTERNACIONAL sobre os direitos das 

pessoas com deficiência. 1. Ainda que se admita ser o Edital a ‘lei do concurso’, tal 

expressão vem a sintetizar tão somente sua acepção formal no sentido de que seu 

conteúdo tem força cogente indistinta a todos aqueles que perante suas regras se 

submetem. Não significa dizer, por outro lado, que aquele documento possa estar em 

desacordo com o ordenamento jurídico. Assim, as exigências que imponham 

restrições ao direito de participação dos interessados deverão ter amparo legal sob 

pena de serem consideradas nulas. 2. A Constituição Democrática de 1988, 

justamente por seu viés inclusivo, buscou dar efetivada a tal diretriz ao prever, no 

que tange ao ingresso no serviço público, a necessidade de que fosse reservado 

determinado percentual dos cargos para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, 

                                                 
96  SIMAS, Danielle Costa de Souza. A importância do meio ambiente laboral adequado à pessoa com 

deficiência. In: REZENDE, Elcio Nacur; CECATO, Maria Aurea Baroni; SCHWARZ, Rodrigo Garcia. 

(Coord.). Direito do trabalho e meio ambiente do trabalho I. Florianópolis: CONPEDI, 2018. p. 229. 
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VIII), o que foi, no âmbito federal, definido pela Lei 8.112/90 em até 20% das vagas 

(art. 5º, §2º). 3. Pelo Decreto 6.949/09, o Brasil internalizou, com status de emenda 

constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que, em seu art. 1, que trata do propósito da Convenção, definiu que as 

‘pessoas com deficiência são 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’. 4. Hipótese em que, não obstante 

ter sido identificada a existência de limitações físicas em face da patologia congênita 

que acomete o autor, não teve sua aprovação nas vagas reservadas às pessoas com 

deficiência homologada pela administração, indo de encontro ao conceito legal 

internalizado pelo Brasil e previsto no Edital, motivo pelo qual se mantém a 

sentença que julgou procedente a ação ao declarar seu direito a ter sua aprovação 

para concorrer a tais vagas homologada. (TRF4 5051140-29.2016.4.04.7000, 

TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos 

em 31/01/2018) 

 

No tocante à assistência reabilitacional das pessoas com deficiência, Cristiana 

Almeida Simões e Isabela Cardoso de Matos Pinto comentam que é prevista por lei e deve 

subsidiar o desenvolvimento das capacidades física, mental, social e profissional das pessoas, 

buscando sua autonomia, inclusão e participação em todos os aspectos da vida comunitária.97 

O art. 89 da Lei 8.213/1991 estabelece que a habilitação e a reabilitação profissional e 

social deverão proporcionar às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 

(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de 

trabalho e do contexto em que vive. Dessa forma, o Estado deverá fornecer os aparelhos e 

equipamentos necessários para a habilitação ou reabilitação da pessoa com deficiência, para 

que esta possa ser inserida ou reinserida no mercado de trabalho. 

Quanto à inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, o Decreto nº 3.298/1999 

regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências, estabelece no art. 34 sua inserção no mercado de trabalho e no art. 35 e explica 

as modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência.  

Vale dizer, o Estado fornece meios para que a pessoa com deficiência seja produtiva 

através de um labor como empregado, como autônomo, como cooperado ou ainda em regime 

de economia familiar. As potencialidades da pessoa com deficiência só podem ser analisadas 

diante da oportunidade real de realização da atividade laboral, sendo discriminatório o 

estabelecimento de estereótipos em decorrência de sua deficiência como, por exemplo, negar 

                                                 
97  SIMÕES, Cristiana Almeida; PINTO, Isabela Cardoso de Matos. Conceito e definições de deficiência e 

reabilitação. In: LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira; PINTO, Isabela Cardoso de Matos; PEREIRA, Silvia 

de Oliveira (Orgs.). Políticas Públicas e pessoa com deficiência: direitos humanos, família e saúde. 

Salvador: EDUFBA, 2011. p. 115. 
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trabalho ao cadeirante como fiscal de loja para controle de saída de clientes em decorrência da 

presunção de sua limitada mobilidade. 

O capítulo VII – Do Direito à Assistência Social está regulamentado pelos artigos 39 e 

40.  

O Decreto nº 3.048/99 traz a definição em seu art. 3º da assistência social, que é a 

política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção “[...] 

à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.” 

Ela é subsidiária da previdência social para auxiliar os necessitados, desde que preencham os 

requisitos legais. 

O amparo assistencial fornecido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), por 

força do seu art. 20, concede à pessoa com deficiência cuja renda familiar seja inferior a um 

quarto do salário mínimo o direito ao benefício de prestação continuada no valor de um 

salário mínimo, sendo que sua concessão se dá por meio do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS).  

Nesse sentido é o julgado do Tribunal Regional Federal da 4° Região: 

 

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O 

direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: 

a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para a vida independente, 

de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do referido 

dispositivo) [...]; e b) situação de risco social (estado de miserabilidade, 

hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua 

família. 2. Embora a redação do art. 3º do Código Civil tenha sido alterada pela Lei 

13.146/2015 (‘Estatuto da Pessoa com Deficiência’), para definir como 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os 

menores de 16 anos, e o inciso I do art. 198 do Código Civil disponha que a 

prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3º, a vulnerabilidade do 

indivíduo portador de deficiência psíquica ou intelectual não pode jamais ser 

desconsiderada pelo ordenamento jurídico, ou seja, o Direito não pode fechar os 

olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem 

plena capacidade de interagir em sociedade em condições de igualdade. Assim, uma 

interpretação constitucional do texto do Estatuto deve colocar a salvo de qualquer 

prejudicialidade o portador de deficiência psíquica ou intelectual que, de fato, não 

disponha de discernimento, sob pena de ferir de morte o pressuposto de igualdade 

nele previsto, dando o mesmo tratamento para os desiguais. 3. Sob pena de 

inconstitucionalidade, o ‘Estatuto da Pessoa com Deficiência’ deve ser lido 

sistemicamente enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que tem 

discernimento para a prática de atos da vida civil não devem mais ser tratados como 

incapazes, estando, inclusive, aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar 

etc. Os portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem sendo considerados 

incapazes, sobretudo no que concerne à manutenção e indisponibilidade 

(imprescritibilidade) dos seus direitos.  4. In casu, tendo restado comprovado que a 

parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser 
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rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada 

pela fluência de prazo prescricional ou decadencial. (TRF4 5009205-

62.2018.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 13/09/2018).  

 

Como se pode observar pela decisão acima, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é 

uma norma de proteção; portanto, no caso concreto, constatando-se a incapacidade da parte de 

gerir sua vida pela falta de discernimento necessário, não pode ser penalizada pela norma e 

ser desamparada em sua condição de vulnerabilidade, inclusive, incide as normas benéficas de 

outros diplomas legais referentes ao instituto da prescrição e da decadência, não correndo 

prazo contra si para reivindicar seus direitos. 

No capítulo VIII – Do Direito à Previdência Social, regulamentada pelo art. 41, trata 

da aposentadoria da pessoa com deficiência nos termos da Lei complementar nº 142/2013, de 

acordo com os critérios estabelecidos em seu art. 3º. A partir o grau de deficiência da pessoa, 

a lei estabeleceu um tempo de contribuição, esse grau deve ser atestado em perícia própria do 

INSS, conforme preconiza o § 5° da referida Lei. 98 

 No capítulo IX – Do Direito à Cultura, ao Esporte, ao Turismo e ao Lazer, 

regulamentada pelos art.s 42 ao 45, os artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência visam 

complementar as normas constitucionais estabelecidas nos artigos 24, inc. IX,99 215100 e 

217101 da Constituição Federal de 1988.  E também dar efetividade ao Tratado de 

Marraqueche de 2013, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 

Legislativo n° 261/2015, que dispõe sobre a acessibilidade às obras públicas para pessoas 

cegas de cópia em formato acessível. Também terão espaços livres e assentos reservados em 

locais de apresentação de obras literárias, artísticas, culturais, inclusive com boa visibilidade 

                                                 
98  Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as 

seguintes condições:  

 I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de 

segurado com deficiência grave;  

 II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no 

caso de segurado com deficiência moderada;  

 III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no 

caso de segurado com deficiência leve; ou  

 IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, 

independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 

(quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. 
99  Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

 [...] 

 IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) 
100  Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 
101  Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, 

[...]. 
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às pessoas com deficiência. Os hotéis e similares devem ser construídos observados os 

princípios do desenho universal e os requisitos estabelecidos no Decreto nº 9.296/2018, em 

seus anexos I, II e III, exemplificativamente a instalação de chuveiro equipado com barra 

deslizante, desviador para ducha manual e controle de fluxo. 

 No capítulo X – Do Direito ao Transporte e à Mobilidade, regulamentada pelos 

artigos 46 ao 52, a acessibilidade exigida dos transportes coletivos (terrestre, aéreo ou 

aquaviário), quanto aos pontos de parada, estações, terminais devem ser respeitados, uma vez 

que as pessoas com deficiência devem ter desobstruída sua locomoção, inclusive para 

ingresso e saída desses transportes. Veja-se o Julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:  

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL 1 E 2. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. 1. ACIDENTE 

OCORRIDO COM PASSAGEIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, 

AO DESCER DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

TRANSPORTADOR. ART. 37, § 6º, DA CF, E ARTS. 14 E 22, DO CDC. 

PASSAGEIRA COM DEFICIÊNCIA MENTAL E LOCOMOTORA. 

MOTORISTA QUE ESTACIONA O ÔNIBUS EM LOCAL INAPROPRIADO 

PARA A DESCIDA DOS PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE 

ADEQUADA DO VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AOS ART.S 3º, INCISO I, E 9º, DO 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 2. DANOS MATERIAIS. 

COOMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA TRATAMENTO. 3. DANOS 

MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, DE 

ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEDUÇÃO. MANTIDO. 

4. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. 5. LIDE SECUNDÁRIA. SOLIDARIEDADE DA OBRIGAÇÃO 

ENTRE SEGURADORA E SEGURADO. OCORRÊNCIA. 6. SUCUMBÊNCIA 

MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO EM RELAÇÃO À 

RÉ ORIGINÁRIA.1. (TJPR - 9ª C.Cível - 0024087-83.2016.8.16.0019 - Ponta 

Grossa -  Rel.: Coimbra de Moura -  J. 20.09.2018). 

 

Esse capítulo ainda cuida de matérias como símbolo internacional de acesso, cujo 

transporte que o exibe deve ser certificado pelo gestor público responsável pela prestação de 

serviços (§3°, do art. 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência). Também a vaga de 

estacionamento deve ser devidamente sinalizada e reservada para a pessoa com deficiência, os 

veículos de transporte coletivo devem conter rampa de acesso para o uso de pessoa com 

qualquer tipo de deficiência, inclusive o cadeirante, conforme estabelece as normas 15.2008: 

2011 e 14.022:2009 da ABNT, também a prioridade de atendimento das pessoas com 

deficiência tanto no embarque quanto no desembarque e a frota de táxi deve ter veículos 

acessíveis no percentual de 10% do número de veículos, bem como as locadoras de veículos 

devem ter um veículo adaptado para cada 20 veículos da sua frota.  
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No Título III – Da Acessibilidade, o capítulo I trata das disposições gerais, nos artigos 

53 ao 62, e regulamenta que as edificações públicas e privadas de uso coletivo devem permitir 

o uso autônomo e independente de suas dependências por qualquer pessoa, inclusive com 

deficiência, de forma que possa exercer sua cidadania livremente, sem auxílio de qualquer 

outra pessoa. O descumprimento dessas normas gera a obrigação de reparar o dano, conforme 

julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:  

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –PRELIMINARES 

AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – VÍCIO EXTRA 

PETITA – INOCORRÊNCIA – CRIANÇA (AUTORA) DIAGNOSTICADA COM 

AUTISMO EM GRAU SEVERO – DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE NÃO DISPÕE DE ELEVADOR 

APTO E À DISPOSIÇÃO DOS FREQUENTADORES – INOBSERVÂNCIA À 

LEGISLAÇÃO RELATIVA À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – AMPLA ACESSIBILIDADE NÃO GARANTIDA – DANO 

MORAL EXISTENTE – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR 

DO COTIDIANO – QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO AO CASO – 

PRECEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, §11º DO NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJPR - 8ª C.Cível - 0045736-22.2016.8.16.0014 - Londrina -  Rel.: Alexandre 

Barbosa Fabiani -  J. 07.06.2018) 

 

O estabelecimento que não dispõe de infraestrutura para atendimento ao público com 

deficiência deve ser penalizado, pois está impedindo a acessibilidade dessas pessoas, 

causando-lhes constrangimentos, frustração e sentimento de incapacidade ao ter que recorrer 

ao ato de caridade de um terceiro para realizar uma conduta comum aos outros que não 

possuem deficiência. 

No Capítulo II – Do Acesso à Informação e à Comunicação, nos artigos 63 ao 73, 

trata-se de utilização das tecnologias pelas pessoas com deficiência, facilitando sua 

comunicação e o acesso à informação, principalmente no âmbito da internet, obrigando as 

empresas públicas e privadas, de radiodifusão de sons e imagens a exibir recursos que supram 

as limitações da pessoa.  

Até mesmo para a participação em licitações, as empresas que comerciam livros 

devem apresentá-los em formato acessível, inclusive em libras. O poder público também terá 

que capacitar tradutores e intérpretes de Libras, profissionais em Braile, etc. No capítulo III – 

Da Tecnologia Assistiva, nos artigos 74 ao 77, de acordo com a Secretaria, seu conceito é: 

 
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de 
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pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.102 

 

Esse conceito foi construído pelo Comitê de Ajudas Técnicas, em 2007, com o 

objetivo de dar maior independência à pessoa com deficiência, através de equipamentos e 

serviços tecnológicos que dão mais autonomia e liberdade para a pessoa com deficiência 

através da eliminação de barreiras, de uma comunicação mais efetiva, pois permite que sua 

adaptação social seja alcançada através de produtos e serviços que são desenvolvidos 

especialmente para a pessoa, levando-se em conta a sua estrutura física, sua limitação e os 

ambientes em que interage.   

Para maximizar a autonomia das pessoas com deficiência são desenvolvidos produtos 

e serviços que facilitem a vida diária dessas pessoas, aumentando sua qualidade de vida e sua 

inclusão social. E o Estado tem a missão de propagar o uso desses produtos e serviços através 

de linhas de crédito e redução da tributação, que garantam a aquisição dessas tecnologias 

assistivas tanto da área de saúde, quanto na área de educação.  

Para Rita Bersch103, a tecnologia assistiva na educação se dá quando ela é utilizada por 

um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou 

cognitivas que limitam/impedem seu acesso às informações ou limitam/impedem o registro e 

expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele.  

Outro tema tratado nesse tópico é a inclusão da pessoa com deficiência na política e na 

vida pública, podendo ser votadas e exercer seu direito ao voto, com o uso de recursos que 

permitam sua autonomia e sem serem discriminadas, com a segregação de seções eleitorais 

distintas das pessoas sem deficiência. As pessoas com deficiência podem participar 

ativamente da vida pública através de organizações governamentais, não governamentais e 

partidos políticos para lutar por seus direitos. 

No Título IV – Da Ciência e Tecnologia, nos artigos 77 e 78, o Estado deve dar 

aparatos para que se desenvolvam ciências e tecnologias objetivando melhorar a qualidade de 

vida das pessoas com deficiência, inclusive buscar medidas para evitar, postergar ou 

minimizar as causas das deficiências. Ana Elisa de Campos Lobo e Mirian Ellen de Freitas, ao 

comentar o capítulo da Ciência e Tecnologia, explicam: 

 

                                                 
102  BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas 

Técnicas. Tecnologia Assistiva. Brasília: CORDE, 2009. p. 26. 
103 BERSCH, Rita. Introdução à tecnologia assistiva. Assistiva. Tecnologia e Educação. Porto Alegre, 2017. 

Disponível em: <http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf>. Acesso em: 20 set. 

2018. p. 12. 
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O Brasil possui Programas de pesquisa voltados à melhoria tecnológica no que diz 

respeito ao desenvolvimento de vacinas, técnicas e recursos de prevenção às doenças 

causadoras de deficiência, como investimento de recursos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no âmbito do Plano 

Nacional de Enfrentamento ao Aedes Aegypti e ao vírus Zika apontado como 

causador da Microcefalia.104 

 

Esses avanços da ciência aliados à tecnologia, com descobertas importantes para o 

conhecimento das causas geradoras de deficiência, bem como seu tratamento, são 

fundamentais para diminuir as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência rumo a sua 

autonomia, bem como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são instrumentos 

fundamentais para a independência dessas pessoas com a utilização de recursos 

audiodescritivos, leitores de tela de computadores, legendas em filmes e janela com 

interpretações em libras, etc., que facilitam a sua vida.  

Dessa forma, não há necessidade da ajuda de terceiros, e as pessoas com deficiência 

passam a ter igualdade de condições e oportunidades em relação aos demais, ampliando o 

exercício de seus direitos básicos.  

O Livro II se refere à Parte Especial, cujo Título I é Do Acesso à Justiça, trazendo no 

Capítulo I as Disposições Gerais, tratadas pelos artigos 79 ao 83. O Brasil, como um país 

democrático, deve priorizar o acesso à justiça de todas as pessoas que dela necessitem, 

especialmente os mais vulneráveis, pois, uma vez violados os direitos de uma pessoa, cabe ao 

Estado restabelecer a observância desses direitos, punindo o infrator.  

Sendo assim, não só a igualdade formal do acesso ao sistema judiciário, mas é preciso 

propiciar meios para a efetivação dos direitos reclamados, reduzindo as desigualdades sociais. 

 

Nesse sentido, é importante lembrar que as Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça 

das Pessoas em condição de Vulnerabilidade incluem as pessoas com deficiência 

como um destes grupos a merecer maior atenção no tocante ao acesso à justiça, 

reclamando a existência de acessibilidade, bem como ‘medidas conducentes a 

utilizar todos os serviços judiciais exigidos e dispor de todos os recursos que 

garantam a sua segurança, mobilidade, comodidade, compreensão, privacidade e 

comunicação’ (parágrafo 8).105 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao estabelecer esses artigos quanto ao acesso à 

justiça, visou proteger a dignidade da pessoa humana com deficiência, podendo, inclusive, ter 

                                                 
104 LOBO, Ana Elisa de Campos; FREITAS, Mirian Ellen de. Da ciência e tecnologia, In: SETUBAL, Joyce 

Marquezin; FAYAN, Regiane Alves Costa. (Orgs.). Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

Comentada Campinas: Fundação FEAC, 2016. p. 221. 
105 CUNHA, Felipe Hotz de Macedo. Do acesso à justiça. In: SETUBAL, Joyce Marquezin; FAYAN, Regiane 

Alves Costa. (Orgs.). Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Comentada. Campinas: 

Fundação FEAC, 2016. p. 232. 
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seus direitos garantidos coletivamente, bem como ser atendida pela defensoria pública, 

respeitados os critérios de atendimento e nos casos em que compete a atuação deste órgão.  

Importante salientar que, em termos de cárcere, as pessoas com deficiência mental não 

são recolhidas aos estabelecimentos prisionais, pois recebem medida de segurança, mas as 

demais deficiências não são impeditivas para o cumprimento da pena. Nesse sentido, as suas 

limitações devem ser observadas no exercício de seus direitos humanos, pois não podem 

receber tratamento degradante, como qualquer pessoa sem deficiência. 

No Capítulo II – Do Reconhecimento da Igualdade Perante a Lei, nos artigos 84 ao 87, 

a capacidade civil requer o preenchimento de certos requisitos como a idade, ter 18 anos 

completos, ter discernimento e condições de exprimir sua vontade, sendo a cumulação desses 

requisitos que permite à pessoa, com ou sem deficiência gerir sua vida, em todos os atos civis. 

Entretanto, a impossibilidade de exprimir sua vontade pode criar empecilhos para a prática 

dos atos jurídicos, requerendo a curatela ou tomada de decisão apoiada, conforme o grau de 

impossibilidade de expressão de vontade. A alteração trazida pela lei deu mais liberdade e 

autonomia para a pessoa com deficiência que pode praticar todos os atos existenciais sem 

qualquer representação ou assistência. 

 Já os atos jurídicos patrimoniais e negociais podem, excepcionalmente e 

justificadamente, serem realizados com a anuência de um curador. Hoje a curatela é medida 

protetiva extraordinária, devendo ser mantida pelo menor tempo possível e com prestação de 

contas anualmente. Incorporada ao nosso ordenamento, a tomada de decisão apoiada é um 

acordo entre a pessoa com deficiência e pessoas de sua confiança, chamados de apoiadores, 

que auxiliarão o apoiado a tomar decisões na prática de atos jurídicos, sem retirar a autonomia 

da vontade deste. A tomada de decisão apoiada, segundo Stella Camlot Reicher, “[...] 

representa avanço na transição do modelo de decisão substituída e importante passo em 

direção à garantia da autonomia e da independência das pessoas com deficiência no exercício 

de sua capacidade legal”.106 

O Título II – Dos Crimes e Das Infrações Administrativas, estabelecidos pelos artigos 

88 ao 91, se refere ao direito penal aplicado como instrumento de controle social sempre que 

houver violação dos direitos das pessoas com deficiência, para dar-lhes proteção e promoção 

da dignidade da pessoa humana, evitando os constrangimentos pelas condutas dos infratores. 

                                                 
106  REICHER, Stella Camlot. Do Reconhecimento da Igualdade Perante a Lei, da Tutela, Curatela e da Tomada 

de Decisão Apoiada. Do acesso à justiça. In: SETUBAL, Joyce Marquezin; FAYAN, Regiane Alves Costa. 

(Orgs.). Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Comentada. Campinas: Fundação FEAC, 

2016. p. 257. 
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Chega-se ao Título III – Disposições Finais e Transitórias, reguladas pelos artigos 92 

ao 127. O art. 92 estabelece a criação de um Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência para a coleta de dados e informações das pessoas com deficiência para dar suporte 

à criação de políticas públicas para a extinção das barreiras impeditivas dos seus direitos. 

A Lei Brasileira de Inclusão alterou dispositivos de vários diplomas legais, como o 

Código Eleitoral, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Lei n° 8.036, de 11 de maio de 

1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e dá outras 

providências, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Licitações, Lei Orgânica de 

Assistência Social, Código de Trânsito Brasileiro, Código Civil e várias outras legislações 

infraconstitucionais.  

A norma mais benéfica para a pessoa com deficiência é a que deverá ser aplicada, no 

caso de conflito de normas de outras legislações com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe grandes e significativas alterações para o 

ordenamento jurídico brasileiro, criou mecanismos de proteção como a tomada de decisão 

apoiada, cadastro nacional de inclusão, tipificou condutas que ferem os direitos das pessoas 

com deficiência em crimes e estabeleceu sanções, reformulou a teoria da capacidade, 

revogando incisos do art. 3º do Código Civil, dentre outras. Nesse sentido, Ana Carolina 

Moraes Aboin e Bruno Ricardo Bioni esclarecem que: 

 

[...] o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, 

promoveu uma série de alterações no ordenamento jurídico brasileiro, tanto em 

relação a situações jurídicas existenciais, como por exemplo, questões afetas ao 

Direito de Família e à saúde, quanto em relação a situações jurídicas patrimoniais, 

como por exemplo, a alteração das normas relativas ao regime de incapacidades, que 

são utilizadas como parâmetro para capacidade civil em todo Direito obrigacional e 

Contratual.107 

 

As alterações estão ainda sendo assimiladas tanto pela sociedade quanto pelo poder 

judiciário, uma vez que suas implicações repercutem no Direito, irradiando para vários ramos 

jurídicos que precisam se adaptar à nova realidade. Fazendo um recorte na lei, serão 

discorridas com mais vagar, as matérias diretamente relacionadas com o problema da 

pesquisa, vale dizer o planejamento familiar das pessoas com deficiência mental em seus 

variados graus como forma de violação da proteção dessas pessoas pelo Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, iniciando-se pela capacidade civil. 

                                                 
107  ABOIN, Ana Carolina Moraes; BIONI, Bruno Ricardo. Os contornos subjetivos da informação na relação 

médico paciente: um olhar para o consentimento informado sob a égide do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. In: FIUZA, César (Org.). Temas relevantes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 455. 
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2.3 DA CAPACIDADE CIVIL 

 

No Código Civil de 1916, a capacidade era estabelecida de forma rudimentar, pois o 

texto legal dispunha que o homem era capaz de direitos e obrigações civis. Aperfeiçoando 

esta redação, o Código Civil de 2002 alterou o termo “obrigações civis” para a palavra 

“deveres”, cujo significado é mais abrangente, pois existem deveres que não são obrigações 

civis, como a boa-fé. 

A capacidade civil está diretamente ligada à personalidade jurídica da pessoa, sendo 

conceituada como a aptidão genérica para contrair direitos e deveres na ordem civil, conforme 

o  art. 1° do Código Civil vigente, que estabelece a capacidade de direito ou de gozo, ou seja, 

basta nascer com vida para adquiri-la; em contrapartida, a capacidade de fato ou de exercício 

é a aptidão para praticar por si mesmo os atos da vida civil, sem a necessidade de assistência 

ou representação de qualquer pessoa. 

A capacidade civil corresponde ao discernimento de entender as coisas e poder 

exprimir sua vontade. No direito civil houve o escalonamento da capacidade civil, de modo 

que aquele que tem o discernimento completo é considerado plenamente capaz, já aquele que 

tem o discernimento reduzido é o relativamente incapaz e aquele destituído de discernimento 

é o absolutamente incapaz.  

Caio Mario da Silva Pereira entendia:  

 

O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão moral 

elevada, que era a proteção dos que são portadores de uma deficiência juridicamente 

apreciável. Essa era a ideia fundamental que o inspirava, e acentuá-lo ainda é de 

suma importância para a sua projeção na vida civil. A lei jamais instituiu o regime 

das incapacidades com o propósito de prejudicar aquelas pessoas que dela padecem, 

mas, ao contrário, com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo, a que uma 

falta de discernimento, de que sejam portadores, aconselha tratamento especial, por 

cujo intermédio o ordenamento jurídico procura restabelecer um equilíbrio psíquico, 

rompido em conseqüência das condições peculiares dos mentalmente deficitários.108 

 

Por óbvio, que o simples fato da pessoa ter uma deficiência, não lhe retira a 

capacidade plena, mas a existência da ausência de discernimento a ou do discernimento 

reduzido preocupa o ordenamento jurídico, tanto pela necessidade de proteção da pessoa com 

deficiência mental, quanto da sociedade, para que não sejam feitos atos ou negócios jurídicos 

passíveis de anulação, mas diferente foi o tratamento dispensado aos direitos existenciais 

tratados no Estatuto da pessoa com deficiência.  

                                                 
108  PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil: teoria geral do 

direito civil. 30. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. v. 1. p. 228. 
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O caput do Art. 6º da Lei nº 13.146/2015 estabelece que a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, ao contrário do que estava estabelecido no Código Civil de 2002, 

nos artigos 3º e 4º, que tratam da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa, 

respectivamente. 

Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há uma relação direta entre deficiência 

e falta de discernimento, geradora de incapacidade. Barboza109 explica que a deficiência, em 

quaisquer de suas formas, não é mais – por si só – causa para a decretação da incapacidade 

relativa. Apenas a impossibilidade de exprimir a própria vontade, por causa transitória ou 

permanente, autoriza a incapacidade relativa. Em relação ao permissivo legal da capacidade 

jurídica da pessoa com deficiência, Pablo Stolze comenta: 

 

Em verdade, o que o Estatuto pretendeu foi, homenageando o princípio da dignidade 

da pessoa humana, fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva constitucional 

isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para os atos na vida civil.110 

 

A tão sonhada igualdade substancial, que ultrapassa a fria letra da lei, na igualdade 

formal, e adentra os campos do exercício dos atos da vida civil, mesmo que de forma tímida, 

na esfera existencial permite que a pessoa com deficiência tenha autonomia e poder decisório 

sobre as questões que lhe são afetas, e no campo patrimonial, essa pessoa pode ser assistida 

pelos institutos estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo César Fiuza e 

Roberto Henrique Pôrto Nogueira111, o Estatuto da Pessoa com Deficiência interfere no 

regime jurídico das incapacidades, para que seja preservada a autonomia privada dos sujeitos 

nesse estado, na maior medida possível. Os mesmos autores continuam: 

 

O advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência revela, efetivamente, a 

identificação de situação de vulnerabilidade da pessoa que se apresenta como 

limitação na exteriorização ou na formação de suas convicções, com a conseqüente 

promoção de tutela jurídica que busque assegurar a autonomia privada, exercida em 

um contexto intersubjetivo que conta, na maior medida possível, com a sua 

participação.112 

                                                 
109  BARBOZA, Heloísa Helena. Curatela em nova perspectiva. In: SÁ, Maria de Fátima Freire; NOGUEIRA, 

Roberto Henrique Pôrto; SCHETTINI, Beatriz (Org.). Novos direitos privados. Belo Horizonte: Arraes, 

2016. p. 62. 
110  STOLZE, Pablo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Sistema Jurídico Brasileiro de Incapacidade 

Civil. Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil, v. 17, n. 99, jan./fev. 2016. p. 19. 
111  FIUZA, César; NOGUEIRA, Roberto Henrique Pôrto. Críticas recorrentes à teoria das incapacidades e 

contributos significativos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. In: FIUZA, César (Org.). Temas 

relevantes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Salvador: Editora JusPodivm, 2018. p. 21. 
112  Ibid. p. 23. 



69 

 

A própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em seu art. 114, 

revogou parcialmente o art. 3° do Código Civil vigente e a única hipótese legal de 

incapacidade absoluta é o menor de 16 anos, ou seja, apenas pelo critério cronológico, sem 

levar em consideração qualquer tipo de enfermidade ou deficiência. Nelson Rosenvald 

explica:  

 

Corretamente o legislador optou por localizar a incapacidade no conjunto de 

circunstâncias que evidenciem a impossibilidade real e duradoura da pessoa querer e 

entender – e que portanto justifiquem a curatela-, sem que o ser humano, em toda a 

sua complexidade, seja reduzido ao âmbito clínico de um impedimento psíquico ou 

intelectual. Ou seja, o divisor de águas da capacidade para a incapacidade não mais 

reside nas características da pessoa, mas no fato de se encontrar em uma situação 

que as impeça, por qualquer motivo, de conformar ou expressar a sua vontade. 

Prevalece o critério da impossibilidade de o cidadão maior tomar decisões de forma 

esclarecida e autônoma sobre a sua pessoa ou bens ou de adequadamente as exprimir 

ou lhes dar execução.113 

 

A depender do grau de incapacidade da pessoa, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência estabelece a curatela ou a tomada de decisão apoiada, para que os direitos 

dessa pessoa sejam protegidos e assegurados, reduzindo assim, sua vulnerabilidade. Não se 

pode esquecer que, para ter restringida sua capacidade, a pessoa com deficiência deve sofrer 

um processo judicial, em que uma equipe multidisciplinar deverá ser consultada, bem como 

será feito o exame biopsicossocial, conforme preconiza o modelo misto de tratamento das 

pessoas com deficiência, a saber: 

 

O modelo misto (também denominado de modelo médico-social/modelo 

multidimensional/modelo biopsicossocial) trata-se de um modelo pós-moderno, 

contemporâneo de tratamento das pessoas com deficiência e de caracterização dessa 

deficiência, inclusive adotado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) a partir 

de 90, ou seja, a saúde tem que ser avaliada sob o prisma biológico, psicológico e 

social, vale dizer, biopsicossocial. A ideia continua a ser de eliminar barreiras, mas, 

além de eliminar barreiras sociais, também valorizar a individualidade e a 

subjetividade daquela pessoa com deficiência.114 

 

Esse modelo está explícito no art. 2°, §1°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

avaliando uma série de fatores ambientais, sociais e pessoais para assegurar que o resultado de 

todas essas análises deve ser o mais específico possível para cada caso concreto. 

                                                 
113  ROSENVALD, Nelson. Tudo que você precisa para conhecer o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto 

da Pessoa com Deficiência: 11 perguntas e respostas. GenJurídico, 05 out. 2015. Disponível em: 

<http://genjuridico.com.br/2015/10/05/em-11-perguntas-e-respostas-tudo-que-voce-precisa-para-conhecer-o-

estatuto-da-pessoa-com-deficiencia/>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
114 ALMEIDA, José Luiz Gavião de; SILVA, Marcelo Rodrigues da; OLIVEIRA FILHO, Roberto Alves de. 

Estatuto das Pessoas com Deficiência e a nova teoria das incapacidades: a operabilidade em risco. In: 

FIUZA, César (Org.). Temas relevantes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Reflexos no 

ordenamento jurídico brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 44. 
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2.3.1 Da Curatela à Da Tomada de Decisão Apoiada 

 

A curatela foi impactada pela Lei nº 13.146/2015, cuja aplicação ficou restrita aos 

relativamente incapazes, uma vez que a pessoa com deficiência passou a ser plenamente 

capaz, sendo retirada da hipótese legal dos absolutamente incapazes. A curatela passou a ser 

aplicada restritamente aos direitos patrimoniais e negociais e de forma excepcional, cujos 

limites devem ser determinados na sentença, após a pessoa ter sido examinada por uma equipe 

multidisciplinar e feito o exame biopsicossocial. 

Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, 

 

Curatela é o nome que se dá ao processo judicial no qual um juiz, assistido por uma 

equipe multiprofissional, analisa as necessidades de uma pessoa adulta (com 18 anos 

ou mais) para o exercício de sua capacidade civil e decide se ela pode ou não 

praticar atos relacionados ao seu patrimônio e negócios, ou se precisará de apoio 

para isso, podendo ser pleiteada por pais, tutores, cônjuge ou qualquer parente, pelo 

Ministério Público (para aquelas com deficiência intelectual ou mental) ou pelo 

próprio interessado.115 

 

O estatuto prevê o processo de curatela nos artigos 84 a 87 e 114. O curador tem o 

papel de esclarecer, opinar, ou sugerir para a pessoa com deficiência em situação de curatela o 

caminho mais viável para a concretização dos seus direitos frente aos negócios jurídicos e aos 

seus bens patrimoniais, mas é a vontade do curatelado que prevalece.  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao julgar a curatela, a adequou ao 

regramento do Estatuto da Pessoa com Deficiência:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AFETA TÃO-

SOMENTE OS ATOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DE NATUREZA 

PATRIMONIAL E NEGOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS 

DEMAIS ATOS DA VIDA CIVIL. Na linha do disposto no art. 85 e § 1º da Lei 

13.146/2015, a curatela afeta tão-somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não podendo a interdição ser decretada de forma 

ampla, para todos os atos da vida civil. Sentença mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME.116  

 

Os atos da vida civil referentes ao direito existencial como o direito ao próprio corpo, 

a sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, ao trabalho e à saúde não podem ser 

limitados pela nova curatela, a pessoa com deficiência mental tem plena autonomia para a 

                                                 
115  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Tomada de decisão apoiada e curatela: medidas 

de apoio previstas na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília: CNMP, 2016. p. 12. 
116  Apelação Cível Nº 70077146967, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 

Brasil Santos, Julgado em 10/05/2018. 
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prática desses atos, ressaltando o princípio da dignidade da pessoa humana. O Superior 

Tribunal de Justiça já assentou que  

 

[...] observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o 

transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a 

definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, 

de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua 

capacidade civil deixou de existir.117 

 

Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. 

RECURSO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 

13.156/2015 - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO 

AXIOLÓGICA. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. ADOÇÃO DA CONCEPÇÃO DIGNIDADE-LIBERDADE. 

DEFICIENTES. INDIVÍDUOS PLENAMENTE CAPAZES. INTERDIÇÃO 

COMO MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. INTERDITANDO DIAGNOSTICADO 

COM RETARDO MENTAL MODERADO E ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. 

DIFICULDADE NA FALA E NA AUDIÇÃO. COMPREENSÃO DO MODO DE 

VIDA EM SOCIEDADE. RESPOSTA CONCATENADA A TODAS 

INDAGAÇÕES EFETUADAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. DEPOIMENTO MÉDICO, O QUAL ACOMPANHA O 

INTERDITADO HÁ 4 ANOS, NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE 

CAPACIDADE PARA DISCERNIR ACONTECIMENTOS, ORIENTAR-SE 

ESPACIALMENTE E PRATICAR ATOS DA VIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE 

DÉFICIT COGNITIVO CAPAZ DE AFETAR A CAPACIDADE DE 

EXPRESSÃO DA PRÓPRIA VONTADE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

PELO DESPROVIMENTO DO RECLAMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.118 

  

Em situação diametralmente oposta, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, manteve a 

interdição, conforme decisão: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - INTERDIÇÃO E/OU CURATELA - 

INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - 

COMPROVAÇÃO - ART. 1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA 

LEI FEDERAL 13.146/15 - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - 

NECESSIDADE. Restando comprovado pelas provas produzidas que a interditanda 

não possui capacidade para os atos da vida civil, a procedência do pedido inicial de 

interdição/curatela se impõe nos termos do disposto no art. 1.767, I, do Código Civil 

c/c art. 84 e art. 85 da Lei Federal 13.146/15. Provido o recurso.119 

 

                                                 
117  REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, 

DJe 01/02/2018). 
118  TJ-SC - AC: 03033136520158240020 Criciúma 0303313-65.2015.8.24.0020, Relator: Ricardo Fontes, Data 

de Julgamento: 11/09/2018, Quinta Câmara de Direito Civil. 
119  TJ-MG - AC: 10694150047058001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 17/05/2018, Data de 

Publicação: 29/05/2018. 
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Trata-se de um processo em que a parte requerida tem Síndrome de Down e 

oligofrenia, não possui discernimento, sendo considerada pelo perito como pessoa 

absolutamente incapaz; dessa forma, a decisão foi fundamentada tanto no Código Civil quanto 

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, demonstrando que há necessidade de se verificar o 

grau de deficiência da pessoa para considerá-la ou não incapaz. 

Quanto à capacidade para o casamento, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

por força do art. 1518 do Código Civil de 2002, o curador teria que anuir na decisão do 

curatelado, situação diametralmente oposta na atualidade, pois o curador não tem mais essa 

prerrogativa, o curatelado pode se casar e exercer sua sexualidade livremente. 

Outra novidade é a previsão da curatela compartilhada para a pessoa com deficiência, 

que alterou o art. 1775 do Código Civil de 2002, introduzindo o art. 1775-A, dispondo que na 

nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela 

compartilhada a mais de uma pessoa (Código Civil). Esse posicionamento já vinha sendo 

aceito pela jurisprudência pátria, sempre visando o melhor interesse do incapaz. 

Nelson Rosenvald explica: 

 

As vicissitudes dos diversos padrões de comportamento humano merecem 

contextualização, para que se estabeleçam parâmetros objetivos de adequação entre 

os espaços de preservação da autonomia do sujeito e aqueles em que 

necessariamente as razões de segurança jurídica demandarão a sua substituição por 

um curador em um processo de interdição.120 

 

A nova curatela estabelecida pelo Estatuto da Pessoa Com deficiência foi 

substancialmente alterada para se adequar ao novo modelo de capacidade também 

determinado pela referida lei. Entretanto, muitas críticas surgem, pois atualmente o curador 

está limitado à prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, 

restringindo a proteção que a lei outorgava ao curatelado quanto aos atos existenciais, 

causando prejuízo em sua personalidade e na sua dignidade humana para aquelas pessoas com 

deficiência que não tem condições de exprimir sua vontade ou consciência das consequências 

de seus atos.  

Com o estatuto também surgiu a tomada de decisão apoiada, que trouxe novos rumos 

às mudanças trazidas pela referida lei em termos de capacidade civil da pessoa com 

deficiência, vindo auxiliar esta pessoa quanto a prática dos atos da vida civil, inspiração do 

sistema jurídico italiano e também do argentino, cujo instituto é regulamentado de forma um 

                                                 
120 ROSENVALD, Nelson. Curatela compartilhada para pessoas com deficiência é aprovada pela Câmara. 

Jusbrasil, 22 jul. 2015. Disponível em: <https://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/211410715/curatela-

compartilhada-para-pessoas-com-deficiencia-e-aprovada-pela-camara >. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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pouco diferente, pois foi mantida a incapacidade relativa e a absoluta em casos de pessoas 

com doenças mentais habituais. 

A tomada de decisão apoiada, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, 

 

É um processo judicial criado pela Lei Brasileira de Inclusão para garantir apoio à 

pessoa com deficiência em suas decisões sobre atos da vida civil e assim ter os 

dados e informações necessários para o pleno exercício de seus direitos. É um 

processo autônomo, com rito próprio, no qual a própria pessoa com deficiência 

indica os apoiadores de sua confiança a serem nomeados pelo juiz.121 

 

É um instituto criado pela Lei nº 13.146/2015, alterando o Código Civil de 2002 em 

seu art. 1783-A. Os apoiadores, em número de dois, deverão gozar de confiança e ter laços 

com a pessoa com deficiência, pois deverão informar e esclarecer as dúvidas sobre os atos da 

vida civil que a pessoa com deficiência tenha que decidir, respeitando sua vontade e seus 

direitos.  

Nelson Rosenvald comenta: 

 

Quando a pessoa deficiente possua limitações no exercício do autogoverno, mas 

preserve de forma precária a aptidão de se expressar e de se fazer compreender, o 

caminho não será o binômio incapacidade relativa/curatela. A Lei nº 13.146/2015 

criou a Tomada de Decisão Apoiada (art. 1.783-A, CC) como tertium 

genus protetivo em prol da assistência da pessoa deficiente que preservará a 

capacidade civil. Esse novo modelo jurídico se coloca de forma intermediária entre 

os extremos das pessoas ditas normais – nos aspectos físico, sensorial e psíquico – e 

aquelas pessoas com deficiência qualificada pela impossibilidade de expressão que 

serão curateladas e se converterão em relativamente incapazes.122 

 

Esses dois institutos demonstram claramente a intenção do legislador em dar 

autonomia para a vontade da pessoa com deficiência, devendo esta ser aceita, em razão da 

capacidade civil que possui, pois tanto a tomada de decisão apoiada quanto a curatela, são 

apenas suportes legais para a prática dos atos da vida civil e também na esfera patrimonial ou 

negocial. 

Cabe ressaltar que tramita perante o Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 757/2015, 

de autoria dos Senadores Antonio Carlos Valadares Senador (PSB-SE) e Paulo Paim (PT-RS), 

que altera vários dispositivos dos Códigos Civil e Processo Civil, especialmente o art. 4° do 

                                                 
121  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Tomada de decisão apoiada e curatela: medidas 

de apoio previstas na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília: CNMP, 2016. p. 7. 
122  ROSENVALD, Nelson. Tudo que você precisa para conhecer o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto 

da Pessoa com Deficiência: 11 perguntas e respostas. GenJurídico, 05 out. 2015. Disponível em: 

<http://genjuridico.com.br/2015/10/05/em-11-perguntas-e-respostas-tudo-que-voce-precisa-para-conhecer-o-

estatuto-da-pessoa-com-deficiencia/>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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Código Civil, e volta a equiparar a pessoa com deficiência mental ou intelectual ou 

deficiência grave às pessoas relativamente incapazes, dando-lhes a mesma proteção. 

Visa à igualdade civil e o apoio às pessoas sem pleno discernimento ou que não 

puderem exprimir sua vontade, os limites da curatela, os efeitos e o procedimento da tomada 

de decisão apoiada, afastando a presunção de incapacidade de forma automática às pessoas 

com deficiência, para garantir que tenham o apoio necessário para a prática dos atos da vida 

civil. 

 

2.4 CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL 

 

O casamento, instituição muito antiga, com forte carga de proteção estatal e religiosa, 

era a base da família, já que o direito regulamentava seus aspectos patrimoniais, dando ao 

marido o poder decisório em relação à sua esposa e filhos, pois detinha o exercício do pátrio 

poder, inquestionável e absoluto. Desde a sua colonização, o Brasil herdou de Portugal a 

influência que a Igreja Católica detinha em relação ao casamento, sendo este sacralizado, 

indissolúvel e com a finalidade de procriação.  

Somente com o Decreto nº 9.886, de 7 de março de 1888, com vigência prevista a 

partir de 01.01.1889, institui-se no Brasil o Registro Civil do casamento. Com o Decreto nº 

181, de 24 de janeiro de 1890, foi promulgada a lei sobre o casamento civil, separando-se 

assim a Igreja Católica do Estado, passando o casamento a ser secularizado. Esse decreto já 

estabelecia a necessidade de consentimento do curador para autorização do casamento de 

pessoas interditadas. A inserção do casamento religioso com efeitos civis ocorreu com a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 16 de julho de 1934, 

em seu art. 146, obrigatório o cumprimento das prescrições legais e, posteriormente, inscrito 

no Registro Civil.  

A indissolubilidade do casamento foi extinta com a Emenda Constitucional nº 9, 

publicada no Diário Oficial, em 29 de junho de 1977, na forma regulamentada pela Lei nº 

6.515/77. Com a Constituição de 1988, houve a equiparação entre homem e mulher 

(igualdade formal e material), transmudando o pátrio poder para poder familiar, de 

titularidade do casal, em condições de igualdade e houve a alteração do aspecto 

patrimonialista para a revalorização da pessoa, como sujeito de direitos, embasados no 

princípio da dignidade da pessoa humana.  

Na atualidade, o casamento é extinto pelo divórcio, não estabelecido nenhum prazo 

para a sua formalização, conforme a Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, 
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que suprimiu o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Também é permitido o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, o chamado casamento homoafetivo, no âmbito civil, sem efeito 

religioso. E a mais nova modificação é a alteração trazida pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, atendendo aos clamores das pessoas com deficiência, na busca da efetivação dos 

seus direitos, inclusive dos direitos da personalidade, que passaram a pleitear o direito ao 

casamento e união estável e foram contempladas na esfera internacional, com o art. 23º da 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência que garante o direito ao casamento:  

 

Os Estados Parte tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a 

discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos relativos a 

casamento, família, paternidade e relacionamentos, em igualdade de condições com 

as demais pessoas, de modo a assegurar que: a) Seja reconhecido o direito das 

pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer 

família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes; b) Sejam 

reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de 

ter acesso a informações adequadas à idade e à educação em matéria de reprodução 

e de planejamento familiar, bem como os meios necessários para exercer esses 

direitos; c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua 

fertilidade, em igualdade de condições com as demais pessoas.123 

 

Nessa seara evolutiva, na mesma linha de raciocínio, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência concede o direito das pessoas com deficiência de contrair casamento ou união 

estável, já que a pessoa com deficiência goza de capacidade plena, trazendo opiniões 

divergentes entre os doutrinadores, neste aspecto. 

Alessandro Hirata e Matheus Carvalho Assumpção de Lima, ao comentar o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, explicam que primando pela autossuficiência existencial dos 

deficientes e, visando “emancipá-los”, o Estatuto possibilitou que as atividades relacionadas 

ao direito de família sejam realizadas pelo próprio deficiente, sem necessitar, em regra, ser 

representado ou auxiliado por terceiro.124 

Anteriormente ao Estatuto, o casamento contraído pelo enfermo mental, sem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil, era considerado ato nulo pelo art. 1.548, I, 

do Código Civil, pois estas pessoas eram consideradas absolutamente incapazes. 

                                                 
123 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Brasília, DF, 25 

ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 

Acesso em: 18 nov. 2018. 
124  HIRATA, Alessandro; LIMA, Matheus Carvalho Assumpção de. Teoria das Incapacidades e o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015). In: FIUZA, César (Org.). Temas relevantes sobre o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência. Reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 

101. 
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O Estatuto pecou ao permitir que a pessoa com deficiência mental acima de 16 anos 

pode se casar, pois alterou o art. 1.550 do Código Civil, cujo §2° assim passou a viger: “A 

pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, 

expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador”. (Código 

Civil de 2002). A expressão da vontade é a única condição para a existência de um casamento 

válido, e, em se tratando de um ato de cunho existencial, mesmo o incapacitado para consentir 

pode alcançar seu intento com a intervenção do responsável ou curador. 

Flavio Tartuce lembra: 

 

Como decorrência natural da possibilidade de a pessoa com deficiência mental ou 

intelectual se casar, foram alterados dois incisos do art. 1.557, dispositivo que 

consagra as hipóteses de anulação do casamento por erro essencial quanto à pessoa. 

O seu inciso III passou a ter uma ressalva, eis que é anulável o casamento por erro 

no caso de ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não 

caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por 

herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência.125 

 

Destaca-se que houve outra alteração significativa na teoria das nulidades e 

anulabilidades dos atos jurídicos, pois a deficiência não é mais causa de anulação 

matrimonial. Não se pode olvidar que o casamento, a união estável, a união homoafetiva 

exigem deveres e responsabilidades que devem ser cumpridos pelos contraentes, e 

dependendo do grau de deficiência da pessoa, se tornará impossível o seu cumprimento, razão 

pela qual a maioria da doutrina entende que esses institutos devem ser permitidos apenas 

àqueles que demonstrem ter o discernimento necessário para entender a complexidade do ato 

em si e suas consequências naturais e legais para suas vidas. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no art. 114, 2º altera o art. 1550, do Código 

Civil para permitir o casamento da pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade 

núbia, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. 

A sociedade formada pelo casamento agrega deveres recíprocos de fidelidade, respeito 

e consideração, vida em comum no domicílio conjugal, requisito relativizado na atualidade 

em razão de condições de trabalho ou outro motivo justo, proteção e cuidado dos filhos e de 

mútua assistência.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência nos artigos 6 º e 84, alargou o rol de pessoas 

que podem contrair matrimônio, pois observa-se que o reconhecimento da incapacidade de 

                                                 
125 TARTUCE, Flávio. Alterações do Código Civil pela lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Repercussões para o Direito de Família e Confrontações com o Novo CPC. Parte II. Migalhas, 26 ago. 2015. 

Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI225871,51045-

Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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uma pessoa com deficiência mesmo que severa, de qualquer natureza deixou de existir, 

portanto, não há qualquer limitação na sua capacidade, inclusive para contrair matrimônio.  

Quanto à União estável, ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro na 

Constituição Federal pelo art. 226, § 3º, seus requisitos estão elencados no art. 1723 do 

Código Civil de 2002, que estabelece que a relação seja pública, contínua, duradoura e que 

esta união possua o intuito de constituir família. A união estável também pode ser 

estabelecida através de escritura pública ou de contrato particular. Na atualidade não existe 

um prazo para a caracterização desse tipo de relacionamento, entretanto, os tribunais têm dado 

relevante destaque para o afeto.  

A vontade precisa ser livre, de qualquer coação física ou moral, consciente, no sentido 

de ter condições de avaliar todas as consequências decorrentes dela. “A vontade é ação 

querida, desejada, voluntária”, segundo Venosa.126 

Como uma pessoa com deficiência intelectual severa que o impede de cuidar de si 

próprio ou de seu patrimônio, devendo estar continuamente sob amparo de familiares e em 

tratamento psiquiátrico pode se casar ou constituir união estável? Qual a validade de sua 

manifestação de vontade? Para se casar, não basta apenas ter vontade manifesta, melhor seria 

fazer um exame biopsicossocial para verificar a autonomia e independência dos noivos, no 

campo emocional, financeiro, moral e social. 

 

2.4.1 Direitos Sexuais e Reprodutivos 

 

Por muito tempo as pessoas com deficiência eram vistas como pessoas assexuadas, 

pois a discriminação que sofriam levava à falsa crença de que essas pessoas não tinham 

desejo, vontade sexual ou libido. 

Segundo Marivete Gesser e Adriano Henrique Nurenberg, 

 

Baseando-se em um padrão de sexualidade legitimado principalmente pelo discurso 

religioso, que a reduz ao coito pênis/vagina e à reprodução, deslegitima-se a 

sexualidade de idosos, crianças e pessoas com deficiência, caracterizadas como 

infantis e, portanto, sem a necessidade de exercer sua sexualidade.127 

 

A sexualidade é um componente humano, relacionado à afetividade, autoestima, 

capacidade de relacionamento, mas, no cotidiano, o que se comprova é a infantilização das 

                                                 
126  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito de Família. São Paulo: Atlas, 2009. p. 367. 
127  GESSER, Marivete; NUERNBERG, Adriano Henrique. Psicologia, Sexualidade e Deficiência: Novas 

Perspectivas em Direitos Humanos, Psicologia: Ciência e Profissão, v. 34, n. 4, p. 850-863, 2014. 

Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/453626>. Acesso em: 19 nov. 2018. p. 853. 
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pessoas com deficiência principalmente pelos familiares, que despreparados, excluem o 

ensino da educação sexual para as pessoas com deficiência, pois os temas tratados são 

considerados tabus. E quando se verifica a atividade sexual das pessoas com deficiência, essa 

atividade é considerada pervertida e exacerbada, voltando-se à visão de que precisam ser 

controladas, reprimidas, oprimidas e extintas. De fato, falar em direitos sexuais e reprodutivos 

pressupõe uma “quebra de tabus” acompanhada da evolução tecnológica, que possibilitaram a 

ampla abordagem da sexualidade e da reprodução como possibilidades autônomas e 

realidades abrangentes de direitos.128  

Marco histórico é a IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, que ficou conhecida 

pela Conferência de Beijing, realizada nesta cidade em 1995, que trouxe para o âmbito dos 

Direitos Humanos, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Laura Davis Mattar faz a 

distinção entre os direitos reprodutivos e os direitos sexuais nos seguintes termos: 

 

Os direitos reprodutivos referem-se, resumidamente, ao direito de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, 

bem como o direito a ter acesso à informação e aos meios para a tomada desta 

decisão. Já os direitos sexuais dizem respeito ao direito de exercer a sexualidade e a 

reprodução livre de discriminação, coerção ou violência.129 

 

O julgamento social determina que a deficiência da pessoa a impede de encontrar 

parceiros ou parceiras sexuais em virtude de destoar do padrão de beleza e não exercer uma 

atração física sobre as demais pessoas, pois o sexo é permitido aos jovens, atraentes e 

saudáveis. O corpo é tido como não atraente em decorrência da deficiência.  

Luciana Steffen comenta: 

 

Os direitos sexuais incluem os direitos de todas as pessoas, livre de coerção, 

discriminação e violência, para: obter o mais alto padrão de saúde sexual, incluindo 

acesso a cuidados e serviços de saúde sexual e reprodutiva; procurar, receber e 

conceder informação relacionada à sexualidade; ter acesso a educação sexual; 

respeitar a integridade corporal, escolher seus parceiros; decidir ser ou não 

sexualmente ativo; ter relações sexuais consensuais; casamento consensual; decidir 

se, não, ou quando ter filhos; e buscar satisfação, vida sexual saudável e 

prazerosa.130 

                                                 
128 PEGORER, Mayara Alice Souza; ALVES, Pedro Gonzaga. O reconhecimento dos direitos sexuais e 

reprodutivos da mulher como direitos fundamentais frente aos novos paradigmas sociais: reafirmando a 

democracia. Disponível em: <www.publicadireito.com.br/art.s/?cod=3dd48ab31d016ffc>. Acesso em: 18 

nov. 2018. 
129 MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os 

direitos reprodutivos. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 5, n. 8, p. 60-83, jun. 

2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-

64452008000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 out. 2018.  
130  STEFFEN, Luciana. Mulheres com deficiência, direitos sexuais e direitos reprodutivos: olhares a partir da 

Teologia. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA ABHR, 2., 2016, Florianópolis. Anais... Florianópolis: 

UFSC, 2016. Disponível em: 
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A saúde sexual é tão importante ao ser humano, quanto à saúde física e mental, 

inclusive no Brasil foi implantada a Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos tendo como base o documento “Direito Sexuais e Direito Reprodutivos: uma 

prioridade de governo”131, que definiu estratégias para melhorar os índices de saúde sexual, 

com distribuição de kits para a prática sexual segura. 

 

2.4.2 Filiação, Reprodução e Planejamento Familiar 

 

A família sofreu mutações ao longo dos anos, pois esta é um produto das 

transformações sociais, culturais, econômicas e políticas que se legitimam pelos discursos, 

consolidando-se com o tempo. Assim, a família patriarcal e matrionializada evoluiu para a 

família constituída pelo tempo, com convivência pública e duradoura com o objetivo de 

constituição de família, chamada união estável. Evoluindo ainda mais, surgiram as famílias 

recompostas ou mosaicas, oriundas de casamento ou união estável de pessoas que já tiveram 

outras famílias e que se juntaram para formar uma nova família; famílias homoafetivas, 

compostas por pessoas do mesmo sexo; família formada por parentes, sem a presença de 

genitores, denominada família anaparental. Também existe a família pluriespécie, expressão 

maior do afeto como a fonte da consolidação das relações pessoais familiares, composta não 

apenas por pessoas humanas, mas também “por novos membros, os denominados animais não 

humanos”, nas palavras de Tereza Rodrigues Vieira e Loraine Candida Bueno Pires.132 

Nesse contexto, em que a afetividade é a espinha dorsal da família, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência reforça o direito das pessoas com deficiência em constituir sua 

própria família, tendo o direito de se enquadrar em qualquer modelo familiar da 

contemporaneidade. A filiação, decorrente das uniões ou de relacionamentos esporádicos está 

contemplada na Constituição Federal de 1988 que equiparou todos os filhos, havidos ou não 

da relação matrimonial, biológicos ou não, oriundos do afeto como vínculo jurídico das 

relações familiares, os chamados enteados, e a legislação infraconstitucional possibilita, 

                                                                                                                                                         
<http://www.simposio.abhr.org.br/resources/anais/6/1472518890_ARQUIVO_ABHR2016-

Mulherescomdeficiencia,direitossexuaisedireitosreprodutivosolharesapartirdaTeologia.pdf>. Acesso em: 19 

nov. 2018. 
131  BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: 

uma prioridade do governo. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov. 

br/bvs/publicacoes/cartilha_direitos_sexuais_reprodutivos.pdf.>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
132 VIEIRA, Tereza Rodrigues; PIRES, Loraine Candida Bueno. O animal de estimação é um integrante da 

família? In: VIEIRA, Tereza Rodrigues; SILVA, Camilo Henrique (Coord.). Animais, bioética e direito. 

Brasília: Portal Jurídico, 2016. p. 57. 
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inclusive, a existência de mais de uma paternidade ou maternidade na certidão de nascimento 

do indivíduo.  

Assim, a filiação da pessoa com deficiência pode se dar de forma natural, pela 

concepção ou pelo método da reprodução artificial, com o uso ou não do material genético 

próprio. A reprodução assistida pode ser homóloga, quando o material genético for 

proveniente do casal beneficiado com a técnica, e heteróloga quando há o fornecimento de 

material genético – o sêmen, o óvulo ou o próprio embrião – de terceira pessoa.  

Segundo Silvia da Cunha Fernandes:  

 

As técnicas de reprodução humana assistida não foram desenvolvidas para satisfazer 

caprichos ou vontades egoístas de certas pessoas, seu fundamento visa garantir um 

projeto parental ao casal estéril; não se pode querer equiparar ‘o direito de ter filhos’ 

aos demais direitos fundamentais do homem, como o direito à vida, à liberdade, à 

igualdade; porque aquele nem chega a ser um direito e sim uma faculdade, o que 

existe é a liberdade de procriar.133 

 

Os direitos reprodutivos se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal 

e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 

oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de 

gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de 

tomar decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência. (Capítulo 

VII, da Plataforma de Ação do Cairo, § 7.3).  

A Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, em Pequim, 1995, 

no item 95, ao tratar dos direitos reprodutivos, esclarece que tais direitos têm por base o 

reconhecimento do direito fundamental de todos os casais e indivíduos a decidir livre e 

responsavelmente o número de seus filhos, o momento de seu nascimento e o intervalo entre 

eles, a dispor de informação sobre os meios para isso e a alcançar o mais alto nível de saúde 

sexual e reprodutiva. 

 Também inclui seu direito de adotar decisões relativas à reprodução sem sofrer 

discriminação, coações nem violências, em conformidade com o que estabelecem os 

documentos relativos aos direitos humanos. No exercício desse direito, os casais e os 

indivíduos devem ter em conta as necessidades de seus filhos nascidos e por nascer e suas 

obrigações para com a comunidade.  

 O direito ao planejamento familiar é um direito fundamental, previsto na Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 226, § 7°:  

                                                 
133 FERNANDES, Silvia da Cunha. As Técnicas de Reprodução Humana Assistida e a Necessidade de Sua 

Regulamentação Jurídica. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005. p. 87. 
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Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.134 

 

O direito ao livre planejamento familiar encontra-se intimamente relacionado ao 

exercício da sexualidade, dos direitos reprodutivos, do direito ao próprio corpo, à saúde, etc., 

enfim, do livre desenvolvimento da personalidade, o qual também perpassa pela concretização 

do projeto parental, todos esses direitos de cunho personalíssimo. O pleno gozo de tais 

direitos encontra-se diretamente ligado ao exercício da autonomia privada e de seu 

fundamento máximo que é a liberdade, segundo Renata de Lima Rodrigues.135  

Márcia Correia Chagas e Mariana Oliveira Lemos explicam que o planejamento 

familiar está longe de ser apenas um direito reprodutivo, mas um direito humano fundamental 

que é cercado pelos princípios da paternidade (parentalidade) responsável e da dignidade da 

pessoa humana, pois não se trata apenas de ter ou não um filho, de gestar uma criança, mas de 

proporcionar qualidade de vida a ela, dando-lhe afeto, carinho, vestuário, alimentação, 

moradia, lazer, educação, saúde, etc. 136 

A Lei n° 9.263 de 12 de janeiro de 1996 dispõe em seu art. 1º ser direito de todo 

cidadão o planejamento familiar, sendo este definido como “o conjunto de ações de regulação 

da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela 

mulher, pelo homem ou pelo casal”, e em seu art. 9° que “para o exercício do direito ao 

planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e 

contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das 

pessoas, garantida a liberdade de opção”. Dessa forma, a filiação, reprodução e planejamento 

familiar estão intimamente ligados e precisam ser analisados com muita atenção, pois a 

sociedade sofrerá as consequências de famílias desestruturadas nos aspectos econômico, 

moral, social e educacional. 

Como pessoa capaz, a pessoa com deficiência tem direito a ter quantos filhos quiser, 

sejam naturais, por adoção, ou por meio artificial, ter seus direitos reprodutivos respeitados, 

                                                 
134  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. p. 201. 
135  RODRIGUES, Renata de Lima. Planejamento familiar e os limites para planejar a prole: o uso da 

biotecnologia e o aborto. Ibi Jus - Instituto Brasileiro de Direito, 26 jan. 2013. Disponível em: 

<https://www.ibijus.com/blog/10-planejamento-familiar-e-os-limites-para-planejar-a-prole-o-uso-da-

biotecnologia-e-o-aborto>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
136  CHAGAS, Márcia Correia; LEMOS, Mariana Oliveira. O direito ao planejamento familiar como direito 

humano fundamental autônomo e absoluto? In: SILVA, Monica Neves Aguiar da; ENGELMANN, Wilson 

(Coord.). Biodireito. Florianópolis: FUNJAB, 2013. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/art.s/?cod=39a1dafc5f8576b4>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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desde que possa exercer a parentalidade responsável e consiga dar dignidade humana à sua 

prole e deve ser informada de todos os aspectos que envolve o planejamento familiar, para 

que suas escolhas sejam livres e conscientes. 

 

2.4.3 Esterilização Compulsória 

 

A esterilização é uma das formas de contracepção, a mais agressiva, pois se trata de 

procedimento cirúrgico invasivo, irreversível e permanente. Na mulher é chamada de 

laqueadura e no homem, vasectomia. A esterilização compulsória de pessoas com deficiência 

surgiu na Alemanha com flagrante violação da dignidade da pessoa humana, na época do 

nazismo. 

Antes da Lei nº 9.263, de 23 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do art. 226 da 

Constituição Federal, a conduta médica na prática da esterilização era tida como criminosa, 

nos moldes do art. 129 do Código Penal, Lesão corporal. Com o advento da Lei n° 9.263, de 

12 de janeiro de 1996, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 

providências, dispõe em seu art. 9° que “para o exercício do direito ao planejamento familiar, 

serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente 

aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 

opção”.   

No § 3º do art. 10 da referida lei estabelece que não será considerada a manifestação 

de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de alterações na capacidade de 

discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou incapacidade 

mental temporária ou permanente. E no § 6º estabelece que a esterilização cirúrgica em 

pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização judicial, 

regulamentada na forma da Lei. Na vigência da referida legislação, as pessoas com 

deficiência, tidas como incapazes, necessitavam unicamente da autorização judicial para sua 

realização.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu art. 6º, II, reconhece a capacidade civil 

do deficiente para “exercer direitos sexuais e reprodutivos”. E, no seu inciso IV, deve ser 

conservada a fertilidade da pessoa com deficiência e veda a “esterilização compulsória”. No 

seu art. 8º, o estatuto estabelece como “dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com deficiência [...] a efetivação dos direitos referentes [...] à paternidade e à 

maternidade”. Os artigos 11 e 12 determinam que a pessoa com deficiência não possa ser 

submetida a qualquer intervenção médica ou cirúrgica sem seu consentimento esclarecido, ou 
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do seu curador, nos casos de curatela. A Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, em seu art. 16, inciso I, estabelece que o Estado deve promover 

ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar “[...] ao encaminhamento 

precoce de outras doenças causadoras de deficiência, e à detecção precoce das doenças 

crônico-degenerativas e a outras potencialmente incapacitantes”.137 

 

Percebe-se, assim, contradição entre a legislação referente ao planejamento familiar 

e as políticas dirigidas às pessoas portadoras de deficiência, fato que pode gerar 

múltiplas interpretações dos casos, com possíveis tomadas de decisão baseadas em 

meros pressupostos, que, como consequência, poderão ocasionar violações aos 

direitos humanos.138 

 

Albuquerque explica que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 

ocasionalmente pode haver um conflito entre o respeito à autonomia da pessoa com 

deficiência intelectual e a obrigação do Estado e da sociedade de prevenir danos às pessoas.139 

A aplicação do princípio da não maleficência, que permite ao Estado agir para garantir a 

proteção da pessoa que não tem discernimento da prática de atos e que possa causar danos à si 

mesma ou a terceiros, permite como medida excepcional a esterilização, que deve ser 

pleiteada pelo responsável legal ao juiz, que, convencido por provas cabais da incapacidade 

da pessoa com deficiência de entender as consequências de seus atos, como as implicações de 

um planejamento familiar, concede tal medida, mitigando a autonomia da pessoa.  

Ante a incompatibilidade das normas, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) revogou os §§ 3º e 6º do art. 10, concedendo capacidade civil às pessoas com 

deficiência e vedando a realização de esterilização compulsória, fato este que desrespeita a 

autonomia, a equidade, a vulnerabilidade e a dignidade da pessoa com deficiência, mas em 

casos extremos, com autorização judicial é possível a esterilização da pessoa com deficiência, 

como medida para a sua própria proteção. Oportuno lembrar que a esterilização voluntária 

requer o consentimento informado do paciente. 

 

                                                 
137  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Disponível 

em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art4iii>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
138  RUEDA-MARTINEZ, Gabriela et al. Análise bioética da esterilização em pessoas com deficiência 

intelectual. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 106, p. 855-868, set. 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042015000300855&lng=en&nrm=iso>. 

Acesso em: 02 set. 2018. p. 864. 
139  ALBUQUERQUE, Aline. Esterilização compulsória de pessoa com deficiência intelectual: análise sob a 

ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e do respeito à autonomia do paciente. Revista - Centro 

Universitário São Camilo, v. 7, n. 1, p. 18-26, 2013. Disponível em: <http://www.saocamilo-

sp.br/pdf/bioethikos/99/a2.pdf>. Acesso em 20 set. 2018. p. 19. 
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2.4.4 Direito à Família e à Convivência Comunitária 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência busca a proteção integral dessa parcela da 

população, como cidadãos e sujeitos de direitos sociais, jurídicos e políticos, criando a 

solidariedade entre Estado, família e sociedade para garantir o bem estar dessas pessoas 

através da preservação do vínculo familiar e comunitário, pois a segregação da pessoa com 

deficiência de sua família, sendo posta numa instituição, apenas contribui para o 

enfraquecimento dos seus direitos da personalidade, fundamentais e constitucionais. 

 

É próprio da natureza humana o comportamento gregário. É na relação que o ser cria 

sua identidade e reconhece a sua subjetividade. A dimensão societária da vida 

desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais, políticas 

e, sobretudo, os processos civilizatórios. As barreiras relacionais criadas por 

questões individuais, grupais, sociais por discriminação ou múltiplas inaceitações ou 

intolerâncias estão no campo do convívio humano. A dimensão multicultural, 

intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas 

na perspectiva do direito ao convívio.140 

 

O Estado através de políticas públicas deve apoiar, incentivar e capacitar a família 

para que esta tenha condições financeiras, psicológicas e afetivas de manter a pessoa com 

deficiência em sua companhia, sem representar um fardo para os demais indivíduos do grupo 

familiar. Exemplo desse esforço é o “Benefício de Prestação Continuada”, criado pela LOAS, 

é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e que comprove não 

possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família cuja 

renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Dessa 

forma, a pessoa com deficiência prove seu sustento e, muitas vezes, é através dessa renda que 

a família sobrevive, pois é a única fonte de subsistência.  

Documentos internacionais já preconizavam a necessidade do convívio familiar e 

comunitário da pessoa com deficiência, como a Declaração Dos Direitos Das Pessoas 

Deficientes, Resolução aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

em 09/12/75, estabeleceu, no item 9:  

 

As pessoas deficientes têm direito de viver com suas famílias ou com pais adotivos e 

de participar de todas as atividades sociais, criativas e recreativas. Nenhuma pessoa 

deficiente será submetida, em sua residência, a tratamento diferencial, além daquele 

                                                 
140 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência 

Social. Política Nacional de Assistência. PNAS / 2004. Norma Operacional Básica NOB / SUAS. 

Brasília, nov. 2005. Disponível em: 

<https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf>. Acesso 

em: 18 nov. 2018. p. 32. 
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requerido por sua condição ou necessidade de recuperação. Se a permanência de 

uma pessoa deficiente em um estabelecimento especializado for indispensável, o 

ambiente e as condições de vida nesse lugar devem ser, tanto quanto possível, 

próximos da vida normal de pessoas de sua idade.141 

 

Na esteira do direito internacional e no intuito de concretizar direitos estabelecidos 

pelos organismos internacionais dos quais o Brasil faz parte, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência também resguardou o direito à família e à convivência comunitária. Entretanto, 

longe está o Estado de propiciar à pessoa com deficiência o exercício da sua cidadania, 

alijando-o do convívio comunitário, pois a falsa inclusão, ocorrida apenas na letra fria da lei, 

ainda terá que percorrer um longo caminho para se efetivar e tornar-se uma inclusão real.   

 

2.4.5 Direito à Adoção, Como Adotante ou Adotando, Em Igualdade de Oportunidade 

Com as Demais Pessoas 

 

Antes da mudança das relações familiares como fonte principal da realização pessoal 

através do afeto, em que a família deve ser o ambiente propício para o desenvolvimento da 

pessoa em todas as áreas da sua vida, a sociedade entendia que a adoção era a busca de uma 

família para uma criança desamparada e abandonada.  

Com as mutações sofridas em âmbito familiar, hoje se verifica que o projeto parental 

de um casal, ou de uma pessoa solteira não é o aspecto principal da adoção, o entendimento é 

que a criança seja a prioridade.  

Ela deve se realizar como ser humano dentro da nova família, os pais devem 

proporcionar o acolhimento, a segurança e o bem estar para que a criança seja o membro 

esperado, seja feliz, se realize como pessoa constituída em dignidade, seja um cidadão 

honesto e ético e venha a ser uma pessoa de bem para a sociedade onde vive,  observados os 

princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral da criança.   

Marianna Chaves esclarece que “[...] o melhor interesse da criança vai ao sentido de 

estar em uma família que lhe ofereça um ambiente seguro e amoroso, independentemente da 

estrutura”.142  

 

                                                 
141  DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS DEFICIENTES. Resolução aprovada pela Assembléia 

Geral da Organização das Nações Unidas, em 09/12/75. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2018. 
142  CHAVES, Marianna. Adoção por casais do mesmo sexo no Brasil e em Portugal. In: VIEIRA, Tereza 

Rodrigues; CARDIN, Valéria Galdino; BRUNINI, Bárbara Cossetin Beber. (Orgs.). Famílias, Psicologia e 

Direito. Brasília: Zakarewicz, 2017. p. 316. 
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabeleceu dois parâmetros de adoção: a 

pessoa com deficiência na condição de adotante, como agente ativo da adoção, pois exige 

uma postura de agir no sentido de buscar dentro dos abrigos uma criança disponível para 

adoção, tornando-se responsável por ela e na condição de adotando, ou seja, pessoa que será 

adotada por outra, tendo apenas que cumprir os requisitos exigidos pela lei. 

 Vale dizer que o adotante deverá ter 18 anos completos e uma diferença mínima de 16 

anos entre adotante e adotado, pode ter qualquer estado civil, ser viúvo, solteiro, casado, 

convivente em união estável seja heterossexual ou homossexual. Nesses casos, se a adoção for 

conjunta é preciso prova de estabilidade familiar, mas casais separados podem adotar 

conjuntamente, desde que seja regulamentada a guarda (preferencialmente a compartilhada) e 

o direito de visitas, comprovando-se que há afetividade e que o processo de adoção tenha se 

iniciado na constância da convivência do casal, por se tratar de medida excepcional, conforme 

preconiza o art. 42 e seus parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente . 

No art. 23, item 2 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:  

 

Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com 

deficiência, relativos à guarda, custódia, curatela e adoção de crianças ou 

instituições semelhantes, caso esses conceitos constem na legislação nacional. Em 

todos os casos, prevalecerá o superior interesse da criança. Os Estados Partes 

prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que essas pessoas 

possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos.143 

 

No Brasil, não há um dispositivo legal especifico que estabeleça as responsabilidades 

das pessoas com deficiência em relação à adoção. Ao não estabelecer os critérios dos graus de 

deficiência que a pessoa possa ter para estar apto para adotar, o legislador não foi prudente, 

pois deverão ser feitas interpretações casuísticas para o deferimento do referido instituto. 

 Francielle Aparecida Lavagnoli esclarece:  

 

Contudo, não se nega o fato de que, as disposições contidas no art. 6º, inciso VI, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência é apta a ensejar insegurança jurídica, bem como, 

correm o risco de violar os direitos do adotado, uma vez que o coloca iminente risco, 

não é aceitável que uma pessoa, até então incapaz, possa agora adotar, tendo em 

vista o alto grau de discernimento e capacidade necessária para tanto.144 

 

                                                 
143 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Brasília, DF, 25 

ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. 

Acesso em: 18 nov. 2018. 
144  LAVAGNOLI, Francielle Aparecida. A dignidade da pessoa humana e a possibilidade de adoção na Lei nº 

13.146/2015. Âmbito Jurídico, Rio Grande, v. 20, n. 161, jun. 2017. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_art.s_leitura&art._id=18994&revista_caderno=9>. Acesso em: 

12 set. 2018. 
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Para a adoção é necessário que o adotante tenha dois requisitos fundamentais: o 

discernimento, com a capacidade de exprimir sua vontade e autodeterminação para executar 

seus atos e ser responsável por eles. Flávio Tartuce expressa sua preocupação com o instituto 

da adoção exercida por um psicopata, por exemplo, como poderá o Estado conceder a esse a 

guarda ou a adoção de uma criança ou adolescente145. É preciso que se faça uma ponderação 

entre os benefícios e os malefícios, analisando-se os riscos a que será exposto o adotando em 

caso de distúrbios mentais do adotante. 

A omissão legislativa em considerar o grau de deficiência, seja física, sensorial, 

intelectual ou mental gera riscos para a sociedade, para a família e para a própria pessoa com 

deficiência, pois a guarda, a educação e a criação de outro ser humano envolvem uma 

complexa rede de aptidões que perpassam por conhecimentos básicos de psicologia, 

pedagogia, medicina, direito, etc., e principalmente o afeto, que precisa ser demonstrado, 

cultivado e multiplicado todos os dias para que a escolha da parentalidade jurídica não seja 

uma catástrofe na vida do adotante e do adotando.  

Dessa visão geral sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência é necessário tecer 

alguns comentários quanto às inovações trazidas pela lei. Antes do estatuto, a pessoa com 

deficiência não tinha direito ao planejamento familiar, ou melhor, este era restrito ao 

impedimento de ter filhos, ou seja, esterilização com autorização judicial para que a pessoa 

com deficiência não tivesse prole. Inimaginável ser possível a adoção por uma pessoa com 

deficiência de uma criança ou adolescente antes do estatuto da pessoa com deficiência, pois a 

depender do grau de deficiência era tido como incapaz. A filiação biológica, de forma natural, 

artificial, como a fertilização in vitro, ou por adoção, nas três hipóteses é necessário que a 

pessoa tenha capacidade para exprimir sua vontade, gerir sua vida, vale dizer, 

autodeterminação e condições emocionais, psicológicas, físicas e materiais para exercer a 

parentalidade responsável. 

 

 

 

 

 

                                                 
145 TARTUCE, Flávio. Alterações do Código Civil pela lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Repercussões para o Direito de Família e Confrontações com o Novo CPC. Parte II. Migalhas, 26 ago. 2015. 

Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/FamiliaeSucessoes/104,MI225871,51045-

Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131462015+Estatuto+da+Pessoa+com>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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3 PLANEJAMENTO FAMILIAR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Antes de adentrar no ponto nevrálgico do presente estudo, é necessário analisar os 

tipos de deficiência e seus graus para verificar quais as consequências jurídicas estabelecidas 

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em relação aos temas diretamente pertinentes ao 

direito de família, como a questão da constituição de família, do casamento, da prole, da 

adoção e do planejamento familiar, perpassando pelos princípios informadores do 

planejamento familiar que deve nortear as relações familiares. 

 

3.1 MODELO DE AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA ADOTADO PELO ESTATUTO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Antigamente a divisão dos tipos de deficiência era realizada conforme critérios 

médicos e, através de perícia, enquadrava-se a pessoa nas categorias deficiência física, 

auditiva, visual, mental e múltipla. Portanto, a pessoa com deficiência era considerada um 

doente, uma vez que a lesão, a doença ou a limitação física seria a única causa geradora da 

deficiência, vale dizer, considera-se apenas o indivíduo neste modelo de classificação. 

 

O Modelo Médico (ou Biomédico) da Deficiência a compreende como um 

fenômeno biológico. Segundo tal concepção, a deficiência seria a consequência 

lógica e natural do corpo com lesão, adquirida inicialmente por meio de uma doença, 

sendo uma como consequência desta. A deficiência seria em si a incapacidade física, 

e tal condição levaria os indivíduos a uma série de desvantagens sociais. Uma vez 

sendo identificada como orgânica, para se sanar a deficiência, dever-se-ia fazer uma 

ou mais intervenções sobre o corpo para promover seu melhor funcionamento 

(quando possível) e reduzir assim as desvantagens sociais a serem vividas.146 

 

No modelo médico, a deficiência era vista como parte do indivíduo, que deveria sofrer 

as limitações impostas pela sua condição física. Caso houvesse recursos na medicina, a pessoa 

deveria ser submetida ao tratamento indicado pelo médico e se o seu problema pudesse ser 

resolvido por intervenção cirúrgica, este deveria realizá-la, pois, com a extinção da limitação, 

a pessoa passaria a ser considerada normal e poderia realizar todas as atividades que as 

pessoas sem deficiência praticam.  

                                                 
146  FRANÇA, Tiago Henrique.  Modelo Social da Deficiência: uma ferramenta sociológica para a emancipação 

social. Lutas Sociais, São Paulo, v. 17 n. 31, p. 59-73, jul./dez. 2013. Disponível em: 

<http://www4.pucsp.br/neils/revista/vol%2031/tiago-henrique-franca.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2018. p. 60. 
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Com a visão geral da Lei Brasileira de Inclusão, necessário se faz o estudo das 

espécies de deficiência e seus graus para analisar a possibilidade ou não da criação da prole 

dentro dos princípios estabelecidos pela legislação em relação ao planejamento familiar. 

 

3.2 ESPÉCIES DE DEFICIÊNCIA 

 

O enquadramento correto da deficiência nos termos legais permite que a pessoa possa 

exigir e ter respeitados seus direitos no exercício da sua cidadania. O padrão estabelecido pela 

OMS para classificar a deficiência era o biomédico, com a análise da pessoa, e em 1980 foi 

publicada a Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades – 

CIDD, nessa perspectiva médica. No Brasil, essa classificação foi parâmetro para a criação do 

Decreto nº 3.298/1999 que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, quanto o 

Decreto nº 5.296/2004 que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

A OMS, que elabora o Código Internacional de Doenças, publicou, em 2000, a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF):  

 

[...], como uma classificação que se propõe a retratar os aspectos de funcionalidade, 

incapacidade e saúde das pessoas, o que pode ser entendido como um objetivo geral, 

adquire um caráter multidisciplinar, com possibilidade de aplicação em todas as 

culturas e trazendo pela primeira vez a incorporação dos aspectos de contexto.147 

 

Para a classificação da CIF são analisados três requisitos: o corpo, sob o aspecto das 

funções fisiológicas e psicológicas dos sistemas do corpo e das estruturas anatômicas do 

corpo; “Atividade” e “Participação”, realização de atos individuais e sociais, passando pelo 

processo de aprendizado até o exercício de atividades laborais, observado seu desempenho e 

capacidade e o último é o contexto, sendo observado o fator ambiental, ampliando a análise, 

partindo-se do ambiente específico para o geral. São os mesmos critérios adotados pelo 

Estatuto da Pessoa com deficiência, em seu art. 2°, §1°, incisos de I a IV. 

                                                 
147  DI NUBILA, Heloisa Brunow Ventura; BUCHALLA, Cassia Maria. O papel das Classificações da OMS - 

CID e CIF nas definições de deficiência e incapacidade. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 11, n. 2, p. 

324-35, 2008. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v11n2/14.pdf>. Acesso em: 03 out. 2018. p. 

327. 
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O art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência a conceitua como aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Entretanto, a primeira 

regulamentação sobre as categorias de deficiência está elencada no art. 4 do Decreto nº 

3.298/1999: 

 

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 

seguintes categorias: 

 I - deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; 

b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 db – surdez severa; 

e) acima de 91 db – surdez profunda; e 

f) anacusia; 

III - deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, 

após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações; 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

  

Posteriormente, o art. 70 do Decreto nº 5.296/2004 modifica o art. 4º do Decreto 

no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art. 4o  ....................................................................... 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 

e 3.000Hz; 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 

casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

IV - ....................................................................... 

....................................................................... 

d) utilização dos recursos da comunidade; 

....................................................................... (NR).148 

 

Fazendo-se um cotejo entre esses dois decretos, pode-se perceber que o decreto nº 

5.296/2004 incluiu a ostomia e o nanismo na categoria de deficiência física, trouxe novos 

parâmetros para definir a deficiência auditiva e a deficiência visual, e quanto à deficiência 

mental houve o acréscimo da palavra recursos na alínea “d”, passando a nova redação 

aprimorar a interpretação da norma. E, atualmente, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 

13.146/2015, em seu art. 2º, cita os tipos de impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, e em seu §1° estabelece que uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar realizará avaliação biopsicossocial, e o Poder Executivo deverá criar 

instrumentos para essa avaliação, de acordo com o §2° do referido artigo.      

Passa-se, então, para a análise de cada tipo de deficiência.  

 

3.2.1 Deficiência Física 

 

A deficiência física pode ser originada com o nascimento, adquirida por acidente, por 

doença ou por amputação, decorrente de lesão cerebral, lesão medular, esclerose e esclerose 

múltipla e outras causas também. A Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU Nº 1, 

de 27 de janeiro de 2014, estabelece os graus de deficiência para fins de aposentadoria. A 

avaliação funcional será realizada com base no conceito de funcionalidade disposto na CIF, 

da OMS e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de 

Aposentadoria – IFBrA, cujos aspectos metodológicos são: 

 

 

                                                 
148 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Disponível 

em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm#art4iii>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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Seleção de itens de Atividades e Participações da Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF), que resulta em 41 Atividades divididas em sete Domínios 

(Sensorial, Comunicação, Mobilidade, Cuidados Pessoais, Vida Doméstica, 

Educação, Trabalho e Vida Econômica, Socialização e Vida Comunitária). 

 Determinação de pontuação do nível de independência para cada Atividade, 

baseada no modelo da Medida de Independência Funcional - MIF, com os níveis de 

dependência de terceiros agrupados em quatro níveis de pontuação (25, 50, 75 e 100 

pontos), visando à facilitação do emprego do instrumento. 

Identificação das Barreiras Externas, a partir de fatores externos definidos pela CIF: 

Produtos e Tecnologia; Ambiente Natural e Mudanças Ambientais feitas pelo ser 

humano; Apoio e Relacionamentos; Atitudes; Serviços, Sistemas e Políticas.149 

 

Verifica-se que foi utilizado o modelo social para análise da deficiência, abandonando-

se o modelo médico. No item 4.e do Anexo da referida Portaria, a deficiência é classificada 

em Grave (quando a pontuação for menor ou igual a 5.739), Moderada (quando a pontuação 

total for maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354) e Leve (quando a pontuação total 

for maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584), levando-se em consideração fatores 

ambientais, produtos e tecnologia, identificação de barreiras externas, etc.  

 A deficiência motora não prejudica a capacidade mental da pessoa, por isso ela pode 

se exprimir, expondo sua vontade. Tem entendimento das consequências de seus atos, pode 

tomar decisões, fazer negócio jurídico e praticar todos os atos da vida civil sem qualquer 

restrição.  

Entretanto, questiona-se: uma pessoa tetraplégica, ou seja, aquela que tem paralisia 

dos membros do pescoço para baixo, tem condições de cuidar de um recém-nascido sozinha? 

Esse tipo de limitação física não permite que a pessoa possa pegar a criança no colo, fazer sua 

higienização, dar alimentação, criar e educar o bebê, pois mesmo com as tecnologias 

assistivas, o comando de voz para realização de atividades não é suficiente para realizar as 

tarefas que a parentalidade exige. 

 

3.2.2 Deficiência Auditiva 

 

A deficiência auditiva se caracteriza pela impossibilidade ou dificuldade de ouvir, 

tendo várias causas que podem ocorrer antes, durante ou depois do nascimento. Segundo 

Aline do Carmo Prado: 

 

 

                                                 
149  BRASIL. Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU nº 1, de 27 de janeiro de 2014. DOU DE 

30/01/2014. Disponível em: <http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/65/SDH-MPS-MF-MOG-

AGU/2014/1.htm>. Acesso em: 25 nov. 2018. 
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Como voz e audição são aspectos que se relacionam e ouvir é uma atividade 

complexa e elaborada, que envolve desde a detecção de estímulos sonoros pelos 

órgãos periféricos até sua interpretação pelo sistema auditivo nervoso central, pode-

se dizer que a audição configura um fator importante para a manutenção de um 

padrão vocal adequado.150 

 

A deficiência auditiva interfere no processo de comunicação, pois a oralidade 

expressada pode não corresponder com a interpretação dada pelo ouvinte, em decorrência dos 

sons emitidos causando entendimento equivocado da vontade exprimida. O surdo pode se 

comunicar através da Linguagem Brasileira de Sinais – Libras, que deve ser aprendida tanto 

pelo surdo quanto pela pessoa que interpreta sua fala gestual. Quanto aos tipos de deficiência, 

esta se classifica em condutiva, mista, neurossensorial e central.  

Conforme Leandro Rodrigues,  

 

Na deficiência auditiva condutiva ocorre interferência na condução do som desde o 

conduto auditivo externo até a orelha interna, e na maioria dos casos pode ser 

corrigido com tratamento clínico ou cirurgia. Já a neurossensorial ocorre quando há 

uma impossibilidade de recepção por lesão na orelha interna ou no nervo auditivo, 

esse tipo de deficiência é irreversível. A deficiência mista ocorre quando há ambas 

as perdas: condutiva e neurossensorial numa mesma pessoa. E a deficiência auditiva 

central, também conhecida como surdez central, não é necessariamente 

acompanhada de diminuição da sensitividade auditiva mas manifesta-se por 

diferentes graus de dificuldade na compreensão das informações sonoras.151 

 

Importante salientar que há autores que diferenciam a deficiência auditiva da surdez, 

uma vez que naquela ainda resta o mínimo de audição, enquanto que nesta há a total perda 

desse sentido. Entretanto, parte da doutrina entende que surdez é sinônimo de deficiência 

auditiva e para a legislação vigente, segundo a redação dada pelo art. 70 do Decreto nº  

5.296/2004, que modificou o art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o 

legislador optou por englobar a surdez na deficiência auditiva, considerando pessoa com 

deficiência aquela que possui perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 

(dB) ou mais. 

Laís de Figueirêdo Lopes comenta:  

 

No caso da deficiência auditiva, a legislação tornou mais rígido o conceito previsto 

no Decreto nº 3.298/99 quando da edição do Decreto nº 5.296/04, não permitindo 

mais que as pessoas com deficiência unilateral possam ser consideradas com 

deficiência auditiva nos termos da lei. Dessa forma, também se criam as escolhas 

                                                 
150  PRADO, Aline do Carmo. Principais características da produção vocal do deficiente auditivo. Rev. CEFAC, 

v. 9, n. 3, p. 404-410, 2007. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462007000300014>. Acesso 

em: 12 set. 2018. p. 404. 
151  RODRIGUES, Leandro. O que é Deficiência Auditiva e Surdez? Instituto Itard Cursos de Educação 

Especial. 23 fev. 2017. Disponível em: <https://institutoitard.com.br/o-que-e-deficiencia-auditiva-e-surdez/>. 

Acesso em: 13 out 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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referentes à inclusão de deficiências mais severas, para que sejam estas trazidas à 

sociedade por meio dos processos que buscam acelerar a inclusão dos historicamente 

excluídos.152  

 

Na atualidade a capacidade civil está diretamente relacionada à expressão da vontade, 

de forma livre e consciente, ou seja, uma vez que a pessoa possa ser entendida, essa é 

considerada plenamente capaz. Dessa forma, a pessoa com deficiência física que se comunica 

com dificuldade na fala, mas que consegue, seja através da leitura labial, seja através da 

linguagem de sinais, se expressar, se fazer entender e compreender o que lhe é dito, está apta 

ao exercício de todos os direitos estabelecidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, se 

esse processo de comunicação não pode ser realizado entre locutor e ouvinte, inclusive pela 

forma gestual, essa pessoa deve ser protegida pelo ordenamento jurídico e deverá ser 

analisada a possibilidade de curatela para esse indivíduo.   

 

3.2.3 Deficiência Visual 

 

A pessoa com deficiência visual tem limitação na apreensão do mundo externo, o que 

causa interferência no seu desenvolvimento e nas relações pessoais e sociais. Do ponto de 

vista médico, a deficiência visual engloba tanto a pessoa com total perda da visão, 

considerada cega, quanto a que tem uma visão reduzida, com perda parcial da capacidade de 

enxergar. Nesse sentido, Maria de Jesus Cano Miranda esclarece: 

 

Portanto, no grupo de pessoas com deficiência visual, são incluídos os cegos e os de 

visão subnormal ou visão reduzida. De forma que de um grupo para outro existe 

uma variação de perdas que se caracteriza por diferentes graus de acuidade visual. 

Esta variação pode representar uma perda desde a percepção de luz até o limiar da 

normalidade.153 

 

As pessoas utilizam dos seus sentidos para dar formas aos conteúdos do mundo no 

âmbito psíquico. Dessa maneira, as pessoas com deficiência visual dão significado próprio à 

percepção das coisas, de acordo como estas lhes são passadas e da maneira de interagir com 

as outras pessoas. A inclusão social da pessoa cega depende dos conhecimentos que esta 

                                                 
152  LOPES, Laís de Figueirêdo. Propósito. In: LOPES, Laís de Figueirêdo. Deficiência: Novos Comentários à 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Brasília, 2014. p. 

32. 
153  MIRANDA, Maria de Jesus Cano. Inclusão escolar e deficiência visual: trajetória e processo. Revista Ibero-

Americana de Estudos em Educação, v. 3, n. 1-2, p. 2-22, maio 2008. Disponível em: 

<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/2678>. Acesso em: 13 out. 2018. p. 5. 
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recebe, e na atualidade existem muitos recursos como as tecnologias assistivas para estimular 

o aprendizado, a independência e a autonomia dessa parcela da população. 

Segundo Roberto Bolonhini Junior,  

 

O portador de deficiência visual encontra inúmeras dificuldades na integração social, 

na medida em que o descaso do Poder Público, o despreparo e o desconhecimento da 

sociedade, de um modo geral, criam barreiras de toda natureza. Assim, obstáculos 

arquitetônicos nas vias e logradouros públicos, falta de sinalização sonora no 

trânsito, inexistência de materiais didáticos são alguns exemplos das grandes 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia pelo deficiente visual. Entretanto, a maior 

dificuldade encontrada pelo cego refere-se à sua profissionalização e conseqüente 

integração no mercado de trabalho.154 

 

Sem as condições necessárias para a sua inclusão, a pessoa com deficiência visual fica 

alijada da sociedade, dessa forma não pode exercer sua cidadania com dignidade, pois sem 

possibilidade de ter uma educação apropriada, não terá meios de competir no mercado de 

trabalho, ter uma profissão, trocar experiências com seus colegas de trabalho para melhor 

desempenhar suas funções, desenvolver suas potencialidades, alcançar sua independência 

financeira e realizar o sonho de constituir uma família e ter sua prole. Obviamente existem 

exceções, são pessoas com deficiência visual, com oportunidade de se aperfeiçoar e que 

ocupam cargos importantes na sociedade, exercendo a função de juízes, promotores de justiça, 

advogados, etc. 

 

3.2.4 Deficiência Intelectual ou Mental 

 

A deficiência intelectual passou por três fases ao longo de sua história: inicialmente 

era tida como um estado mental caracterizado como doença, depois passou a ser vista como 

condição humana e por último, como uma situação de deficiência. 

 

A deficiência intelectual (DI) por um longo período foi denominada ‘doença’, sendo 

esta terminologia fortemente influenciada pelos conhecimentos da medicina. Para 

além deste, outros tantos termos foram utilizados para referirem-se as pessoas com 

deficiência intelectual (PCDI), tais como idiota (século XIX); debilidade mental e 

infradotação (início do século XX); imbecilidade e retardo mental – com níveis: 

leve, moderado, severo e profundo – e déficit intelectual/cognitivo (final do século 

XX); e deficiência mental (final do século XX e início do século XXI).155 

 

                                                 
154 BOLONHINI JUNIOR, Roberto. Portadores de Necessidades Especiais: as principais prerrogativas dos 

portadores de necessidades especiais e a legislação brasileira. São Paulo: Arx, 2004. p. 21. 
155  LOPES, Esther; MARQUEZINE, Maria Cristina. Sala de recursos no processo de inclusão do aluno com 

deficiência intelectual na percepção dos professores. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 

18, n. 3, p. 487-506, jul./set., 2012. 
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A deficiência intelectual, embora também seja chamada de deficiência mental, não é 

sinônimo de doença mental, pois a doença mental é uma patologia que gera comprometimento 

no funcionamento dos instrumentos intelectuais causando alteração da realidade, do meio que 

se vive e de si mesmo. Rosana Beraldi Bevervanço comenta: 

 

Segundo a Associação Americana de Deficiência e o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, por deficiência mental entende-se o estado de 

redução notável do funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

associado a limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo: 

comunicação e cuidados pessoais, competências domésticas, habilidades sociais, 

utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões 

escolares, lazer e trabalho. Todos esses aspectos devem ocorrer durante o 

desenvolvimento infantil, ou seja, antes dos 18 anos, para que um indivíduo seja 

diagnosticado como deficiente intelectual.156 

 

A criança com deficiência intelectual tem dificuldade de entender conteúdos abstratos, 

tem problemas para se relacionar, apresenta raciocínio lento, enfim, todas as habilidades 

ligadas à inteligência que envolvem raciocínio, planejamento e organização não são 

compreendidas e realizadas a contento, em virtude do déficit de capacidade cognitiva.   

 

A deficiência intelectual costuma ser classificada em leve, moderada e profunda. 

Pessoas com uma deficiência intelectual leve podem chegar a realizar tarefas mais 

complexas e desenvolver aprendizagens sociais e de comunicação que lhes permite 

adaptarem-se ao mundo em que vivem. Sua aprendizagem escolar é mais lenta e, 

embora possam frequentar classes comuns, precisam de um acompanhamento 

especial.As pessoas com deficiência intelectual moderada são capazes de alguma 

autonomia pessoal e social, mas não chegam a dominar as técnicas de leitura, escrita 

e cálculo. Na deficiência intelectual profunda, as pessoas têm grandes problemas de 

comunicação com o meio e são dependentes dos outros em quase todas as 

atividades.157 

 

É importante registrar que a deficiência intelectual varia em grau e efeito de pessoa 

para pessoa, assim como as capacidades individuais diferem consideravelmente entre as 

pessoas que não têm uma deficiência intelectual. 158  

Stanislau Krynski, tratando do tema, diz que: 

                                                 
156  BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. Diferença entre deficiência Mental e Doença Mental e a atuação do 

Ministério Público. Breves considerações acerca da diferença entre deficiência mental e doença mental e a 

atuação do Ministério Público. Ministério Público do Paraná, 2018. Disponível em: 

<http://www.pcd.mppr.mp.br/pagina-343.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
157  INSTITUTO INDIANÁPOLIS. Quais são as causas da deficiência intelectual? 31 out. 2017. Disponível 

em: <http://www.indianopolis.com.br/art.s/deficiencia-intelectual/quais-sao-as-causas-da-deficiencia-

intelectual/>. Acesso em: 20 set. 2018. 
158  ALBUQUERQUE, Aline. Esterilização compulsória de pessoa com deficiência intelectual: análise sob a 

ótica do princípio da dignidade da pessoa humana e do respeito à autonomia do paciente. Revista - Centro 

Universitário São Camilo, v. 7, n. 1, p. 18-26, 2013. Disponível em: <http://www.saocamilo-

sp.br/pdf/bioethikos/99/a2.pdf>. Acesso em 20 set. 2018. p. 19. 
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Os deficientes mentais profundos são todos aqueles incapazes de se beneficiarem de 

qualquer tipo de treinamento ou educação. Necessitam assistência por toda a vida. 

Poucas são as famílias que podem prover essa assistência. Torna-se, por isso, 

hóspede permanente do Estado. Os deficientes mentais severos estão um pouco 

abaixo na escala de gravidade, necessitando também, em sua maioria, de assistência 

permanente. Os deficientes mentais moderados são aqueles capazes de aproveitar os 

programas de treinamento sistematizado. Apresentam, em grande número problemas 

neurológicos (cegueira, surdez, distúrbios motores). A deficiência mental leve 

constitui o grande volume. Cerca de 85% dos deficientes estão neste plano, o que 

exige uma assistência adequada, médica, psicopedagógica e a prudência normal.159 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência dissociou a deficiência da incapacidade, 

tornando todas as pessoas com deficiência plenamente capazes; entretanto, levando-se em 

consideração o grau de deficiência da pessoa, ela não tem autonomia e independência, como 

no caso da pessoa com deficiência intelectual profunda que necessita de auxílio para a prática 

das atividades cotidianas. Nesse ponto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tirou a proteção 

jurídica da pessoa com deficiência, pois esta não tem discernimento para a realização dos atos 

da vida civil, mas pode fazê-lo segundo a lei, causando prejuízo a si próprio ou a sua família. 

 

3.3 DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

 

O planejamento familiar é um instrumento importantíssimo para a construção de uma 

sociedade equilibrada, harmônica e sustentável. O embasamento do planejamento familiar foi 

constitucionalmente estabelecido nos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da 

paternidade responsável, ou melhor, na denominação da Drª. Valéria Galdino Cardin, 

“parentalidade responsável”,, uma vez que na atualidade não é só o sexo masculino que 

possui responsabilidade perante a família, pois a Constituição Federal de 1988 igualou 

homens e mulheres em direitos e obrigações. Nesta seara, o casal deve fazer o planejamento 

familiar mais apropriado para as suas condições psicológicas, financeiras, morais, intelectuais 

e sociais, não se olvidando que se pretende ter prole, sendo que esta também possui dignidade 

humana. A Constituição Federal de 1988 prevê no art. 226, § 7º: 

 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 160 

 

                                                 
159  KRYNSKI, Stanislau. Deficiência mental. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu, 1969. p. 12. 
160  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. 
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Cardin explica que o planejamento familiar de origem governamental é dotado de 

natureza promocional, não coercitiva, orientado por ações preventivas e educativas e por 

garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a 

regulação da fecundidade.161Nesse sentido, o homem, a mulher ou o casal, podem optar por 

não gerar filhos natural ou artificialmente através de técnicas de reprodução humana assistida 

ou conceber, exercendo assim, seu direito de ter sua dignidade respeitada.  

O Código Civil de 2002, em seu art. 1.565, § 2º, estabelece que o planejamento 

familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de 

instituições privadas ou públicas.162 Cumpre ressaltar que as pessoas com deficiência   podem 

realizar seu planejamento familiar, tanto no sentido de não querer ter filhos, quanto no de 

optar por tê-los, pois estão aptos a adoção, bem como podem recorrer a outras técnicas de 

reprodução humana assistida como a fertilização in vitro, por exemplo, em caso de 

impedimento de concepção natural. 

 

3.3.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Árdua é a tarefa de conceituar o princípio da dignidade da pessoa humana, pois os 

doutrinadores divergem quanto ao seu conteúdo e abrangência, razão pela qual alguns 

desistem de fazê-lo e entendem que tal princípio tem um conceito vazio. Em que pese às 

divergências, a noção essencial do referido princípio se assenta na autonomia e no direito da 

autodeterminação da pessoa. Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet explica: 

 

Importa, contudo, ter presente a circunstância de que esta liberdade (autonomia) é 

considerada em abstrato, como sendo a capacidade potencial que cada ser humano 

tem de autodeterminar sua conduta, não dependendo da sua efetiva realização no 

caso da pessoa em concreto, de tal sorte que também o absolutamente incapaz (por 

exemplo, o portador de grave deficiência mental) possui exatamente a mesma 

dignidade que qualquer outro ser humano física e mentalmente capaz.163 

 

                                                 
161  CARDIN, Valéria da Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das políticas 

públicas. IBDAFAM. Instituto Brasileiro de Direito da Família. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/223.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018.  
162  BRASIL. Código Civil de 2002. Código civil brasileiro e legislação correlata. 2. ed. Brasília: Senado 

Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70327/C%C3%B3digo%20Civil%202%20ed.pdf>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 
163  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 7. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53. 
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Dessa forma, o Estado deve ser o garantidor, o protetor dos direitos do jurisdicionado, 

sem, contudo, tolher seu direito de escolha. No caso do planejamento familiar, a pessoa deve 

ser assistida pelo Estado, que tem a obrigação de lhe fornecer as informações necessárias para 

a constituição de sua família, e no caso da intenção de se ter filhos, com o acompanhamento 

gestacional por equipe de saúde, fornecendo exames regulares e consultas médicas para 

esclarecimento das dúvidas e verificação do crescimento do feto, inclusive na prevenção de 

doenças. Também deve fornecer informações sobre os métodos contraceptivos, sua 

distribuição e forma de utilização para as pessoas que não desejam realizar o projeto parental.  

 E Ingo Wolfgang Sarlet complementa, 

 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela 

integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 

existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, 

onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos 

fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá 

espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não 

passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.164 

 

Mais uma vez, é papel do Estado fornecer as políticas públicas e os meios para que o 

cidadão possa exercer seu livre arbítrio no caso do planejamento familiar, respaldado no 

conhecimento das consequências dos seus atos, tendo ciência do que o Estado deve lhe 

garantir e do que lhe é de responsabilidade própria, para que assim, tanto a sua dignidade 

humana como a de cada membro de sua família sejam respeitadas e asseguradas. A dignidade 

humana é intrínseca de cada pessoa e tanto o Estado quanto a sociedade a qual pertence o 

indivíduo deve garantir o direito de ser respeitado e ter assegurado o mínimo existencial para 

gozar de uma vida saudável e produtiva. Entretanto, faltam os instrumentos necessários para 

dar efetividade a este postulado que é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito. 

Aline Albuquerque explica: 

 

A dignidade humana como empoderamento consiste na capacidade individual de 

fazer escolhas livres, o que permite a construção do edifício dos direitos humanos 

centrado na promoção da autonomia individual. De acordo com essa acepção liberal 

da dignidade humana, os direitos humanos são designados para assegurar a 

capacidade das pessoas de fazer suas próprias escolhas, o gozo das condições nas 

quais ela possa florescer, determinando- -se por meio dos propósitos pessoais.165 

                                                 
164  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 7. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 53. 
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Embora a pessoa tenha autonomia e autodeterminação, características intrínsecas a 

todo o ser humano, as escolhas que a pessoa com ou sem deficiência faz esbarram em um 

outro aspecto do princípio da dignidade humana como limite, pois a dignidade do outro deve 

ser considerada e respeitada, não se pode utilizar do outro para alcançar determinada 

finalidade, coisificando-o. Assim, para realizar o planejamento familiar é necessário ter 

consciência de que um filho também possui dignidade e que requer muitos cuidados, gastos, 

atenção, amor e, também, responsabilidade. 

 

3.3.2 Princípio da Paternidade Responsável 

 

A paternidade era tida como uma característica do provedor da família, no sentido 

financeiro, gerando a autoridade e a obrigação de obediência por parte da prole que, por sua 

vez, se não fosse legítima, não possuía qualquer direito em relação ao patriarca. Com a 

evolução social, fatos históricos como o processo de industrialização do país, o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho, acabaram por afrouxar a autoridade suprema do pai, que 

passa a dividir com a mãe as tarefas de prover não só financeiramente, como educacional e 

afetivamente as necessidades dos filhos, cuja criação e educação era responsabilidade 

exclusiva da mãe. Atualmente, há uma gama de obrigações dos pais em relação aos filhos, 

inclusive daqueles pais cuja paternidade foi reconhecida pelos laços da afetividade e não mais 

pelos laços sanguíneos, como é o caso dos pais adotivos e dos pais socioafetivos. A 

paternidade responsável também pode ser adquirida através de prova científica que certifica a 

existência da paternidade biológica e impõe o estabelecimento do vínculo jurídico entre pai e 

filho. 

Segundo Lisandra Espíndula Moreira e Maria Juracy Filgueiras Toneli: 

 

[...] pensar que atribuir responsabilidade aos pais pressupõe que haja uma norma de 

paternidade a ser cumprida (o que limita o exercício desse pai, tendo em vista que se 

definiriam alguns modos como adequados), que o pai a ser responsabilizado precisa 

ser possuidor de razão e não pode ser coagido a exercer a paternidade (apesar de 

alguns pais reconhecerem seus filhos de maneira compulsória, através de ordens 

judiciais).166 

 

A paternidade deve ser algo refletido, planejado, querido, para que o fruto de um 

relacionamento amoroso não seja produto de um descuido ou de uma artimanha para obter 

                                                 
166  MOREIRA, Lisandra Espíndula; TONELI, Maria Juracy Filgueiras. Paternidade Responsável: 

problematizando a responsabilização paterna. Psicologia & Sociedade, v. 25, n. 2, p. 388-398, 2013. 
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vantagens indevidas. Nesse contexto, é preciso investir em prevenção, informação e 

conscientização das consequências dos atos praticados. A saúde reprodutiva é fundamental 

para que a pessoa gere filhos saudáveis.  

Valéria da Silva Galdino Cardin conceitua a paternidade responsável como a 

obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, afetiva, intelectual e material aos 

filhos.167 A assistência moral consiste em dar valores éticos e limites aos filhos, respeito ao 

próximo e exercício da cidadania; a assistência afetiva corresponde ao amor, carinho e afeto 

que os pais devem dispensar aos filhos, fortalecendo os laços parentais; a assistência 

intelectual se refere à educação e desenvolvimento da personalidade do indivíduo; e a 

assistência material decorre da obrigação de sustentar o filho, com alimentos, vestuário, 

moradia, lazer, saúde, segurança, higiene, etc. Enfim, deve ser proporcionado à criança um 

desenvolvimento sadio desde a vida intrauterina, bem como na sua formação e 

desenvolvimento ao longo de sua existência.   

Dessa forma, observados os princípios da dignidade da pessoa humana a paternidade 

responsável, o planejamento familiar garantirá que as famílias sejam bem estruturadas e a 

sociedade seja mais equilibrada e justa, pois o momento de ter filhos e o espaçamento entre 

gestações pode ser realizado com segurança a partir da utilização das técnicas contraceptivas e 

das técnicas conceptivas disponibilizadas pelo Estado para toda a população. 

 

3.4 PLANEJAMENTO FAMILIAR NO DIREITO BRASILEIRO 

 

No Brasil colonial, o papel da mulher na família era ser reprodutora, ou seja, geradora 

de filhos, pois o sexo, influenciado pelo cristianismo, servia apenas para a procriação, sendo 

que as mulheres que praticavam sexo por prazer ou dinheiro, eram consideradas prostitutas ou 

pecadoras. Neste sentido, portanto, os direitos sexuais e o direito reprodutivo se confundiam; 

na realidade não havia separação e a mulher era valorizada pela sua fertilidade, as mulheres 

estéreis eram desprezadas. 

Com o movimento feminista, surgido no século XIX após a Revolução Francesa, pelos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, buscou-se a igualdade social entre homens e 

mulheres, bem como o exercício dos direitos políticos, chamado de primeira onda do 

movimento feminista. Na década de 60, iniciou-se a segunda onda, em busca da liberdade 

                                                 
167  CARDIN, Valéria da Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das políticas 

públicas. IBDAFAM. Instituto Brasileiro de Direito da Família. Disponível em: 

<http://www.ibdfam.org.br/_img/congressos/anais/223.pdf>. Acesso em: 17 set. 2018. 
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sexual, maternidade e direitos de reprodução. Nesse período foram introduzidos no Brasil os 

métodos anticoncepcionais, como o dispositivo intrauterino e a pílula anticoncepcional, sem 

qualquer acompanhamento médico. Em 1974, a política demográfica do Brasil foi anunciada 

oficialmente na Conferência Mundial de População em Bucareste, onde o governo brasileiro 

declarou ser um direito social decidir quanto à composição da família, segundo dissertam 

Edméia de Almeida Cardoso Coelho, Maria de Fátima Gomes de Lucena e Ana Tereza de 

Medeiros Silva.168Houve a tentativa de controle da natalidade no Brasil, buscando reduzir o 

número de nascimentos em contrapeso com o número de mortalidade, para que não houvesse 

a expansão populacional. 

Cecília Chagas de Mesquita explica:  

 

A década de 80 foi fundamental na luta das feministas brasileiras em relação à 

questão da saúde, destacando-se a implantação do Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), pelo Ministério da Saúde, em 1983. A experiência das 

feministas ligadas à área de saúde no atendimento das mulheres foi fundamental 

para que elas interviessem com muita presença na elaboração do PAISM, atuando, 

inclusive na própria coordenação do programa.169 

 

Esse programa teve como subprograma o planejamento familiar, de cunho político, 

cujas ações eram no sentido de impedir a concepção, inclusive com a prática da esterilização e 

outros métodos contraceptivos, com o objetivo de fazer um controle demográfico disfarçado, 

em detrimento das ações voltadas para o acompanhamento médico no pré-natal, durante a 

gestação e o pós-natal.  

Em 1994, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, a saúde 

reprodutiva foi definida como: 

 
[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social em todas as matérias 

concernentes ao sistema reprodutivo, suas funções e processos, e não apenas mera 

ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, 

que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo a capacidade de 

reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo.170 

 

                                                 
168  COELHO, Edméia de Almeida Cardoso; LUCENA, Maria de Fátima Gomes de; SILVA, Ana Tereza de 

Medeiros. O planejamento familiar no Brasil contexto das políticas de saúde: determinantes históricos. Rev. 

Esc. Enf. USP, v. 34, n. 1, p. 37-44, mar. 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v34n1/v34n1a05.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
169  MESQUITA, Cecília Chagas de. Planejamento familiar e contracepção: saúde, gênero e política pública na 

transição democrática (Rio de Janeiro, década de 1980). In: ENCONTRO DE HISTÓRIA ANPUH-RIO, 13., 

2008, Rio de Janeiro. Anais...  Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. Disponível em: 

<http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212878796_ARQUIVO_TextointegralAnpuhrj20

08.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 
170  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Direitos sexuais e 

reprodutivos. Cremesp, Publicações Cremesp, 2018. Disponível em: 

<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=PublicacoesConteudoSumario&id=58>. Acesso em: 25 nov. 2018. 
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No mesmo sentido é a Lei  nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta o § 7º 

do art. 226 da Constituição Federal e trata do planejamento familiar, estabelecendo que este é 

direito de todo o cidadão e conceitua-o como o conjunto de ações de regulação da 

fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela 

mulher, pelo homem ou pelo casal. O Sistema Único de Saúde deve promover as ações 

preventivas e educativas, promover capacitação e treinamento de pessoal, bem como ofertar à 

população todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitas e 

que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida à liberdade de opção, 

depois de obtidas todas as informações sobre esses métodos e compreendidas as 

consequências para a sua saúde.171 

Os métodos contraceptivos ofertados no Brasil são muitos e dentre eles encontra-se o 

Dispositivo Intrauterino ou DIU, instrumento antinatalista de forma variável, podendo ser 

oval, circular, triangular, em duplo triângulo, em T, ou de outras formas, e feitos de diversos 

materiais, com substâncias; seu mecanismo é abortivo, pois não impede a penetração de 

espermatozoides no útero e trompas, chegando ao óvulo e podendo fecundá-lo.172 Já a pílula 

anticoncepcional se trata de uma síntese química de hormônios, estrogênios e progestágenos, 

que impede o funcionamento normal da hipófise e faz a cessação do funcionamento dos 

ovários. Sem a produção dos óvulos, não há gravidez173. Outro método é o da tabelinha, que 

consiste em um método natural de evitar relações sexuais durante o período fértil, isto é, o 

período do mês em que ocorre a ovulação. Deve ser considerado o ciclo menstrual que 

começa no primeiro dia da menstruação e termina no último dia antes da próxima 

menstruação. No caso de ciclo de 28 dias, contando-se 10 dias a partir do início da 

menstruação (por exemplo, dia 2), e 10 dias anteriores ao dia da próxima menstruação (dia 

29), é delimitado o período fértil.174 

O diafragma é mais um método anticoncepcional, elaborado em borracha látex, tem 

forma circular e é introduzido na vagina, com a finalidade de obstruir o colo uterino, aplica-se 

com creme espermicida, necessita de muita manipulação e cuidado com o dispositivo.175 

                                                 
171 BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
172 PACHECO, Mário Victor de Assis. Racismo, machismo e planejamento familiar. Petrópolis: Vozes, 1981. 

p. 37-39.  
173  Ibid., p. 46-48. 
174 MOREIRA, Lília Maria de Azevedo. Métodos contraceptivos e suas características. In: ______. Algumas 

abordagens da educação sexual na deficiência intelectual [online]. 3. ed. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 

125-137. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/7z56d/pdf/moreira-9788523211578.pdf>. Acesso em: 18 

nov. 2018. p. 126. 
175  OCAMPO, Horacio Toro. Manual de anticoncepção. Brasília, DF: Thesaurus, 1991. p. 36. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.263-1996?OpenDocument


104 

 

Vanessa dos Santos conceitua os métodos de barreira em: 

 

Preservativo masculino ou camisinha masculina: Material feito de látex que recobre 

o pênis durante a relação sexual, impedindo que o sêmen entre em contato com o 

sistema genital feminino. Além de proteger contra a gravidez, garante proteção 

contra DSTs. 

Preservativo feminino ou camisinha feminina: Material feito de poliuretano que é 

inserido no interior da vagina antes da relação sexual. Impede o contato do pênis 

com a vagina, retendo o esperma e micro-organismos causadores de doenças.176 

 

O preservativo masculino é o método mais usado, juntamente com a pílula 

anticoncepcional, mas diferentemente desta que deve ser tomada com antecedência, a 

camisinha deve ser utilizada no momento da relação sexual, não podendo ser reutilizada, e 

caso não seja colocada corretamente pode estourar. Além disso, a parceira ou parceiro pode 

ser alérgico ao material, entretanto, é um método eficiente na prevenção da gravidez, dando 

ao homem o direito de fazer seu planejamento familiar. 

Os métodos irreversíveis ou de difícil reversão são a laqueadura, também chamada de 

ligação de trompas, que consiste num método cirúrgico em que as tubas uterinas são 

amarradas e seccionadas, impedindo que os óvulos alcancem o útero e sejam fecundados 

pelos espermatozoides177 e a vasectomia. Segundo o site Governo do Brasil, 

 

A vasectomia é cirurgia simples que interrompe a passagem dos espermatozóides do 

saco escrotal para o líquido ejaculado. Após anestesia local, é feita uma pequena 

incisão no saco para localizar os canais deferentes, por onde passam o sêmen com os 

espermatozóides. Eles são cortados e depois amarrados. Por fim, o médico fecha o 

pequeno corte. O procedimento costuma ser rápido e pode ser realizado até em 

ambulatório, sem necessidade de centro cirúrgico. Em menos de 30 minutos o 

homem está liberado e pode deixar o local andando. Trata-se de um procedimento 

reversível, mas a taxa de sucesso da cirurgia de reconexão entre os canais deferentes 

varia de homem para homem. Por isso, a opção pela vasectomia precisa ser muito 

clara para o paciente.178 

 

A vasectomia é um procedimento muito mais vantajoso do que a laqueadura, pois a 

mulher precisa ficar internada, corre risco de contrair uma infecção hospitalar, sendo sua 

                                                 
176  SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Principais métodos contraceptivos. Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/saude-na-escola/principais-metodos-contraceptivos.htm>. Acesso em: 30 

out. 2018. 
177 MOREIRA, Lília Maria de Azevedo. Métodos contraceptivos e suas características. In: ______. Algumas 

abordagens da educação sexual na deficiência intelectual [online]. 3. ed. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 

125-137. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/7z56d/pdf/moreira-9788523211578.pdf>. Acesso em: 18 

nov. 2018. p. 135. 
178 VASECTOMIA é opção para planejamento familiar. Método anticoncepcional masculino é procedimento 

simples e não tem contra-indicação. Governo do Brasil, Saúde do Homem, 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2011/09/vasectomia-e-opcao-para-planejamento-familiar>. Acesso 

em: 18 nov. 2018. 
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recuperação bem mais lenta. O homem, dessa forma, participa ativamente do planejamento 

familiar, pois também tem o direito de decidir se quer ter filhos ou não. As mesmas 

exigências estabelecidas para a mulher se aplicam ao homem, vale dizer, tem que ter mais de 

25 anos, ter pelo menos 2 filhos, obter o consentimento da sua cônjuge e aguardar 60 dias 

entre a autorização para a cirurgia e a sua realização. 

A lei ainda estabelece os casos de esterilização voluntária, desde que atendidos os 

requisitos legais e as proibições para a realização de esterilização compulsória179, inclusive 

tipifica condutas incriminadoras no caso de realização da esterilização em desacordo com a 

lei. Um ponto importante dessa lei é o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, ou seja, a pessoa deve ter total consciência do ato que será 

praticado, os riscos e consequências da cirurgia, além da dificuldade de reversibilidade do 

procedimento e outros métodos que podem ser empregados para obtenção de resultados 

semelhantes, inclusive a lei veda o consentimento durante ocorrência de alterações na 

capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou 

incapacidade mental temporária ou permanente, de acordo com o § 3º do art. 10180.  A 

incapacidade mental permanente gera a deficiência intelectual ou mental, que por força do art. 

6º da Lei de Inclusão Brasileira o tornou plenamente capaz, inclusive para consentir na 

realização de sua esterilização. 

                                                 
179  Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: 

     I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo 

menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da 

vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação 

da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização 

precoce; 

      II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado 

por dois médicos. 

      § 1º É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em 

documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, 

dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. 

      § 2º É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de 

comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. 

      § 3º Não será considerada a manifestação de vontade, na forma do § 1º, expressa durante ocorrência de 

alterações na capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou 

incapacidade mental temporária ou permanente. 

      § 4º A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura 

tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e 

ooforectomia. 

      § 5º Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os 

cônjuges. 

      § 6º A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente incapazes somente poderá ocorrer mediante 

autorização judicial, regulamentada na forma da lei.  
180  BRASIL. Presidência da República. Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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No Congresso Nacional tramita o Projeto de Lei nº 406/2018, de autoria da senadora 

Ione Guimarães (PTB-GO), que objetiva alterar a Lei do Planejamento Familiar, 

desburocratizando e facilitando o acesso a métodos de esterilização cirúrgica, retirando os 

requisitos que dificultam a realização da cirurgia de laqueadura por mulheres carentes, pois 

muitos são os obstáculos, tais como ter dois filhos, possuir mais de 25 anos, precisar do 

consentimento do marido, não poder fazer a laqueadura após o parto ou aborto e ter que 

aguardar o prazo de 60 dias entre o consentimento e a realização da cirurgia. Para a autora do 

projeto, é preciso desburocratizar o oferecimento da esterilização voluntária e facilitar a 

realização do procedimento nos serviços de saúde, removendo todos os empecilhos que 

impedem as usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde) de se submeterem à laqueadura 

tubária quando assim o desejarem181. Preconiza a autonomia da vontade, bem como o direito 

ao próprio corpo da mulher que já teve os filhos que desejou e não pretende mais vivenciar 

uma nova maternidade ou para a mulher que não pretende ter nenhum filho. 

 

3.5 O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEU PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe grandes inovações para a categoria das 

pessoas por ele contempladas, como a mudança na teoria da capacidade civil já discorrida em 

páginas anteriores deste trabalho. Faz-se agora necessário adentrar no ponto nevrálgico desta 

dissertação, vale dizer, o planejamento familiar no estatuto da pessoa com deficiência, 

buscando conceituá-lo e extrair da sua aplicação as consequências jurídicas que tanto a pessoa 

com deficiência, sua família, a sociedade e o Estado deverão sofrer com as suas falhas. 

Também é importante verificar a questão da manifestação de vontade, uma vez que dela 

resulta a condição para a constituição da família, seja pelo casamento ou por união estável, a 

liberdade de exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o número de filhos e 

de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar e conservar 

sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 

 

 

 

                                                 
181  BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n° 406, de 22.10.2018. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134300>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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3.5.1 Planejamento Familiar no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 

O art. 226, § 7° da Constituição Federal de 1988 estabelece que o planejamento 

familiar é livre decisão do casal, cabendo ao Estado somente propiciar os recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito. O art. 2° da Lei n° 7.853/89 dispõe 

que cabe ao Poder Público e aos seus órgãos assegurar o exercício dos direitos básicos às 

pessoas com deficiência, incluindo a promoção de ações preventivas, como as referentes ao 

planejamento familiar. O art. 6° do Estatuto da Pessoa com Deficiência preconiza que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil para exercer o direito de decidir sobre o número 

de filhos e de ter acesso à informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 

A sociedade moderna permite que pessoas solteiras possam realizar seu projeto parental, 

recebendo proteção constitucional, no parágrafo 4°, do art. 226 da Constituição Federal. 

Dessa forma, a pessoa com deficiência está legalmente habilitada, como outra qualquer, para 

realizar seu planejamento familiar, mas para isso é necessário informação e conhecimento dos 

métodos tanto para a concepção, quanto para evitar filhos que não pretenda ter, ou ainda, 

programar o período entre gestações. 

 

3.5.1.1 Da Autonomia da Vontade 

 

A doutrina vem se firmando no sentido de que a deficiência não gera por si só a 

incapacidade, ou seja, a pessoa com deficiência física, mental, intelectual e sensorial não é um 

incapaz, tanto que o Estatuto da Pessoa com Deficiência já alterou os dispositivos do Código 

Civil vigente em relação às hipóteses de incapacidade absoluta e relativa, conforme 

comentado em páginas anteriores. O ponto principal é se a manifestação de vontade é livre, 

quer seja da pessoa com deficiência ou sem deficiência, no sentido de não haver qualquer 

vício de consentimento e consciente em relação às consequências de seus atos. 

 

Realmente, em tempos pós-modernos, com preocupações de inclusão social e 

cidadania, não mais se pode admitir que a lei repute um ser humano absolutamente 

incapaz somente por conta de deficiência física ou mental e, muito pior do que isso, 

que promova a transferência compulsória das decisões e das escolhas sobre a sua 

vida e as suas relações existenciais para terceiro, o curador, aniquilando a sua 

vontade e a sua preferência. Equivale, na prática, a verdadeira morte civil de um 

humano.182 

                                                 
182  FARIAS, Cristiano Chaves de; VEIGA, Melissa Ourives. A concretização dos direitos da pessoa com 

deficiência e o reconhecimento da possibilidade das diretivas antecipadas como exercício da sua autonomia 

privada. Revista de Doutrina e Jurisprudência. 53. Brasília, v. 109, n. 2, p. 196-207. jan./jun. 2018. p. 200. 
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Em decorrência da inclusão social é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência cindiu a 

capacidade jurídica da capacidade mental, reputando todas as pessoas com deficiência como 

plenamente capazes e, em casos especiais, pode-se enquadrar a pessoa com deficiência na 

categoria de relativamente incapaz, podendo ser assistida pela curatela ou pela tomada de 

decisão apoiada, e quanto aos direitos existenciais, jamais será limitada sua autonomia. 

 

Não se admite qualquer limitação ao exercício de direitos pela pessoa com 

deficiência no que se refere aos seus direitos fundamentais, o que poderia, em última 

análise, representar afronta à sua própria dignidade. [...] É exatamente nesse espaço 

que se percebe estar situada a liberdade de autodeterminação e de expressão da 

vontade. Uma pessoa com deficiência, efetivamente, pode sofrer limitações de 

diferentes matizes, mas, seguramente, não perde a possibilidade de manifestação da 

individualidade em aspectos existenciais, como a afetividade e o próprio eu.183 

 

Diante desse contexto, não se justifica impedir a pessoa com deficiência de tomar suas 

próprias decisões, ter seu autogoverno, exercer seus direitos fundamentais de fazer um 

planejamento familiar, constituir família pelo casamento ou união estável, desde que não haja 

nenhum motivo plausível, como uma doença mental incapacitante; nesse caso, até mesmo a 

pessoa sem deficiência não teria condições de exprimir sua vontade, apta a produzir efeitos 

jurídicos. 

 

3.5.1.1.1 A autonomia de vontade para realização do casamento 

 

A vontade no casamento é manifestada através do consentimento, que deve ser livre. 

Documentos internacionais estabeleceram a necessidade do livre convencimento para contrair 

matrimônio e fundar uma família, como estabelece o art. XVI, 1 e 2184 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948; o art. 10.º, item 1, parte final185, do Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (Decreto nº 591, de 06 

de julho de 1992), o art. 23, 2 e 3186 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 

                                                 
183 FARIAS, Cristiano Chaves de; VEIGA, Melissa Ourives. A concretização dos direitos da pessoa com 

deficiência e o reconhecimento da possibilidade das diretivas antecipadas como exercício da sua autonomia 

privada. Revista de Doutrina e Jurisprudência. Brasília, v. 109, n. 2, p. 196-207. jan./jun. 2018, p. 201. 
184  Art. XVI Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, 

têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao 

casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão como o livre e pleno 

consentimento dos nubentes.  
185  [...] O casamento deve ser livremente consentido pelos futuros esposos. 
186  Art. 23 2. Será reconhecido o direito do homem e da mulher de, em idade núbil, contrair casamento e 

constituir família. 

     3. Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e pleno dos futuros esposos. 
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1966 (Decreto nº 592, de 06 de julho de 1992), o art. 17, 1 a 3187 do Pacto de São José da 

Costa Rica de 1969, assinado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 

678, de 06 de novembro de 1992), também na legislação infraconstitucional, os artigos 

1514188 e 1.535189 do Código Civil seguem o mesmo entendimento.  

Dessa forma, para se ter uma livre manifestação da vontade é preciso que a pessoa 

tenha o discernimento, a capacidade não somente jurídica, mas a capacidade fática, intelectual 

para processar o ato e projetá-lo na sua vida. Ao distinguir a capacidade jurídica da 

capacidade mental, Ana Carolina Brochado Teixeira e Joyceane Bezerra de Menezes 

esclarecem de que esta diz respeito à aptidão que tem o sujeito para tomar decisões, sendo 

variável de pessoa para pessoa, a depender de uma gama de fatores pessoais, ambientais e 

sociais.190 Ao capacitar juridicamente a pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência não analisa as circunstâncias fáticas da referida alteração, causando uma celeuma 

no ordenamento jurídico, pois nem todas as pessoas capazes, sob o ponto de vista jurídico, 

estão aptas para a prática do casamento, como é o caso da pessoa com incapacidade mental 

severa, que a impossibilita de manifestar sua vontade de forma consciente, pois sua 

capacidade cognitiva está totalmente comprometida. Há também um descompasso na lei, uma 

vez que a pessoa com deficiência mental severa continua inimputável para a legislação penal. 

 

3.5.1.1.2 A autonomia da vontade quanto aos direitos sexuais e direitos reprodutivos 

 

A saúde sexual tanto do homem quanto da mulher requer cuidados, sendo necessário o 

acompanhamento médico e a realização de exames para verificação do estado clínico da 

pessoa; dessa forma, tanto a pessoa como o Estado devem agir para que a promoção da saúde 

aconteça de forma efetiva. De um lado, a pessoa deve procurar os agentes de saúde para 

verificar sua saúde, e de outro, o Estado, através de ações e políticas públicas, deve criar 

                                                 
187  Art. 17, 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma 

família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem 

estas o princípio da não-discriminação estabelecido nesta Convenção.  

 3. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. 
188  Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a 

sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. 
189  Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e 

o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e 

espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos”. De acordo com a vontade que ambos 

acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro 

casados”. 
190  TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra de. Art. 114 do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. In: BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. (Coord.). Comentários ao estatuto da 

pessoa com deficiência à luz da Constituição da República. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 356. 
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programas de saúde para atender toda a população, inclusive com campanhas de 

conscientização e prevenção de doenças decorrentes da prática sexual. 

 

Para além destes existem outros direitos relacionados com a sexualidade e direitos 

sexuais, contudo para que a pessoa possa exercer os seus direitos de forma plena ela 

tem que não só estar informada sobre estes como também tem que deter informação 

noutros âmbitos, nomeadamente no âmbito da educação sexual e só assim lhe será 

então possível usufruir dos seus direitos sexuais e outros, bem como vivenciar da 

melhor forma e de forma mais saudável a sua sexualidade.191 

 

Os direitos sexuais são dissociados dos direitos reprodutivos, uma vez que aqueles têm 

como fonte o prazer, buscam satisfação própria e atendimento das necessidades biológicas, 

sem a intenção de gerar filhos. Já os direitos reprodutivos objetivam justamente a 

multiplicação da espécie, através da procriação, com a realização do projeto parental, desde a 

ideia inicial de constituir prole, como todo o período gestacional e o acompanhamento da vida 

e saúde dos filhos. Para a realização tanto de um quanto de outro é necessário o conhecimento 

dos métodos contraceptivos – no caso dos direitos sexuais – e dos métodos conceptivos – no 

caso dos direitos reprodutivos – de forma segura, que garanta e liberdade, mas também a 

proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, cabendo ao Estado realizar políticas 

públicas para informar a população das formas de segurança, bem como dos riscos das 

práticas sexuais.  

  

O consentimento informado, regra fundamental nas relações entre pacientes e 

profissionais da saúde, é derivado do Princípio do Respeito à Autonomia. Para que 

ele seja válido, são definidas algumas condições que devem ser atendidas, como a 

competência da pessoa e a compreensão sobre os procedimentos a serem 

realizados.192 

 

A competência e o entendimento requerem a capacidade do sujeito de tomar decisões 

baseadas no uso da razão, para saber e para fazer o que é melhor para si, levando-se em 

consideração seus valores morais, éticos, crenças, ponderando entre seus desejos e 

necessidades e também fatores externos como situação econômica, segurança individual e 

coletiva ou o comportamento que socialmente se espera da pessoa em determinadas situações, 

exige-se o exercício da autonomia das escolhas.  

                                                 
191 VARGEM, Inês Isabel dos Reis. Educação Sexual na Deficiência Mental. 2013. 88 f. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia da Educação) – Universidade do Algarve, Faro, Portugal, 2013. Disponível em: 

<https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/3496/1/Dissertacao%20de%20Mestrado%20Educacao%20Sexua

l%20na%20Deficiencia%20Menta.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018. p. 32. 
192  PETRY, Franciele Bete. Resenha. Princípios de Ética Biomédica. Ethic@, Florianópolis, v. 3, n. 1, p. 87-92, 

jun. 2004. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic/article/download/14702/13467>. 

Acesso em: 18 nov. 2018. p. 89. 
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Nesse sentido, Adriana de Freitas Torres esclarece: 

 

Autonomia significa autogoverno, autodeterminação da pessoa em tomar decisões 

relacionadas a sua vida, sua saúde, sua integridade físico-psiquíca e suas relações 

sociais. Pressupõe existência de opções, liberdade de escolha e requer que o 

indivíduo seja capaz de agir de acordo com as deliberações feitas. O respeito à 

autodeterminação fundamenta-se no princípio da dignidade da natureza humana, 

acatando-se o imperativo categórico kantiano que afirma que o ser humano é um fim 

em si mesmo. Algumas variáveis contribuem para que um indivíduo torne-se 

autônomo, tais como condições biológicas, psíquicas e sociais. Podem existir 

situações transitórias ou permanentes que uma pessoa pode ter uma autonomia 

diminuída, cabendo a terceiros o papel de decidir. A autonomia não deve ser 

confundida com individualismo, seus limites são estabelecidos com o respeito ao 

outro e ao coletivo.193 

 

Decidir é um processo trabalhoso, meticuloso, que envolve perdas e renúncias e 

análise da transversalidade, dentre muitas áreas que sofrerão os impactos de cada decisão 

tomada pelo indivíduo. Dessa forma, a prática sexual envolve uma preparação psicológica, a 

busca da satisfação pessoal com os prazeres oferecidos pelo ato, a aceitação das 

consequências das falhas dos métodos contraceptivos, como uma gravidez inesperada ou a 

prática de um aborto, ou ainda, a contaminação por uma doença sexualmente transmissível 

como a sífilis e a gonorreia. Nessa perspectiva, o planejamento familiar se verifica sob duas 

vertentes: a opção pela prática sexual sem a reprodução, ou seja, a pessoa com deficiência 

opta por não ter filhos e, portanto, deve ter um acompanhamento médico para a prática do 

sexo seguro, bem como o uso de métodos contraceptivos que estão disponíveis em postos de 

saúde, cuja distribuição é gratuita, conforme preconiza o Ministério da Saúde, outras ações 

que visam proteger por meio do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis  

(DST), Aids e Hepatites Virais. 

Assim, o Estado deve proteger a saúde das pessoas com deficiência e das pessoas sem 

deficiência, pois esta é um direito de todos e dever do Estado, conforme preconiza o art. 196 

da Constituição Federal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.194 

                                                 
193  TORRES, Adriana de Freitas. Bioética: O princípio da autonomia e o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Jornal do CRM-PB, n. 72, abr.-jun. 2007. Disponível em: 

http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21917:bioetica-o-principio-da-

autonomia-e-o-termo-de-consentimento-livre-e-esclarecido&catid=46:art.s&Itemid=483. Acesso em: 18 nov. 

2018. 
194 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017.   

http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21917:bioetica-o-principio-da-autonomia-e-o-termo-de-consentimento-livre-e-esclarecido&catid=46:art.s&Itemid=483
http://www.crmpb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21917:bioetica-o-principio-da-autonomia-e-o-termo-de-consentimento-livre-e-esclarecido&catid=46:art.s&Itemid=483
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Para as pessoas com deficiência que optarem por ter filhos, seja pela forma tradicional 

de relação sexual ou pelo meio de reprodução humana assistida, o Estado tem que garantir sua 

saúde antes mesmo da concepção. Camila Gandini explica que a Organização Mundial da 

Saúde esclarece que saúde compreende um estado de completo desenvolvimento físico, metal 

e bem-estar social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E complementa: 

 

A saúde reprodutiva ou saúde sexual aborda os processos reprodutivos, funções e 

sistemas de todas as fases da vida. A saúde reprodutiva, portanto, implica que as 

pessoas sejam capazes de ter uma vida sexual responsável, gratificante e segura, e 

que tenham a capacidade de reproduzir-se e a liberdade de decidir, quando e com 

que freqüência irão fazê-lo. 195  

 

Nesse diapasão, a pessoa com deficiência, da mesma forma que a pessoa sem 

deficiência, deve ter consciência do uso do seu corpo, promovendo a tomada de decisões 

responsável, a sua autoconfiança e a sua autoestima, analisando as consequências da atividade 

sexual e o respeito pelo corpo alheio, respeitando os limites da prática sexual saudável e fazer 

uso de métodos anticoncepcionais seguros para a prevenção de gravidez indesejada ou 

transmissão de doenças. Assim, faz-se necessária a conjugação das três características 

apresentadas – vontade, liberdade e responsabilidade – para que a vida sexual de uma pessoa 

seja plena, prazerosa e completa. Nesse contexto, uma pessoa com deficiência severa que não 

tem condições de cuidar sozinha de si mesma, está apta para o exercício da atividade sexual? 

Ana Cláudia Bortolozzi Maia e Paulo Rennes Marçal Ribeiro explicam: 

 

Em casos de pessoas com deficiência intelectual, a decisão de ter ou não filhos(as) 

pode ser mais difícil e envolve os pais e ou responsáveis. Mas até mesmo nesses 

casos, poderiam ser incentivadas a ter autonomia e responsabilidade podendo 

exercer uma vida sexual prevenindo-se de gravidez não programada e ou do 

contágio de doenças. Não é incomum, infelizmente, impor às pessoas com 

deficiência uma vida de abstinência ou submetê-las a procedimentos invasivos, 

como a esterilização. Tal procedimento é desnecessário. Aqueles que se julgam mais 

capazes do que as pessoas com deficiência deveriam se dedicar a processos 

educativos que ajudariam essas pessoas a usufruírem da vida sexual ativa e saudável, 

se elas assim o desejarem (WOLF; ZARFAS, 1982; BEHI; EDWARDS-BEHI, 

1987; FRANÇA-RIBEIRO, 2001; AMOR PAN, 2003; MAIA, 2006; SCHWIER; 

HINGSBURGER, 2007).196  

 

                                                 
195  GANDINI, Camila. Educação sexual e deficiência visual: as conseqüências da vergonha de ensinar. In: 

MAIA, Wagner A. R. Inclusão e reabilitação da pessoa com deficiência visual. Um Guia Prático. 2. ed. 

2018. Disponível em: <www.deficienciavisual.com.br>. Acesso em: 18 nov. 2018. p. 38. 
196  MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi; RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Desfazendo mitos para minimizar o 

preconceito sobre a sexualidade de pessoas com deficiências. Rev. bras. educ. espec., Marília ,  v. 16, n. 

2, p. 159-176,  ago.  2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

65382010000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 out. 2018. p. 172. 
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Nesta mesma linha, autores como Paulo Lôbo, Pablo Stolze, Nelson Rosenvald 

concordam que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de inclusão dessas 

pessoas, e consideram que as pessoas com deficiência devem receber a tutela da dignidade-

liberdade, trazendo-lhes empoderamento rumo à aceitação social como pessoas, sujeitos de 

direito e constituídas de dignidade.  

Leandra Migotto Certeza corrobora com tal pensamento: 

 

A mulher com deficiência física ou motora, pode ou não ter filhos, pois não há 

relação nenhuma entre deficiência (seja ela qual for) e fertilidade, a não ser que a 

infertilidade seja ocasionada por fator externo à deficiência, assim como ocorre com 

mulheres sem deficiência. A mulher ou o homem com deficiência visual pode 

exercer sua sexualidade usando ou não o tato; assim como escolher se querem ter 

filhos ou não. Pessoas com deficiência intelectual podem exercer sua sexualidade, 

respeitando as convenções do que pode ser feito em público ou não.197 

 

As pessoas com deficiência – seja de qualquer espécie, tais como física, intelectual ou 

sensorial –, não podem ter limitados seus direitos, pois possuem capacidade para a realização 

dos atos mencionados, desde que sua deficiência não seja em grau severo que lhe comprometa 

a cognição ou interfira nas suas responsabilidades. Os graus de deficiência que podem 

acometer uma pessoa não foram contemplados pela legislação protetiva dessa categoria, 

trazendo insegurança jurídica para o ordenamento. Uma pessoa com deficiência severa pode 

cuidar de uma criança sozinha? Como um pai tetraplégico vai dar um banho em seu filho ou 

mesmo ministrar-lhe remédio em caso de doença? Questões como essas devem ser 

respondidas não apenas com a análise da autonomia da vontade da pessoa, mas em um 

contexto muito mais amplo e complexo que envolve a família, a sociedade e o Estado.  

O planejamento familiar precisa ser analisado com um olhar apurado, não somente 

pensando no bem-estar das pessoas no momento presente, mas também sob o aspecto da 

responsabilidade sobre um ente que pode vir a ser gerado em um ambiente que não lhe 

proporcione as condições adequadas para o seu desenvolvimento como ser humano, sendo-lhe 

tolhida a sua dignidade de pessoa humana. 

 

3.5.1.2 Planejamento Familiar: Reprodução Humana Assistida Pela Pessoa com Deficiência 

 

A infertilidade ou esterilidade sempre foi um problema para a humanidade, 

sobretudo nos períodos em que a Igreja Católica tinha tanto poder quanto o Estado na vida das 

                                                 
197  CERTEZA, Leandra Migotto. A sexualidade da pessoa com deficiência. Inclusive, inclusão e cidadania. 11 

nov. 2009. Disponível em: <http://www.inclusive.org.br/arquivos/12340>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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pessoas, uma vez que a mulher que não gerasse filhos era tida como amaldiçoada. Na 

atualidade, um casal sem filhos é visto socialmente como aquele casal que quer postergar o 

projeto parental, ou mesmo a recusa da mulher em exercer a maternidade, ou ainda, a tibieza 

do marido quanto à paternidade. Entretanto, filhos são a continuação da família, a perpetuação 

do sangue e do nome. Diante desse contexto, muitas pessoas inférteis procuram tratamento 

médico para realizar seu projeto parental. A infertilidade está registrada na Classificação 

Internacional de Doenças, CID 10, da Organização Mundial da Saúde, sendo tratada como 

doença. 

O art. 9º da Lei nº 9.263/96 dispõe que a utilização de todos os métodos e técnicas de 

reprodução assistida serão fornecidos pelo SUS, desde que não venham a colocar em risco a 

saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. Lucivânia Guimarães Salles explica que os 

métodos mais difundidos e utilizados são inseminação artificial (IA), fertilização in vitro 

(FIV), reprodução humana assistida com gametas (GIFT), reprodução humana assistida com 

zigotos (ZIFT), sendo esses dois últimos recomendados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) na Resolução – ROC n. 23/2011.198 

 

3.5.1.3 Planejamento Familiar: Direitos e Deveres dos Pais em Relação à Prole 

 

O nascimento é o momento sublime na vida do ser humano, é ele quem estabelece o 

marco inicial da vida da pessoa, e como preconiza o art. 2º do Código Civil vigente que 

reproduziu o art. 4º do Código revogado (de 1916), a personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

Nascituro é o ente que está no útero materno. Para esta teoria, chamada de Natalista, o 

nascituro não possui personalidade jurídica, vindo a adquiri-la somente se nascer com vida, 

diferente da teoria Concepcionista que estabelece a aquisição da personalidade jurídica a 

partir da concepção, vale dizer, desde a fecundação do óvulo pelo espermatozóide. Ainda há 

uma terceira posição, a teoria da atividade organizada no córtex cerebral, em que o feto 

passaria a ser sujeito de direitos por volta da 25 º a 32 º semana de gestação, momento em que 

                                                 
198  SALLES, Lucivânia Guimarães. Destino dos embriões excedentários. 2014. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Tiradentes, Aracaju, 2014. Disponível em: 

<https://mestrados.unit.br/ppgd/wp-content/uploads/sites/5/2017/07/Luciv%C3%A2nia.pdf>. Acesso em: 18 

nov. 2018. p. 32. 
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começaria a pensar e ter consciência, algo presente tanto em um bebê recém-nascido quanto 

num adulto, embora em graus diferentes.199  

Nesse compasso, a criança mesmo antes de nascer já tem constitucionalmente 

assegurado o direito à vida e na legislação infraconstitucional, pois a Lei de Alimentos 

Gravídicos garante a ela um desenvolvimento saudável.   

Com o nascimento, os pais, em igualdade de condições, têm o dever de guarda, de 

sustento, de criação e educação dos filhos, ou seja, na atualidade, o sistema jurídico impõe a 

proteção ao direito de filiação. Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, é de se buscar a maneira mais eficaz de assegurar o exercício da filiação nesse 

novo quadro de relações sociais, econômicas e jurídicas, impedindo sua violação.200 Na 

família é que o indivíduo deve desenvolver suas potencialidades e sua personalidade, com 

respeito à individualidade de cada membro, com a valorização da pessoa humana, baseada no 

afeto e na solidariedade, que se traduzem em direitos e deveres de cada um. 

Independentemente da sua origem, a filiação goza de proteção integral, seja 

constitucionalmente, conforme preconiza o art. 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e 

educar os filhos menores, seja pelas normas infraconstitucionais, como o Código Civil e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald explicam que estabelecida relação 

filiatória, para que os pais consigam dar conta da guarda, do sustento, da educação e da 

assistência moral e material de sua prole é preciso estabilidade emocional e psíquica, além de 

um aguçado senso de responsabilidade.201 

A guarda é o direito dos pais de ter o filho em sua companhia, dando-lhe segurança, 

sustento, correspondente ao amparo. A educação é a transmissão de princípios básicos de 

convivência e respeito ao próximo, bem como a obrigação de encaminhar o filho para estudar 

e receber formação na escola; a assistência moral diz respeito aos valores éticos, 

conhecimento e princípios morais, formando a consciência do certo e do errado, e a 

assistência material é cuidar da saúde e da integridade física do menor, com alimentos, 

moradia, vestuário, lazer, etc.   

                                                 
199  BARRETO, Wanderlei de Paula; CAMILO, Andryelle Vanessa. Da formação da personalidade humana, da 

personalidade jurídica e dos direitos da personalidade. In: POMIN, Andryelle Vanessa Camilo; BUENO, 

João Bruno Dacome; FRACALOSSI, Willian (Orgs.). Teoria geral dos direitos da personalidade. 

Maringá: Vivens, 2012. p. 24. 
200  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias. 7. ed. rev. ampl. e 

atual. São Paulo, Atlas, 2015, v. 6. p. 541. 
201  Ibid., p. 553. 
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Nesse contexto, a responsabilidade de gerar e criar um filho são enormes, pois um ser 

em formação, vulnerável, necessita de afeto, atenção, cuidados e nem sempre a família pode 

dar o suporte e amparo necessários, cabendo única e exclusivamente aos pais os deveres de 

cuidado com sua prole. A deficiência de uma pessoa pode impedir que ela possa cuidar de sua 

prole, pois uma criança exige capacidade motora e mental para o seu trato e quando a pessoa 

tem limitações severas nessas áreas é difícil conseguir realizar as tarefas exigidas.  

Não se pode olvidar que o bebê ou a criança, seja qual for a idade, também tem 

dignidade humana, tanto que o princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em 

muitas situações. A depender das condições ambientais, econômicas e sociais, a criança pode 

ser posta em família substituta, como preconiza o art. 19 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mas prioritariamente, a criança dever ser criada e educada no seio da sua 

família. Valéria Silva Galdino Cardin explica que “observa-se que à medida que o poder 

familiar incumbe aos pais deveres jurídicos, concede aos filhos direitos e garantias, tal como o 

de inserir-se e participar do cotidiano familiar [...]”.202 

 

3.5.1.4 Planejamento Familiar: Dignidade do Filho 

 

“O filho não pede para nascer”, ditado popular apropriado para estabelecer a 

premissa de que uma vez concebido e sendo proibida na legislação brasileira a prática do 

aborto, ou sendo autorizada somente em situações excepcionais, o feto tem o direito à vida. 203 

Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida afirma que: 

 

Em nosso modo de ver, ao nascituro – inclusive ao adotado – são devidos, como 

direito próprio, alimentos em sentido lato – alimentos civis – para que possa nutrir-

se e desenvolver-se com normalidade, objetivando o nascimento com vida. Incluem-

se nos alimentos a adequada assistência médico-cirúrgica pré-natal, em sua inteireza, 

que abrange as técnicas especiais (transfusão de sangue, em caso de eritroblastose 

fetal, amniocentese, ultra-sonografia) e cirurgias realizadas em fetos, cada vez mais 

frequentes, alcançando, ainda, as despesas com o parto.204 

 

                                                 
202  CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da responsabilidade civil pelos danos decorrentes da quebra de deveres 

paternais. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues; CARDIN, Valéria Silva Galdino; BRUNINI, Barbara Cossetin 

Costa Beber. (Orgs.). Famílias, Psicologia e Direito. Brasília: Zakarewicz, 2017. p. 45. 
203  Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:  

 Aborto necessário 

 I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

 Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

 II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, 

de seu representante legal. 
204  ALMEIDA, Silmara Juny de A. Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 243. 
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Tal pensamento encontrou guarida na Lei nº 11.804, de 05 de novembro de 2008, 

também chamada de Lei de Alimentos Gravídicos, que regulamenta ao nascituro o direito de 

receber alimentos. A proteção legal alcança também a gestante, pois os alimentos se destinam 

ao desenvolvimento saudável do feto, recebendo a mãe os cuidados necessários até o 

nascimento do filho.   

Mário da Silva Pinheiro e Victor Sales Ribeiro explicam: 

 

[...] no exato momento da fecundação concretiza-se uma correlação profunda entre 

corpo e alma, e isto implica afirmar que ali, no útero materno, está plenamente 

individualizado um ser que é humano e, por isso, digno; uma pessoa que merece 

estima máxima, a começar pelo direito de não ser intencionalmente morta.205 

 

Dessa forma, não cabe a gestante o direito de decidir sobre a vida que está em seu 

ventre, mas sim de dar-lhe as condições necessárias para o seu desenvolvimento sadio pois, 

dotado de dignidade da pessoa humana, o ser possui valor próprio intrínseco, impossível de 

ser coisificado ou instrumentalizado. 

 Na Constituição Federal, o seu art. 227 preconiza: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.206 

 

Direito à vida não é somente o direito de nascer, de respirar, mas ter qualidade de vida, 

de ter a proteção da sua integridade física e psíquica em todas as suas dimensões, receber 

estímulos para adquirir conhecimento de acordo com a faixa etária da pessoa, receber o 

carinho, a atenção e interagir com os pais desde tenra idade. 

No Preâmbulo da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (promulgada 

pelo Decreto nº 99.710/90) está estipulado: [...] reconhecendo que a criança, para o pleno e 

harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um 

ambiente de felicidade, amor e compreensão; e continua: [...] tendo em conta que, conforme 

assinalado na Declaração dos Direitos da Criança, “a criança, em virtude de sua falta de 

                                                 
205  RIBEIRO, Mário da Silva, PINHEIRO, Victor Sales. A dignidade da pessoa humana e o direito à vida do 

nascituro: fundamentos biológicos, filosóficos e jurídicos. R. Dir. Gar. Fund., Vitória, v. 18, n. 3, p. 139-

176, set./dez. 2017. p. 160. 
206 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Organização Editoria Jurídica da Editora Manole. 9. ed. atual. até a 

EC n.95/2016. Barueri, São Paulo: Manole, 2017. p. 201. 
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maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, inclusive a devida 

proteção legal, tanto antes quanto após seu nascimento”.207 

 Assim como o item 1 do art. 4º do Pacto San José da Costa Rica (promulgado pelo 

Decreto nº. 678/92): “Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve 

ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado 

da vida arbitrariamente”. A legislação citada estabelece a proteção da criança de forma 

integral, para que tenha uma boa formação moral, social e psíquica. Também não se pode 

olvidar do princípio do melhor interesse da criança. 

Esse princípio faz parte da evolução dos direitos da criança e do adolescente, oriundos 

dos tratados e convenções internacionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8.069/1990, as crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direito, condizentes com sua 

condição de pessoas em formação e passíveis da mais ampla proteção e assistência. 

A criança está em permanente transformação e a combinação entre os fatores 

ambientais e genéticos irá determinar o seu desenvolvimento psicossocial. O que a criança 

vivencia em casa, na escola e na comunidade irá refletir por toda a sua vida; assim, as 

necessidades físicas, emocionais e intelectuais que forem negligenciadas causarão traumas, 

problemas de relacionamento e de afetividade na vida adulta. 

Por tudo que foi explanado até aqui, pergunta-se: como consentir que uma jovem 

impossibilitada permanentemente de cuidar de si mesma, seja por deficiência física ou mental 

gere filhos, já que não possui sequer autonomia para aderir ao pré-natal, atitude que põe em 

risco a sua própria saúde e a do ente em formação no seu ventre? Que dignidade há na 

procriação involuntária e irracional de uma pessoa com deficiência mental severa que gera 

prole sem envolvimento por parte dos genitores e sem condições para o exercício da 

parentalidade responsável? O planejamento familiar requer decisões bem amadurecidas e 

refletidas, a capacidade jurídica dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência para todas as 

pessoas com deficiência é suficiente para a utilização desse instituto?  

O direito tem uma missão árdua, pois sua aplicação ao caso concreto requer uma 

resposta pelo Poder Judiciário, e saber o que é justo exige uma ponderação de normas e 

princípios, pois os juízes devem respaldar suas decisões na legislação vigente. A norma 

regulatória dos direitos da pessoa com deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão, cujo próprio 

                                                 
207  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga 

a Convenção sobre os Direitos da Criança. Brasília, DF, 21 nov. 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm>. Acesso em: 18 nov. 2018. 
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nome já traduz sua finalidade, ou seja, inserir na sociedade as pessoas portadoras de 

deficiência, cujas necessidades especiais devem ser atendidas.  

Maria Regina Cazzaniga Maciel explica: 

 

A inclusão social é, na verdade, uma medida de ordem econômica, uma vez que o 

portador de deficiência e outras minorias tornam-se cidadãos produtivos, 

participantes, conscientes de seus direitos e deveres, diminuindo, assim, os custos 

sociais. Dessa forma, lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade de 

cada um e de todos coletivamente.208  

 

Não se questiona a necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência, 

entretanto, a forma como o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a legislação vigente, 

especialmente a capacidade civil e o exercício dos direitos existenciais, sem qualquer 

restrição, trouxe uma celeuma no ordenamento jurídico.  

 

3.5.2 Conflito de Normas: Planejamento Familiar versus Proteção Integral da Criança 

 

Entende-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabeleceu um conflito de 

normas referente ao planejamento familiar permitindo que a pessoa com deficiência, de forma 

ampla e genérica, possa gerar prole. Obviamente que pessoas com deficiência física, mental 

ou sensorial de graus leves e moderados estão aptas à prática dos direitos civis, entretanto, 

uma pessoa com deficiência física, mental ou sensorial severa não pode ter a diminuição de 

sua proteção, uma vez que a capa protetiva fornecida pelo Estado através da lei foi retirada, 

desnudando a pessoa com deficiência para o exercício de direitos que precisam de autonomia 

da vontade, sendo esta livre e consciente, e da responsabilidade pelas consequências geradas 

pelos seus atos. 

O exercício dos direitos sexuais através de prática sexual exige cuidados específicos 

para a prevenção de uma gravidez indesejada, bem como para a conservação da saúde sexual, 

eliminando os riscos de contração de doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis, 

AIDS, gonorreia, herpes genital, etc. Os métodos anticonceptivos ou contraceptivos devem 

ser analisados detidamente para a tomada de decisão correta para cada caso concreto, 

exigindo a busca de informações sobre as formas disponíveis, seus benefícios e seus 

malefícios para a saúde.  

                                                 
208  MACIEL, Maria Regina Cazzaniga. Portadores de deficiência: a questão da inclusão social. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 51-56, jun. 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9788.pdf >. Acesso em: 06 out. 2018. p. 52.  
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Como todo processo decisório, é necessário ter discernimento e consciência do que se 

pretende fazer, com especial atenção para a responsabilidade das consequências advindas de 

cada escolha e nem todas as pessoas com deficiência estão capacitadas para fazê-lo, como é o 

caso da pessoa com deficiência mental severa.  

O Estatuto permite que a pessoa com deficiência, de livre e espontânea vontade, possa 

exercer seus direitos sexuais. A pessoa com deficiência mental severa, pela análise no campo 

jurídico pode praticar sexo, mas no caso concreto, verificando o parceiro a falta de 

discernimento e entendimento da pessoa das consequências advindas de uma relação sexual 

desprotegida, poderá aproveitar-se do despreparo da vítima e provocar uma gravidez, visando 

benefício próprio. A lei abre brechas para que pessoas inescrupulosas, albergadas por ela, 

cometam atos atentatórios à dignidade da pessoa com deficiência em grau severo. 

Por outro lado, a vida de uma criança precisa ser permeada de cuidados e atenção, pois 

é um ser humano indefeso, vulnerável, instável e, principalmente, é um sujeito de direitos, 

possuidor de personalidade jurídica e de dignidade da pessoa humana na mesma proporção 

que seus pais. A impossibilidade do cuidado do filho em decorrência da deficiência física, 

mental ou sensorial em grau severo fere o princípio da parentalidade responsável e 

necessariamente envolve outras pessoas que nem sempre estão dispostas a ajudar na 

realização do projeto parental ou arcar com as consequências da falta dele, como é o caso dos 

avôs, que já exerceram suas funções de criar, cuidar e educar os filhos e novamente se 

encontram envolvidos com a responsabilidade de exercer o papel de substituto de pai ou mãe, 

que deveria ser feito pela pessoa com deficiência, mas que, em virtude da sua limitação, não 

pode fazê-lo. 

Nesse caso, ocorre o conflito de normas decorrente da autorização legal dos direitos 

reprodutivos de uma pessoa com deficiência e que não tem condições físicas ou mentais de 

cuidar de um filho, e por outro lado o melhor interesse da criança e sua proteção integral que 

exige responsabilidade parental. Na ponderação de direitos, o direito do filho se sobrepõe ao 

direito dos pais, ou o direito dos pais é superior ao direito do filho? A análise deve ser 

casuística. Primeiramente, o princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente 

estabelecido no art. 1º, inciso III, não pode ser invocado, porque tanto os pais quanto o filho o 

possuem. Dessa forma, o planejamento familiar, direito previsto no art. 226, §7º da CF/88, 

que novamente foi contemplado no art. 6º, inciso III da Lei nº 13.146/2015, é um direito 

fundamental do casal, que pode optar por ter seus filhos, inclusive a pessoa com deficiência 

pode executar seu projeto parental sozinha. Em contrapartida, a pessoa com deficiência que 

não tem condições físicas ou psicológicas de criar uma criança infringe o princípio da 
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paternidade responsável e também o princípio do melhor interesse da criança e, nesse caso, há 

uma discrepância entre comandos constitucionais que precisam ser analisados para se resolver 

o problema de tensão entre as normas e determinar qual deve prevalecer no caso concreto. 

Aqui se faz necessário se socorrer das regras de direito constitucional para dar suporte ao 

embasamento que se pretende construir. 

No plano abstrato, ao comentar sobre o princípio da Unidade da Constituição Federal, 

Roberto Baptista Dias da Silva ensina: “Isso porque todas as prescrições que assumem a 

forma de normas constitucionais se encontram em um mesmo patamar hierárquico, isto é, por 

fazerem parte da Constituição formal, estão em um mesmo plano, não existindo relação de 

subordinação entre elas”.209 As normas constitucionais se dividem em regras e princípios. 

Humberto Ávila conceitua: 

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 

com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou 

nos princípios que lhe são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual do fato.210 

 

A Constituição Federal alberga uma série de interesses de diversas classes sociais, nas 

quais as minorias são assistidas por normas de proteção e proibição. Segundo Barroso, a 

colisão entre princípios constitucionais decorre, como assinalado acima, do pluralismo, da 

diversidade de valores e de interesses que se abrigam no documento dialético e 

compromissório que é a Constituição.211 

Robert Alexy, citado por Nelson Nery Jr e Georges Abboud, preconiza: 

 

Os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Assim, os princípios 

são mandamentos de otimização, caracterizados pelo fato de que podem ser 

cumpridos em diferentes graus, e de que seu cumprimento não somente depende das 

possibilidades reais, mas também das jurídicas. O âmbito das possibilidades 

jurídicas é determinado pelos princípios e regras opostas.212 

 

Os princípios estão na esfera do dever ser, com expressões deônticas, de permissão e 

proibição, e têm uma série indefinida de aplicações, por isso conservam grau de generalidade 

                                                 
209  SILVA, Roberto Baptista Dias da. Manual de Direito Constitucional. Barueri: Manole, 2007. p. 56. 
210  ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. rev. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 70. 
211  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 

a Construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 330. 
212 ALEXY, Robert. Derechos, Cap. 3, I, p. 86 apud NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Direito 

Constitucional Brasileiro Curso Completo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 124. 
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e para a sua concreção é necessário o emprego das regras. Ao conflitar princípios, cada qual 

traz em si as regras para sua aplicação; dessa forma, o princípio prevalente afasta a aplicação 

das regras do princípio desprezado. 

Celso Antonio Bandeira de Mello esclarece que: 

 

Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes 

o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que 

preside a intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há por 

nome sistema jurídico positivo.213 

 

O princípio forma um núcleo informativo para todo o sistema jurídico, devendo ser 

observado na aplicação das demais normas. O princípio admite o balanceamento de valores 

quando colidente com outro princípio, devendo ser feita uma ponderação entre eles, diferente 

das regras, que uma vez, conflitantes, se excluem. 

Para Celso Bastos, 

 

Em síntese, pois, os princípios são de maior nível de abstração que as meras regras 

e, nestas condições, não podem ser diretamente aplicados.Mas, no que eles perdem 

em termos de concreção, ganham no sentido de abrangência, na medida em que, em 

razão daquela força irradiante, permeiam todo o texto constitucional, emprestando-

lhe significação única, traçando os rumos, os vetores, em função das quais as demais 

normas devem ser entendidas.214              

 

Segundo Ronald Dworkin, os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm 

– a dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se intercruzam [...], aquele que 

vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um.215 A importância de 

cada princípio representa a chave para a sua aplicação, o mais importante, de maior peso é 

que deve prevalecer, resolvendo a questão do caso concreto. 

 

                                                 
213  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1991. p. 230. 
214  BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos 

Editor, 2002. p. 208. 
215  DWORKIN, Ronald. Levando o direito a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 

2002. p. 42. 
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3.5.2.1 Técnica da Ponderação 

 

Na ocorrência de colisão de princípios ou de direitos fundamentais, não se pode 

utilizar da subsunção premissa maior (norma) → premissa menor (fato) → conclusão 

(silogismo) para sua resolução. Luís Roberto Barroso estabelece três fases para a aplicação da 

técnica da ponderação: identificação de normas pertinentes, seleção de fatos relevantes e 

atribuição geral de pesos, com a produção de uma conclusão – envolve avaliações de caráter 

subjetivo, que poderão variar em funções de circunstancias pessoais do intérprete.216 A 

ponderação consiste na técnica adequada à solução de conflitos concretos em que princípios 

de mesma hierarquia entram em rota de colisão, indicando soluções antagônicas para o 

mesmo caso concreto.217 

Eduardo Nunes de Souza entende que o exercício da autonomia privada apenas se 

legitima perante a ordem jurídica quando conforme a axiologia do sistema “[...] que certa 

pretensão é merecedora de tutela quando se deseja indicar sua compatibilidade com o 

sistema”.218 

Para Arnaldo Rizzardo, o planejamento familiar: 

 

[...] desde que não afetados princípios de direito ou o ordenamento legal, à família 

reconhece-se a autonomia ou liberdade na sua organização e opções de modo de 

vida, de trabalho, de subsistência, de formação moral, de credor religioso, de 

educação dos filhos, de escolha de domicílio, de decisões quanto à conduta e 

costumes internos. Não se tolera a ingerência de estranhos – quer de pessoas 

privadas ou do Estado -, para decidir ou impor no modo de vida, nas atividades, no 

tipo de trabalho e de cultura que decidiu adotar a família. Repugna admitir 

interferências externas nas posturas, nos hábitos, no trabalho, no modo de ser ou de 

se portar, desde que não atingidos interesses e direitos de terceiros. [...] Dentro do 

âmbito da autonomia, inclui-se o planejamento familiar, pelo qual aos pais compete 

decidir quanto à prole, não havendo limitação à natalidade, embora a falta de 

condições materiais e mesmo pessoal dos pais. Eis a regra instituída no §2º do art. 

1565: ‘O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado 

qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas’.219 

 

                                                 
216  BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 

a Construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 337 
217  SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de Tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. Revista 

de Direito Privado, São Paulo, v. 15, n. 58, p. 75-107, abr./jun. 2014. p. 83. 
218  SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de Tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. Revista 

de Direito Privado, São Paulo, v. 15, n. 58, p. 75-107, abr./jun. 2014. p. 74. 
219  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 15-16. 
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O que prevalece é a autonomia da vontade dos pais, mesmo que não haja condições 

materiais ou mesmo pessoais, os pais têm o direito de decidir quanto à prole; ao Estado 

compete a missão de subsidiar o planejamento familiar, pois terá que fornecer recursos 

financeiros para proporcionar uma gestação sadia e um parto humanizado e, posteriormente, 

terá que oferecer creche, escola e outros meios materiais para a criação e educação dos filhos. 

Sobre o assunto, Alexandre de Moraes expõe: 

 

O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em 

pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos. A Constituição 

Federal proclama, portanto, o direito à vida, cabendo ao Estado assegurá-la em sua 

dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda 

de se ter vida digna quanto à subsistência.220 

 

Para a pessoa com deficiência física, mental ou sensorial, independentemente do grau 

de sua deficiência, mas que tem o apoio da família na realização do projeto parental e possui 

condições financeiras de contratar uma pessoa para auxiliar nas tarefas que sua deficiência o 

limita, as barreiras são transponíveis e a proteção integral da criança será alcançada com a 

ajuda de familiares e auxiliares.  

Entretanto, em casos em que a família se recusa a apoiar a decisão de ter filhos da 

pessoa com deficiência, esclarecendo que não fornecerá ajuda para a criação e educação da 

criança e as condições financeiras não permitem a contratação de terceiros, não pode 

prevalecer o egoísmo e devaneio da pessoa com deficiência em grau severo que, em busca da 

sua realização pessoal e da sua felicidade, não mede esforços para obter o que deseja, em 

detrimento da qualidade de vida que poderá fornecer ao novo integrante da família.  

Portanto, entende-se que para o planejamento familiar no seu aspecto ativo, ter prole é 

um instituto jurídico que precisa ser analisado com muita cautela, em cada caso concreto, pois 

é necessário verificar a qualidade de vida dos pais com ou sem deficiência, sua capacidade 

física, intelectual, financeira para gerar e criar uma criança para que esta venha ao mundo 

como um cidadão com dignidade humana, com direitos e garantias de oportunidade de se 

desenvolver num ambiente sadio.  

Eduardo Nunes de Souza explica que se este é, como parece, um caso que exige uma 

avaliação meritória, apenas à luz das circunstâncias do caso concreto é possível ponderar qual 

das pretensões promove melhor os valores do ordenamento e merece tutela jurídica 

                                                 
220  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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privilegiada.221 Esse mesmo autor entende que deve ser aplicado o juízo de merecimento de 

tutela.  

Obviamente, tanto o Estado quanto a sociedade devem contribuir para a formação de 

qualquer indivíduo, assegurando desde métodos conceptivos seguros para a gestante e o feto 

até o desenvolvimento da pessoa, dando assistência na saúde, educação, emprego, moradia, 

transporte, segurança, com políticas públicas efetivas que minimizem as desigualdades sociais 

e oportunizem uma vida digna a cada cidadão, com ou sem deficiência. Fernanda Cohen e 

Renata Vilela Multedo, ao comentar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entendem: 

 

O Estatuto possibilita ainda medidas efetivas e apropriadas a serem aplicadas ao 

caso concreto, permitindo o julgador, com auxílio de equipe multidisciplinar, 

alcançar o maior objetivo do novel diploma legal: a garantia do direito à igualdade e 

a não discriminação à pessoa com deficiência.222 

 

Não se questiona que o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja um avanço legislativo 

na luta das pessoas com deficiência para o seu reconhecimento como cidadão e sujeito de 

direito e que tem visibilidade, nem também que a deficiência seja um problema que o Estado 

e a sociedade devem resolver. Assim, terão que disponibilizar meios para que as limitações 

sejam diminuídas ou extintas, e que o preconceito e a discriminação sejam extirpados do meio 

social.   

Mas, ao atribuir capacidade plena a toda pessoa com deficiência, especialmente quanto 

aos direitos existenciais, dando-lhe autonomia para decidir sobre sua vida sexual, 

planejamento familiar, ter filhos, sem levar em conta o grau de discernimento e suas 

limitações, permitindo que uma criança seja gerada e tenha que viver em um ambiente 

inseguro, sem proteção, exposta a toda sorte de perigo não é dar dignidade à pessoa com 

deficiência, é tirar-lhe a dignidade para que se torne ainda mais vulnerável e dependente da 

família, sociedade e Estado. Karl Larenz comenta: 

 

Nesse sentido, diante do caso concreto, cabe ao hermeneuta buscar a harmonização 

dos inúmeros valores, princípios e regras presentes no sistema, os quais, muitas 

vezes, são potencialmente conflitantes. O intérprete deve ponderar constantemente, 

pois não há ordem hierárquica predefinida entre todos os bens e valores jurídicos em 

abstrato.223  

                                                 
221  SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de Tutela: a nova fronteira da legalidade no direito civil. Revista 

de Direito Privado, São Paulo, v. 15, n. 58, p. 75-107, abr./jun. 2014. p. 96. 
222  COHEN, Fernanda; MULTEDO, Renata Vilela. Medidas efetivas e apropriadas: uma proposta de 

interpretação sistemática do Estatuto da Pessoa com Deficiência. In: BARBOZA, Heloisa Helena; 

MENDONÇA, Bruna Lima de; AZEVEDO JUNIOR, Vitor de. (Coord.). O Código Civil e o Estatuto da 

Pessoa com deficiência. Rio de Janeiro: Processo, 2017. p. 238. 
223  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Caloustte Gulbenkian, 2012. p. 575. 
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Dessa forma, diante do caso concreto, determinados atos lícitos e não abusivos podem 

não ser tão merecedores de tutela quando colidirem com outras situações jurídicas que melhor 

realizem os valores juridicamente relevantes.224 

A análise deve ser feita em cada caso concreto, e mesmo a par da existência do Direito 

concedendo tais benefícios à pessoa com deficiência, o aplicador da lei deve aplicar a justiça, 

como bem lembra Eduardo Juan Couture: “Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia 

encontrares o Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça!”225 

Os operadores do direito precisam fazer a interpretação e a aplicação da lei em uma 

leitura axiológica do sistema jurídico como um todo, pois em casos específicos a literalidade 

da lei gera mais entraves para as partes e para a sociedade, chegando numa solução de total 

injustiça. 

 

                                                 
224  COLAÇOL, Hian Silva, RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. Merecimento de tutela na sociedade da 

informação: reedificando as fronteiras do direito civil. Revista Quaestio Iuris, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 

1125-1145, 2017. p. 1135. 
225 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da; ATHAYDE, Carlos Otávio. Os mandamentos do Advogado. 3. ed. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1987. p. 10.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A deficiência sempre foi causa de discriminação e de preconceito social sentida todos 

os dias por aqueles que a possuem. Diversos foram os tratamentos dispensados às pessoas 

com deficiência, desde a interrupção da vida até a visibilidade social, com a conquista de 

direitos ao longo do tempo, pois se passou pela fase da morte, depois pelo 

assistencialismo/paternalismo e patologização da deficiência.  Na atualidade, a visão que se 

tem é de que a pessoa com deficiência é um sujeito de direitos que deve ser respeitado, 

inclusive com a obrigação do Estado e da sociedade reduzir as barreiras para o exercício de 

sua cidadania, e também dos direitos fundamentais, como direito à vida digna, com educação, 

moradia, alimentação, trabalho, segurança e transporte, dentre outros. 

Em cada fase evolutiva, o conceito de pessoa com deficiência também teve 

significados de acordo com os direitos conquistados, especialmente pelos documentos 

internacionais, como as Convenções realizadas em diversas partes do mundo, pois até o 

século XX as pessoas com deficiência eram tidas como um fardo social, inúteis e sem valor. 

Com o passar do tempo, especialmente com o disposto nos documentos internacionais: 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (Nova York, 1975), Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência (Guatemala, 1999) e Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (Nova York, 2006), as pessoas com deficiência atingiram um 

patamar social mais elevado, com o Estado criando políticas públicas e adequando sua 

legislação para atender às necessidades dessas pessoas. 

Diante do contexto social em que as minorias são tidas por invisíveis em relação ao 

poder político e econômico, as pessoas com deficiência, que também fazem parte desse grupo 

minoritário, precisam de proteção legal e efetiva do Estado e da sociedade para ter uma vida 

produtiva e realizada. A vulnerabilidade da pessoa com deficiência está na desigualdade que 

sofre, inicialmente, para ter educação, pois as escolas não são ambientes de inclusão. 

Capacitar uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, é um esforço hercúleo que poucos 

educadores estão dispostos a fazer.  

Passada a fase escolar, a qualificação profissional também encontra barreiras, pois os 

cursos ofertados geralmente não estão adaptados às deficiências, desmotivando ou impedindo 

que a pessoa com deficiência desenvolva suas habilidades e potencialidades, tendo que se 

submeter a subempregos em decorrência da discriminação que sofrem por parte do 
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empresariado brasileiro, pois a própria família os protege de forma que a sua independência 

fica relegada a segundo plano.  

No plano dos direitos existenciais, as pessoas com deficiência são tomadas como 

incapazes de alcançar o entendimento das consequências de seus atos, seja na vida amorosa, 

seja na concretização do projeto parental, e dessa forma também fica latente sua 

vulnerabilidade. Sob todos os aspectos, a proteção integral da pessoa com deficiência a 

impossibilita de alçar voos e crescer como ser humano, pois predomina o pensamento social 

de que estas pessoas são dignas de pena e de caridade.  

Nesse quadro da necessidade de empoderamento da pessoa com deficiência, surgiu na 

legislação brasileira o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz uma cisão entre 

deficiência e capacidade, distinguindo-as, de forma que a deficiência não torna uma pessoa 

incapaz. Para consolidar esse posicionamento, a lei faz uma série de alterações nas legislações 

vigentes, como a mudança na teoria da capacidade, retirando a incapacidade absoluta das 

pessoas com deficiência, dando-lhes a capacidade plena, aboliu a esterilização compulsória da 

pessoa com deficiência, mesmo que ela não consiga exprimir sua vontade. 

Outro ponto importante é o planejamento familiar, um instituto imprescindível para o 

desenvolvimento do país, uma vez que a família bem estruturada produz uma sociedade 

fraterna, igualitária e solidária. Sua importância é tamanha que a Constituição Federal vigente 

o contemplou e estabeleceu a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável.  

Diante desse contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio firmar o direito 

dessa minoria de ter uma vida sexual ativa, bem como optar por ter filhos ou não, e ainda 

planejar a gravidez e seu espaçamento entre uma e outra gestação. O direito in abstrato 

permite que qualquer pessoa com deficiência possa fazer o planejamento familiar, mas ocorre 

que nem todas as pessoas com deficiência possuem condições de exprimir sua vontade de 

forma livre e consciente trazendo inúmeros prejuízos a si próprios, à família e à sociedade, 

pois a gestação de uma pessoa sem discernimento por si gera grandes entraves para o 

desenvolvimento sadio do feto e aumenta o risco para a gestante na hora do parto, pois nem 

sempre o pré-natal será feito de forma adequada. 

 Não se pode olvidar que a manifestação de vontade foi a mola mestra para a ruptura 

com o sistema anterior vigente, assim, o sistema de proteção da pessoa com deficiência sofreu 

alterações mesmo quando a pessoa não tenha discernimento para se autogovernar, mas pode 

expressar sua vontade, devendo esta prevalecer tanto na ordem patrimonial quanto em relação 

aos direitos existenciais. Neste ponto houve o enfraquecimento da tutela legal da pessoa com 
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deficiência e a lei, ao invés de proteger, abriu brechas para que situações desfavoráveis aos 

tutelados acorram e produzam efeitos jurídicos em latente prejuízo aquelas pessoas com 

deficiência.  

Então, pelo princípio da autonomia da vontade, aliado ao artigo 6°, inc. III, do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência pode ter filhos, observando o princípio 

da dignidade da pessoa humana e o princípio da paternidade responsável. Mas, a depender do 

grau de deficiência da pessoa, esta pode não cumprir os requisitos da lei, principalmente no 

que se refere à paternidade responsável, pois dificilmente uma pessoa tetraplégica poderá 

cuidar, sozinha, de um bebê. Uma pessoa com grau de deficiência mental severa ou profunda 

não tem responsabilidade para fazer um pré-natal e tomar todos os cuidados que a gestação 

exige, mesmo porque ela não tem condições de cuidar de si mesma. Casos concretos irão 

ocorrer e a permissividade da lei poderá causar desarmonia familiar e social, competindo ao 

Estado, através de políticas públicas, sanar o problema, ao invés de buscar soluções para as 

causas. Indubitavelmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um grande avanço 

legislativo, estabelecendo regras claras para dar autonomia à pessoa com deficiência. No 

entanto, seu grande equívoco foi igualar todos os casos de deficiência, emancipando aqueles 

que precisam de proteção legal, pois mesmo que possam exprimir sua vontade, outros fatores 

limitantes não lhes dão as condições necessárias para o exercício da parentalidade 

responsável. 

 A dignidade da pessoa humana deve ser observada tanto na esfera paternal quanto na 

filial. A proteção integral da criança e o melhor interesse do menor devem ser primariamente 

observados pelos pais, e a estes cabem a criação, o dever de cuidado, a educação e a formação 

da criança em um ambiente propício para o seu desenvolvimento sadio. A falta dessas 

condições fere os direitos da criança e em cada caso concreto é preciso ponderar se a 

deficiência é ou não um empecilho para a geração de prole. A legislação ainda é recente, e 

cabe aos operadores de direito fazer uma interpretação adequada e equilibrada da norma 

jurídica, usando a técnica da ponderação, observando a realidade fática para que o 

planejamento familiar da pessoa com deficiência não venha a ser destruído com a necessidade 

de afastar a criança do seu lar em virtude dos pais não terem as condições mínimas para a sua 

criação. Não basta somente a autonomia da vontade, é preciso verificar uma série de outras 

particularidades, especialmente o grau de entendimento das consequências de seus atos, para 

que a pessoa com deficiência não fique na dependência da caridade alheia, seja do governo, 

seja da sociedade, para ter uma vida plena e dê dignidade também para a sua prole, que 

certamente ficará na sua dependência para o seu pleno desenvolvimento na vida social. 
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