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ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E  
OS DIREITOS CIVIS 

 

 

Rita de Cássia Rezende de Oliveira Leite  

 William Artur Pussi 

 

RESUMO 

 
O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe à tona modificações relevantes em 
relação ao cumprimento dos direitos fundamentais e civis das pessoas com 
deficiência. Respaldado nos princípios da inclusão e respeito a diferenças, esse 
diploma legal alterou e revogou as jurisprudências atuais relativas ao sistema da 
incapacidade e ao Direito de Família. Nesse sentido, o presente estudo tem por 
objetivo, desenvolver reflexões acerca da Lei nº 13.146/2015 que instituiu a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que se destina a assegurar e 
promover com igualdade, o exercício dos direitos e liberdade das pessoas que 
possuem deficiência. A metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo é a 
revisão bibliográfica e a coleta de dados foi feita com base em publicações como: 
livros, revistas e legislação. Os resultados apontam que as mudanças advindas com 
o Estatuto reafirmam a garantia dos direitos civis e dos direitos humanos de 
igualdade e não discriminação prevista pelo paradigma da inclusão. 
 
Palavras-chave: Alterações Legislativas. Capacidade. Família. 
 
 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
AND CIVIL RIGHTS 

 
ABSTRACT 

 
The Estatuto da Pessoa com Deficiência has brought about significant changes in 
relation to the fulfillment of the fundamental and civil rights of persons with 
disabilities. Backed by the principles of inclusion and respect for differences, this law 
changed and revoked current jurisprudence regarding the disability system and 
family law. In this sense, the objective of this study is to develop reflections on Law 
13.146 /2015, which established the Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, which is designed to ensure and promote, with equality, the exercise of 
the rights and freedoms of persons with disabilities. The methodology chosen for the 
development of the study is the bibliographic review and the data collection was done 
based on publications such as: books, journals and legislation. The results indicate 
that the changes brought about by the Statute reaffirmed the guarantee of civil rights 
and human rights of equality and non-discrimination envisaged by the inclusion 
paradigm. 
 
Keywords: Low Changes. Capacity. Family. 
 



4 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Lei nº 13.146/2015 que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência foi sancionada em 06 de Julho de 2015, entrando em vigor em janeiro de 

2016. A novel legislação objetiva principalmente incluir a pessoa com deficiência e 

reafirmar sua dignidade, buscando eliminar qualquer tipo de discriminação por sua 

condição. Decorre que o Estatuto modificou de forma intensa diversas matérias 

relativas ao Direito Civil, entre elas, o fato dos indivíduos com deficiências não 

serem mais considerados tecnicamente incapazes, retirando-se do novo texto legal 

o entendimento de que sua deficiência não afeta de forma plena sua capacidade 

civil. O Estatuto busca de forma sistemática aproximar-se dos conceitos e valores 

instituídos pela Constituição Federal Brasileira.  

Com os reflexos dessa lei a pessoa com deficiência tem salvaguarda uma 

autonomia que foi concedida pelo Estatuto, pois, concorrerá em condições de 

igualdade com as demais, não estando mais então, em situação violada do direito 

fundamental, visto que nesta perspectiva se encontravam desprotegidos, pois eram 

considerados vulneráveis. 

Nesse sentido, questionam-se quais são os aspectos do Estatuto que 

alteraram o instituto civil previstos em Código Civil e Código de Processo Civil? 

A Lei nº 13.146/2015 não considera apenas os indivíduos com deficiência 

capazes em igualdade de condições com as demais pessoas, mas também 

garantem a eles o direito para casar e assim decidir sobre reprodução e 

planejamento familiar, também, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

Por isso, o presente estudo tem por objetivo desenvolver reflexões acerca da 

Lei nº 13.146/2015, o chamado “Estatuto da Pessoa com Deficiência”. Além de 

comparar as alterações relativas à legislação civil, em especial ao tema da 

incapacidade, em relação a jurisprudências até então vigentes. 

Esse estudo justifica-se pelo tema abordar uma vasta capacidade de 

abrangência em seus princípios, pois, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

representa uma verdadeira conquista social, ao instituir legalmente um conjunto 

legislativo mais inclusivo, que concorda com o princípio da dignidade da pessoa 

humana em diversos aspectos. 
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A metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo foi à revisão 

bibliográfica e a coleta de dados tem como base publicações em livros, revistas e 

legislação. 

Os resultados desse estudo refletem que a Estatuto da Pessoa com 

Deficiência esclareceu de forma significativa a sociedade o conceito e a ampliação 

do termo deficiência e garantiu ao seu público alvo, direitos civis fundamentais que 

permite a sua real inclusão e participação na vida em sociedade. 

Espera-se que essa pesquisa ajude a ampliar o conhecimento sobre o direito 

desses indivíduos a partir do novo Estatuto. 

 

 
2. A LEI Nº 13.146/2015 – O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

 
E é no tocante a essas considerações de incapacidade e o Direito de Família 

que o Estatuto ao qual se refere esse estudo atua de forma a modificar de forma 

substancial a matéria jurídica. 

 
Art. 1° - É instituída a Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e 
cidadania

1
.  

 
A Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, realizada em Nova York, em 2007 e seu Protocolo Facultativo, 

ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº186, de 9 de 

julho de 2008. Esta Lei encontra aparato fundamental no Art. 1º, inciso III: dispondo 

que A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: “[...] III- a dignidade da pessoa humana”2.  

                                                           
1
 BRASIL. Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 04 set. 
2017. 

2
 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988.  Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
set. 2017. 
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Logo, a Constituição Federal define que a competência para legislar sobre a 

proteção e integração social das pessoas com deficiência será concorrente entre a 

União, aos Estados e ao Distrito Federal3.  

É importante salientar que o Estatuto, também definiu de forma mais 

conducente o conceito de “pessoas com deficiência” tal como: 

 
Art.2º Considera-se pessoa com deficiência 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.  
Art.4.º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 
nas seguintes categorias: 
I deficiente 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.  
II deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais {...}. 
III deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção optica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre medida do campo visual em ambos os olhos 
for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores. 
IV deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes de dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sócias  
d) utilização dos recursos da comunidade;  
e) saúde e segurança  
f) habilidades acadêmicas  
g) lazer; e  
h) trabalho; 
i) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências

4
. 

 

 

2.1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O presente diploma é de grande valia, no qual como citado se encontra 

respaldo na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo o 

                                                           
3
 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988.  Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
set. 2017. 

4
 BRASIL. Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 04 set. 
2017. 
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Brasil signatário, a referida, possui “status” de emenda constitucional, conforme 

mencionado anteriormente passou pelo quórum do Art. 5° §3 da Lei maior devido a 

sua grande importância, por se tratar de direitos humanos influenciando fortemente 

as modificações trazidas pela nova Lei.  

Para obter os direitos humanos basta nascer, ter a condição de pessoa, 

direitos este inalienável e essencial para viver. No entanto, as pessoas com 

deficiência e em conformidade com os direitos humanos, independente de ter uma 

deficiência física ou mental, terão direitos como os demais, não podendo reduzir ou 

minimizar pela sua condição, pois esses direitos são para todos e não para uma 

classe ou um grupo5.  

Visto que esses direitos são universais, pois atingem todos os seres 

humanos, e indivisíveis por não poder dissociar direitos de primeira dimensão com 

os direitos de segunda e terceira dimensão. Assim, reconhecendo as necessidades 

de cada indivíduo, mas não o limitando, concedendo o direito para efetiva-los, e 

colocando em condições de igualdade com os demais, devido a sua inclusão.  

É de suma importância ressaltar o direito a igualdade e o da não 

discriminação, garantindo já a referida dignidade são também pressuposto essencial 

na Constituição Pátria como se demonstra Art.4º - “toda pessoa com deficiência tem 

direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrera nenhuma 

espécie de discriminação”6.  

Tendo como fundamento constitucional o Art.3º da Constituição, sendo 

objetivos fundamentais “[...] IV promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”7.  

Portanto, sendo preceito constitucional percebe-se a importância da 

promoção de uma melhor qualidade de vida e identidade a pessoa deficiente, 

tornando-a sujeito de direitos sem quaisquer preconceitos acerca de sua condição.  

A Carta Magna Brasileira no seu Art.5º dispõe que “todos são iguais, sem 

distinção, garantindo os brasileiros e estrangeiros residentes no País a 

                                                           
5
 SÃO PAULO. Direitos humanos no cotidiano jurídico. São Paulo: CEPG, 2004, p. 13 (Série 
Estudos n. 14). Disponível em:< 
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/Direitos%20Humanos.pdf>. Acesso em 
25 set. 2017. 

6
 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
set. 2017. 

7
 Ibidem. 
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inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a 

propriedade” 8.  

Tocante a este assunto, a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência destaca que: 

1º Os estados partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante 
e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e 
igual benefício da lei. 2º Os estados Partes proibirão qualquer discriminação 
baseada na deficiência e garantirão as pessoas com deficiência igual e 
efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo. 3º. A fim 
de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes 
adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação 
razoável seja oferecida

9
.  

 

Este dispositivo corrobora com o princípio Constitucional da igualdade, 

“devendo tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de 

sua desigualdade”10.  

Sendo que não basta apenas uma igualdade formal, se expressa na lei maior, 

mais que isso, precisa de mecanismos por parte das autoridades competentes para 

que haja aplicabilidade real deste princípio. Um exemplo disso é quando se coloca 

vagas de estacionamento para deficientes e atendimentos prioritários em 

estabelecimentos comerciais. Isso não atenta contra o princípio da igualdade, sendo 

que essas pessoas também são sujeitos de direitos, mas necessitam de acessos 

mais flexíveis para fazer valer os direitos que lhes são garantidos. 

Esta igualdade tem que ser fomentada não somente pelo poder público por 

meio de diplomas legais, mas também pela coletividade, as pessoas deficientes 

como qualquer outra tem suas limitações e diversidades, Porém contribuem com o 

seu próprio desenvolvimento, pois podem ser inseridas no mercado de trabalho 

desde que seja respeitada a capacidade profissional de cada um e que o ambiente 

de trabalho seja adequado para tanto. 

As ações que podem contribuir para esse desenvolvimento é reconhecer a 

habilidade e a capacidade das pessoas com deficiência e dessa forma, por meio, de 

políticas públicas conscientizarem sobre os direitos e como elas podem concorre em 

                                                           
8
 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 
set. 2017 

9
 BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P (coord.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 62. 

10
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonada, p. 25, 1998. 
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igualdade e condições com as demais no âmbito do trabalho, pois não será admitido 

qualquer tipo de discriminação. 

Nesse sentido, a Convenção sobre a Reabilitação Profissional e Emprego de 

Pessoas Deficientes (Convenção nº 159 da OIT), estabelece: 

 
Art.3º - Essa política deverá ter por finalidade assegurar que existam 
medidas adequadas de reabilitação profissional ao alcance de todas as 
categorias de pessoas deficientes e promover oportunidades de emprego 
para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho

11
. 

 

No mesmo tema, a Constituição em seu Art.84º, inciso IV e com a aprovação 

do Congresso Nacional deu ensejo ao Decreto nº 129, de 22 de maio de 1991, no 

qual determina que: 

§ 1º considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de 
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
proposito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento 
de tecnologias assistivas

12
.  

 
Verifica-se que este dispositivo se coaduna perfeitamente com o preceito da 

discriminação expresso na Corte Interamericana que tem como objetivo eliminar a 

discriminação, em todas suas formas e manifestações, contra as pessoas 

deficientes, afirmando-se que: 

 
Art. 1º- Para os efeitos dessa Convenção entende-se por: 2. Discriminação 
contra as pessoas deficientes: a) O termo “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 proposito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas deficientes de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais

13
. 

 

A Convenção ainda estabelece que em relação à proteção integral à pessoa 

com deficiência no que tange aos Direitos Constitucionais: “Art. 5º a pessoa com 

deficiência será protegida de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, 

                                                           
11

 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. Convenções da organização internacional do trabalho 
– OIT. Disponível em:< http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/LEGIS/CLT/OIT/OIT_159.html>. 
Acesso em 12 out. 2017. 

12
 BRASIL. Decreto nº 129 de 22 de maio de 1991. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0129.htm>. Acesso em 15 out. 2017. 

13
BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coord.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 71. 
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violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante” 14. O 

Art. 5° no seu inciso III da Constituição Federal também prevê que “ninguém será 

submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante” 15. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também atua de 

forma preventiva contra qualquer tratamento indigno que venha violar tais direitos, 

conforme Art.15º - “Parágrafo único - para os fins da proteção mencionada no caput 

deste artigo são considerados vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o 

idoso, com deficiência” 16.    

Portanto, sabe-se que ao longo dos anos o Brasil e os demais países 

signatários das convenções e de outros tratados, demonstram preocupação sobre a 

temática e que avanços ocorreram. No entanto, ainda faltam serem colocadas em 

prática diversas outras medidas, sejam elas novas jurisprudências ou não, que 

possam representar ações concretas de melhoria do processo de inclusão das 

pessoas com deficiência, tanto na sociedade, como no mercado de trabalho. 

 

 

2.2 DOS DIREITOS CIVIS 

 

2.2.1 Da Capacidade 

 

A legislação pátria civil traz determinadas situações onde o indivíduo pode ser 

considerado incapaz necessitando de proteção especial já que padece de algo que 

lhe impede discernir totalmente sua conduta. O Art. 3º do Código Civil aborda a 

seguinte redação sobre a incapacidade: 

 
 São absolutamente incapazes [...] I - os menores de dezesseis anos, II- os, 
que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos e III- os que, mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir sua vontade

17
. 

                                                           
14

BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coord.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 71. 

15
BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 27 
out. 2017. 

16
BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coord.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 72. 

17
 BRASIL. Código civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 30 out. 2017. 
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Colaborando o Art. 4º do Código Civil, também aponta que são incapazes, 

relativamente a certos atos, ou á maneira de exercê-los: “I - os maiores de dezesseis 

e menores de dezoito anos, II- os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 

por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido e III- os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo e IV- os pródigos” 18. 

A incapacidade nada mais é do que uma restrição legal no que tange a 

práticas de atos civis, é o meio pelo qual o estado protege os absolutamente 

incapazes ou relativamente incapazes, ocorre que com a novel legislação não há 

mais no que se falar em incapacidade por deficiência, sendo um grande avanço se 

coadunando perfeitamente ao princípio da dignidade da pessoa humana em 

conjunto com o esplendido princípio da igualdade e da isonomia, cabe salientar que 

são direito natural nato ao ser humano não podendo em hipótese alguma ser 

dispendido, direito este inalienável19. 

E é no tocante a essas considerações de incapacidade que o Estatuto ao qual 

se refere esse estudo atua de forma a modificar de forma substancial a matéria 

jurídica 

Em comparação a Lei vigente, a referida lei traz alterações acerca da 

incapacidade, destacando-se dois artigos de suma importância para a matéria: o Art. 

3º e o Art. 4º do Código Civil. 

 
Partindo para a análise do texto legal, foram revogados todos os incisos do 
Art. 3º do Código Civil, que tinha a seguinte redação: São absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os menores de 
dezesseis anos; II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III – os que, 
mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Também 
foi alterado o caput do comando, passando a estabelecer que são 
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 anos

20
. 

 
Além da modificação quanto à incapacidade absoluta, a incapacidade relativa 

do Art. 4º também mudou: o seu inciso II não faz mais referência às pessoas com 

discernimento reduzido, que não são mais consideradas relativamente incapazes, 

                                                           
18

 BRASIL. Código civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 30 out.. 
19

 TARTUCE, Flávio. Direito civil -Volume 5 - Direito de Família.  11. ed., Rio de Janeiro: 
GEN/Forense, 2016, p. 149. 

20
Ibidem, p. 149. 



12 

 

como antes estava regulamentado. Também se alterou o inciso III, sem mencionar 

mais os excepcionais sem desenvolvimento completo21. 

 
[...] O Estatuto, homenageando o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, pretendeu 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

22
. 

 
 

Desta forma, o individuo com deficiência sob a vertente exposta no Estatuto é 

dono de sua vontade e possui autonomia para decidir sobre os temas que cercam 

sua vida civil. Respeitando e integrando a este de forma a contemplar os ideais 

defendidos na Constituição Federal, sendo um dos principais a Dignidade da Pessoa 

Humana.  

 

 

2.2.2. Da Sexualidade, do Casamento, da Família e dos Filhos  

 

Sendo louvável desmistificar algumas nuances sobre a sexualidade do 

deficiente, tendo em vista que essas pessoas têm necessidades e desejos sexuais 

como qualquer outra, podendo assim escolher seus parceiros com quem deseja 

constituir relacionamento, por conseguinte respeitar sua vontade e sua opção sexual 

e com quais gêneros melhor lhe convém, mesmo porque são pessoas capazes. 

Encontrando também respaldo na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, no Art.231º aborda que: 

 
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 á idade e a educação em 
matéria de reprodução e de planejamento familiar, bem como os meios 
necessários para exercer esses direitos

23
. 

 

                                                           
21

TARTUCE, Flávio. Direito civil -Volume 5 - Direito de Família.  11. ed. Rio de Janeiro: 
GEN/Forense, 2016, p. 149 

22
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 
18 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.148. 

23
BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coord.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 77. 
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O §4º, inc. VII, do Art. 18º do Estatuto também ressalta que “as ações e os 

serviços de saúde públicos destinados à pessoa com deficiência devem assegurar 

[...] VII – atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito a fertilização assistida” 24. 

Conforme o Art.226º da Constituição Federal, a família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado: 

 
 [...] § 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 da 
instituição oficial ou privadas

25
.  

 

No que concerne esse dispositivo trata-se do princípio da não intervenção ou 

da liberdade expresso no Art.1513º do Código Civil, sendo vedado a qualquer 

pessoa seja essa de direito privado ou público interferir na vida familiar, 

consagrando o princípio da liberdade ou da não intervenção na ótica do Direito de 

Família, sendo este princípio reforçado pelo Art.1565º,§2.º, da mesma codificação, 

sendo o planejamento familiar livre, ou seja, decisão exclusiva do casal, contendo 

relação direta com o princípio da autonomia privada26. Sendo muito bem 

conceituado por Daniel Sarmento, o poder que a pessoa tem de regulamentar os 

próprios interesses: “esse princípio tem como matriz a concepção do ser humano 

como agente moral, dotado de razão, capaz de decidir o que é bom ou ruim desde 

que não perturbem direitos de outrem” 27.   

Contudo deve ser analisado o real sentido dos dispositivos acima descritos, 

por, mas que o Estado ou um ente privado não possa intervir nas relações de 

família, o Estado poderá incentivar e controlar a natalidade e o planejamento 

familiar. A lei maior incentiva à paternidade responsável e o planejamento familiar, 

devendo o Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 

desses direitos28.  

                                                           
24

 BRASIL. Estatuto da pessoa com deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 Disponível 
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 04 set. 
2017. 

25 BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível 

em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 28 
out. 2017. 

26
 BRASIL. Código civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 30 out. 2017. 

27
 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2 ed. São Paulo: Lumen Juris, 
2005,  p.188.   

28
 Ibidem, p. 189. 
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Assim entende-se que as pessoas com deficiência, assim como as demais, 

tem o direito de decidir sobre o número de filhos e sobre o planejamento familiar, 

mas com ressalvas, pois tem que estar em consonância com tais princípios aludidos.  

Mas para fazer valer a liberdade que lhe foi concebida, sendo um dos 

principais atributos do ser humano a liberdade de escolha, não somente para o 

planejamento familiar e a quantidade de filhos, mas todos os outros direitos 

inerentes ao ser humano, os pais tem que decidir sobre o número de filhos sim, mas 

de acordo com cada realidade e conforme a classe social, pois os pais tem total 

responsabilidade com os filhos e com o planejamento familiar. 

 
Art. 23º - Os Estados Partes 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: 
c) as pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, 
em igualdade de condições com as demais pessoas

29
. 

 

O Código de Ética Médica em seu Art.42º diz que “é vedado ao médico: 

desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, 

devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de 

cada método” 30. Logo, entende-se que o médico não poderá fazer qualquer 

procedimento aqui mencionado sem o consentimento do paciente, tendo que 

respeitar a liberdade de escolha do paciente, o que o médico pode fazer é 

esclarecer sobre os métodos contraceptivos a serem utilizados, não podendo induzir 

em hipótese alguma qualquer método. 

 
Art. 19º - Os Estados partes desta Convenção reconhecem o igual direito de 
todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a mesma 
liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e 
apropriadas para facilitar as pessoas com deficiência o pleno gozo desse 
direito e sua plena inclusão e participação na comunidade

31
. 

 

                                                           
29

BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coor). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 80. 

30
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Código de ética médica: resolução CFM nº 1.931, de 17 
de setembro de 2009 (versão de bolso). Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2010. 

31
BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coor). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 81. 
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A Convenção também estabelece que devam “exercer o direito a guarda, a 

tutela, a curatela e a adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas” 32.  

Conclui-se que referenciado os diversos diplomas acima detalhados pode-se 

compreender a importância da autonomia da pessoa com deficiência. E como o 

advento do Estatuto reforçou o direito a tratamento igualitário a essas pessoas.  

 

 

3. DAS MUDANÇAS ADVINDAS DO ESTATUTO DO DEFICINETE E OS 

DIREITOS CIVIS  

 

Entre as características que representam um real avanço para garantia dos 

direitos fundamentais da pessoa com deficiência, a Lei Nº 13.146/2015 altera e 

revoga alguns artigos do Código Civil (Arts. 114º a 116º), apresentando mudanças 

estruturais no conceito de incapacidade e para alguns institutos do Direito de 

Família.  

A legislação pátria civil traz determinadas situações onde o indivíduo pode ser 

considerado incapaz, necessitando de proteção especial já que padece de algo que 

lhe impede discernir totalmente sua conduta. Considerado que [...] “toda pessoa 

natural possui personalidade jurídica, que pode ser definida com uma aptidão 

genérica para contrair obrigações e deveres” 33. 

Já no que tange a novel redação dada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência ocorre que modificou de forma intensa a perspectiva de que os 

indivíduos com deficiências não devem mais ser considerados tecnicamente 

incapazes, retirando-se do novo texto legal o entendimento de que sua deficiência 

não afeta de forma plena sua capacidade civil.  

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira, no sistema privado brasileiro não 

há mais pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade. Da mesma forma 

que não há previsão de ação de interdição absoluta no nosso sistema civil, pois os 

menores não são interditados. Logo, normativamente todas as pessoas com 

                                                           
32

BRASIL. A Convenção sobre Direitos das pessoas com comentada. RESENDE, A. C., VITAL, F. 
M. P. (coor). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2008, p. 81. 

33
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014,  p. 131. 
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deficiência são plenamente capazes para o Direito Civil, em prol de sua dignidade e 

inclusão social34.  

No entanto, vale lembrar que em casos excepcionais, as pessoas com 

deficiência podem ser tidas como relativamente incapazes, caso estejam dentro das 

condições citadas pelo novo Art. 4º do Código Civil. Por exemplo, a situação de um 

deficiente que seja viciado em tóxicos, como qualquer outro individuo, dependendo 

de um processo de interdição relativa, com sentença judicial, para que sua 

incapacidade seja reconhecida. Alterando também o inciso III do mesmo Código, 

como em relação à situação típica de incapacidade absoluta (Síndrome Dow), o 

Estatuto passa a relatar que pessoas com deficiência que por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir a vontade, se prevê a incapacidade relativa. 

Rodrigo da Cunha Pereira também aponta de forma mais objetiva as seguintes 

alterações em relação ao sistema de incapacidade: 

 
O Art. 3º do Código Civil, que dispõe sobre os absolutamente incapazes, 
teve todos os seus incisos revogados, mantendo-se, como única hipótese 
de incapacidade absoluta, a do menor impúbere (menor de 16 anos). O Art. 
4º, por sua vez, que cuida da incapacidade relativa, também sofreu 
modificação. No inciso I, permaneceu a previsão dos menores púberes 
(entre 16 anos completos e 18 anos incompletos); o inciso II, por sua vez, 
suprimiu a menção à deficiência mental, referindo, apenas, “os ébrios 
habituais e os viciados em tóxico”; o inciso III, que albergava “o excepcional 
sem desenvolvimento mental completo”, passou a tratar, apenas, das 
pessoas que, "por causa transitória ou permanente, não possam exprimir a 
sua vontade"; por fim, permaneceu a previsão da incapacidade do pródigo

35
. 

 

Assim, observa-se deste modo que o sistema de incapacidades tornou-se 

mais flexível, considerando a partir das circunstâncias do caso concreto em uma 

perspectiva inclusiva as pessoas com deficiência, mantendo a sua dignidade e a sua 

interação social.  

 
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 a prática de atos na vida civil

36
.  

 

                                                           
34

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Lei nº 13.146 acrescenta novo conceito para capacidade civil. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-ago-10/processo-familiar-lei-13146-acrescenta-
conceito-capacidade-civil. , Acessado em 31 out. 2017. 

35
Ibidem. 

36
Ibidem. 
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Houve grande e verdadeira revolução, portanto, na teoria das incapacidades, 

em especial a curatela, podendo-se perceber duas correntes a respeito da norma, a 

primeira a qual estão filiados José Fernando Simão e Vitor Kümpel condena as 

modificações, pois a dignidade de tais pessoas deveria ser resguardada por meio de 

sua proteção como vulneráveis (dignidade- vulnerabilidade). A segunda vertente 

liberada por Joyceane Bezerra, Paulo Lôbo, Nelson Rosenvald, Jones Figueirêdo 

Alves, Rodrigo da Cunha Pereira e Pablo Stolze aplaude a inovação, pela tutela da 

(dignidade-liberdade) das pessoas com deficiência, evidenciadas pelos objetivos de 

sua inclusão37.  

Entende-se que pela primeira corrente adotada por José Fernando Simão e 

Vitor Kümpel há uma crítica nas mudanças sobre inclusão da pessoa com 

deficiência, para eles, o louvável e novo (Estatuto da Pessoa com Deficiência) tem o 

escopo de assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua 

inclusão social e cidadania. Ocorre que na visão de José Fernando Simao e Vitor 

Kümpel (dignidade-vulnerabilidade) essas pessoas com deficiências devem ter uma 

proteção do Estado, visto que se encontra em situação de vulnerabilidade, vendo 

que não houve nenhum benefício, deixando essas pessoas à mercê38. 

Noutro sentido, a corrente adotada por Joyceane Bezerra, Paulo Lôbo, Nelson 

Rosenvald, Jones Figueirêdo Alves, Rodrigo da Cunha Pereira e Pablo Stolze 

(dignidade-liberdade) entende que o ser humano tem a liberdade de fazer suas 

escolhas de acordo com suas vontades e convicções, é salientar que essas pessoas 

tem autonomia para conduzir suas vidas, reconhecer e aplicar o importante princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana39.   

Em especial a curatela, que vem a ser o instituto jurídico pelo qual uma 

pessoa (o curador) recebe poderes específicos para tomada de decisões referentes 

à outra pessoa, o curador fica responsável pelo curatelado e administra seus bens 

de forma a zelar por este. O Art. 1.767 do Código Civil traz o rol taxativo das 

pessoas sujeitos a curatela, foi modificado pelo advento do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência:  

 

                                                           
37

FARIAS, Cristiano Chaves. Estatuto da pessoa com deficiência comentado artigo por artigo. 2 
ed., rev. ampl. e atul. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 56. 

38
Ibidem, p. 56 

39
Ibidem, p. 56. 
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Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:  
I - Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade;  
II - (Revogado);  
III - Os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  
IV - (Revogado);  

V - Os pródigos
40. 

 

Desta forma, a curatela não mais atinge a pessoa com deficiência em 

específico, ficando mais restrita de certa forma a atos de natureza patrimonial ou 

negocial de acordo com o Estatuto: 

 
Art. 85º.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 
de natureza patrimonial e negocial. 
§ 1

o
  A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto. 
§ 2

o
  A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 
interesses do curatelado. 
§ 3

o
  No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear 

curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza 
familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado

41
. 

 

Logo, com esse novo cenário jurídico, a pessoa com deficiência, não 

necessariamente necessitará de um curador para realizar atos da vida civil. E 

apenas aqueles que por alguma dificuldade, ou por alguma incapacidade relativa ou 

transitória, optem por esse tipo de proteção poderão requisitá-la, não havendo, 

portanto a imposição dessa situação.  

No que tange ao instituto do casamento, há alterações importantes, como as 

do Art. 1.518 do Código Civil, que sofreu mudança em sua redação, passando a 

prever que: “Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores revogar a 

autorização” (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)42. O que se vê aqui é que 

a nova legislador tirou do curador a legitimidade de revogar a autorização para o 

casamento que era prevista anteriormente.  

Logo, não ha mais a nulidade do casamento das pessoas vista como 

incapazes. Na mesma perspectiva de mudança está o Art. 1.550 do referido código, 

que trata da nulidade relativa do casamento, que ganhou nova redação, prevendo 

                                                           
40

BRASIL. Código civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em:< 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114


19 

 

que: “a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil poderá contrair 

matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável 

ou curador”43. 

Com a possibilidade de a pessoa com deficiência mental ou intelectual se 

casar, foram alterados também os dois incisos do Art. 1.557, em relação às 

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 [...] ou de 

moléstia grave e transmissível, [...] capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge 

ou de sua descendência”44. 

Assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência em seu art. 6º, inciso prevê que: 

“A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-

se e constituir união estável” 45. 

Desta forma, pela análise do Estatuto e em consoante com o que esta nova 

legislação trouxe de novidades e mudanças pode-se concluir que a pessoa com 

deficiência, que possua a vontade de contrair matrimonio, deverá cumprir os 

mesmos requisitos que qualquer outra pessoa e adotando os mesmos 

procedimentos. Nesse sentido o art. 1.518 do Código Civil: 

 

Art. 1.538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se 
algum dos contraentes: 
I - recusar a solene afirmação da sua vontade; 
II - declarar que esta não é livre e espontânea; 
III - manifestar-se arrependido. 
Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste 
artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no 
mesmo dia

46
. 

 

Logo, o processo para habilitação a ser seguido em cartório deve estar 

disponível para a pessoa com deficiência tal qual está para a pessoa sem 

deficiência. Não podendo ninguém opor-se ao casamento, a menos que haja 

motivos para tanto, tal como irregularidades na vontade de um dos nubentes, por 

exemplo.  
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Sendo, portanto, resguardados e ampliados os direitos civis, a dignidade da 

pessoa humana e a liberdade das pessoas com deficiência. De forma que ela sinta-

se mais atuante e independente com relação à própria vida. A deficiência não deve 

ser vista como impedimento ou uma marca que define o que o individuo pode ou não 

pode fazer. O Estatuto do Deficiente colabora, portanto com a reafirmação da 

dignidade e da liberdade dessas pessoas.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

No Brasil ao longo dos anos ocorreu de forma tímida e lenta a conquista de 

direitos, e a garantia destes, aos indivíduos com deficiência. Nesse sentido conclui-

se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamada Lei de Inclusão, 

apresenta diversas garantias para aos deficientes, sendo desta forma um grande 

avanço na legislação e no sistema jurídico. 

É correto afirmar, portanto, que a grande novidade da novel legislação são as 

mudanças relativas à capacidade civil do indivíduo, abolindo de certa forma a 

existência do absolutamente incapaz, e consequentemente atingindo outros 

institutos tais como a curatela.   

Assim, não existe mais incapacidade absoluta de pessoa maior de idade no 

Brasil, e aqueles que possuam discernimento reduzido ou o excepcional sem 

desenvolvimento completo, tampouco, serão relativamente incapazes. Vê-se que o 

Estatuto alterou de forma incisiva a incapacidade civil. E que buscou garantir 

dignidade a esses indivíduos, no entanto, se a proteção a estes será satisfatória, 

demais estudos, a prática e aplicação do mesmo no cotidiano e em casos concretos 

demonstrarão.  

E quanto ao instituto da curatela, ele mantem-se existente. No entanto, 

passou a ter uma aplicação mais extraordinária. Sendo determinada pelo juiz em 

casos onde a necessidade da mesma exista, e podendo cessar se essa 

necessidade deixar de existir. O individuo com deficiência não é automaticamente 

visto como alguém que necessitará de tal auxílio. Dando-lhe, portanto, poderes 

sobre suas próprias decisões e vida.  

A lei com o advento do Estatuto do Deficiente define que essa curatela poderá 

ser instituída sobre os aspectos patrimoniais da pessoa com deficiência, logo 
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respeitando sua liberdade acerca do direito ao próprio corpo, sexualidade, filiação e 

ao matrimônio, por exemplo. Estando o matrimonio localizado também como grande 

mudança do Estatuto. Permitindo ao individuo com deficiência a liberdade para 

contraí-lo, sem necessidade de autorização de curador ou outros.  

Portanto, por meio deste estudo conclui-se que o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência ampliou a proteção aos direitos fundamentais e à capacidade civil 

daqueles ao qual se destina. Buscando privilegiar a autonomia e a liberdade 

desses indivíduos.  

Alguns doutrinadores e estudiosos sobre o assunto, a própria família ou 

pessoas em geral carecem de confiança de como essa liberdade poderá afetar na 

segurança da pessoa com deficiência. Tais temores justificam-se na medida da 

importância de se assegurar uma vida plena e segura a estes.  

Fica claro, porém que apesar da maior liberdade dada, há ainda a 

preocupação com as necessidades e proteções da pessoa com deficiência. E que, 

se preciso for, será assegurado auxilio nos atos da vida civil que este por algum 

motivo não conseguir realizar.  

Portanto, não se extinguiu totalmente a teoria das incapacidades, apenas se 

reconheceu, através do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sua capacidade de 

praticar seus direitos civis, matrimoniais, familiares, patrimoniais, etc. E que 

apenas em casos excepcionais a pessoa com deficiência necessitará da curatela. 

E ainda que, o direito a contrair matrimônio e a filiação deve ser amplamente 

usufruído.  

Pode-se compreender que adequações poderão ser feitas no sentido de se 

melhorar e adequar possíveis distorções que ocorram diante dos casos concretos 

e da vida social. Contudo, entende-se que, os avanços realizados pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência vêm de encontro com a necessidade premente da 

reafirmação da dignidade da pessoa humana e da importância do cumprimento dos 

direitos fundamentais de todas as pessoas sem exceção.  
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