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RESUMO 

 

A presente dissertação versa sobre as disposições da Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência, com o respectivo Protocolo Facultativo, e do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, relativas ao instituto jurídico do casamento. O 

objetivo do trabalho é examinar as alterações promovidas por tais diplomas normativos 

no ordenamento jurídico brasileiro e avaliar o seu impacto na proteção jurídica desse 

importante segmento da sociedade. Nessa abordagem, são analisados o tratamento 

jurídico deferido à pessoa com deficiência em uma perspectiva histórica e a 

modificação do conceito normativo, bem como a figura da tomada de decisão apoiada e 

os reflexos da nova disciplina jurídica na curatela, sob o prisma da autonomia e da 

dignidade da pessoa humana. Na sequência, é examinado o instituto do casamento em 

seus diversos aspectos, com a proposição de alternativas para o incremento da proteção 

jurídica da pessoa com deficiência no matrimônio, tendo em vista a insuficiência da 

ordem jurídica vigente para esse fim.  

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Direito de família. Casamento. Proteção. 

Autonomia. Dignidade humana. Tomada de decisão apoiada. Curatela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertion is made with the intent of reviewing the provisions of the International 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, with its respective Optional 

Protocol, and of the Statute of Persons with Disabilities concerning the legal institute of 

marriage. The methodology used is, predominantly, bibliographical research, with the 

analysis of scientific works and published articles. The objective of the study is to 

analyze the changes promoted in the marriage and to propose some solutions to the 

problems encountered during the research. In this approach, the legal treatment 

accorded to the disabled person in a historical perspective and the alteration of the 

normative concept, as well as the introduction of the supported decision making 

institute and the reflexes of the new juridical discipline granted (?) to the curatorship, 

under the prism of the autonomy and the dignity of human person. Afterwards, the 

institute of marriage is examined in its various aspects, proposing alternatives to 

increase the legal protection of persons with disabilities in marriage, due to the 

insufficiency of the legal system in force for this purpose.  

 

Keywords: Persons with Disabilities. Family Law. Marriage. Protection. Autonomy. 

Dignity of human person. Supported decision making. Curatorship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os primórdios do direito romano, a essência do direito privado era a 

realização de fins individuais em um espaço de poder de autodeterminação, imune às 

interferências estatais, para o livre desenvolvimento da personalidade.  

 

Na modernidade, consolidou-se a concepção liberal de que o sujeito de direito, 

dotado de certas condições, pode, racional e livremente, autorregular suas relações 

jurídicas privadas.  

 

Com a ressistematização do ordenamento jurídico e a sublimação da separação 

absoluta entre o público e o privado, consagraram-se o pluralismo político, ideológico e 

cultural e a ideia de responsabilidade social, com a intensificação do papel do Estado na 

proteção das esferas de vida do indivíduo. Sob o influxo da valorização dos direitos 

humanos e da redefinição dos paradigmas da liberdade, da igualdade e da fraternidade, 

foi agregada às normativas legais a tutela jurídica de situações de vulnerabilidade de 

certos indivíduos e grupos, baseada na premissa de que, para além de interesses 

singulares, existem interesses voltados para a coletividade que não podem ser 

desprezados.  

 

No contexto dessa evolução, inserem-se os movimentos jurídicos tendentes à 

inclusão social das pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais, 

e os esforços para a superação de uma realidade histórica de marginalização e a 

incorporação de mecanismos que lhes assegurem uma convivência digna em uma 

sociedade que pretende ser justa e solidária. 

 

A Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e o seu Protocolo 

Facultativo, assinados por diversos países em 30 de março de 2007 e ratificados pelo 

Congresso Nacional brasileiro, por meio do Decreto Legislativo n.º 186, de 9 de julho 

de 2008, na sistemática prevista no art. 5º, § 3º, da Constituição da República Federativa 



do Brasil, representou um importante avanço nessa transformação.  

 

Com o propósito de incorporar ao ordenamento jurídico pátrio as principais 

inovações introduzidas por tais diplomas internacionais, o legislador editou a Lei n.º 

13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, dentre outras 

providências, modificou diversas disposições do Código Civil. 

 

Constitui objeto desta dissertação a análise dessas alterações legislativas no 

âmbito do direito de família, especificamente em relação ao instituto jurídico do 

casamento da pessoa com deficiência mental, em uma perspectiva eminentemente 

normativa.  

 

O tema é relevante e carece de reflexões mais aprofundadas por parte dos 

operadores do direito, dadas sua repercussão em inúmeras esferas de atuação do 

indivíduo e a necessidade de eliminar os resquícios de segregação social, que resultam 

em perda para ele, que vê cerceado seu desenvolvimento pessoal, e para toda a 

sociedade, que não se beneficia de todas as potencialidades de uma parcela significava 

de seus membros.  

 

No primeiro capítulo, discorremos sobre o tratamento jurídico deferido às 

pessoas com deficiência, delimitando o conceito normativo e os reflexos do 

reconhecimento de sua capacidade civil plena em variados espectros. Na sequência, 

abordaremos sobre as alternativas legislativas para supressão de eventual insuficiência 

cognitiva na prática de atos da vida civil – curatela e tomada de decisão apoiada – e a 

autonomia e a dignidade humana como diretrizes normativas.  

 

No segundo capítulo, analisaremos o instituto jurídico do casamento e sua 

disciplina legal, abordando o seu conceito e regramento jurídico, a necessidade de 

proteção especial da pessoa com deficiência mental em suas relações jurídicas e 

propostas de solução para a concretização dessa tutela, sem o escopo de retroceder nos 

avanços sociais e jurídicos, mas prevenir situações em que ela possa ser vítima de má-fé 

ou fraude. Com base no princípio da proteção de seu melhor interesse, apontaremos 

algumas contradições na legislação vigente, na parte que regula a atuação do curador - 

em certas situações extremamente limitada e, em outras, extensiva.  



 

A metodologia a ser empregada é, predominantemente, a pesquisa bibliográfica, 

mediante a leitura de obras científicas e artigos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais, que enfrentam direta ou indiretamente as questões propostas. A partir da 

sistematização do conteúdo dessa investigação, com apoio na legislação de regência, 

aplicaremos o método hipotético-indutivo, cujo ponto de partida é a verificação da 

realidade objetiva para testar as hipóteses e extrair conclusões.  

 

A pesquisa jurisprudencial não é determinante para o desenvolvimento deste 

trabalho, tendo em vista que as alterações legislativas são recentes, inexistindo, até o 

momento, manifestações de tribunais superiores a respeito de sua aplicação concreta. 

 

Sem a pretensão de esgotar o tema, intencionamos contribuir com alguns 

subsídios para o debate sobre o alcance dos fins almejados pelo legislador e pela 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSÃO 

 

 

À semelhança de outros países, o Brasil incorporou ao seu ordenamento jurídico 

normas protetivas e mecanismos tendentes à promoção da inclusão social da pessoa 

com deficiência física ou mental, historicamente marginalizada, sob o estigma da 

inferioridade.  

 

Esse movimento inovador – que reproduziu, no âmbito normativo, a mudança de 

concepção social sobre a própria condição de “deficiente”, antes qualificado como 

absolutamente incapaz e hoje como indivíduo plenamente apto a exercer direitos com 

autonomia e responsabilidade – teve início com a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, que, ao consagrar o pluralismo e a isonomia como vetores de uma 

sociedade pautada pela diversidade, rompeu com o modelo assistencialista que 

imperava até então, e culminou com a edição da Lei n.º 13.146, de 2015, nominada 

Estado da Pessoa com Deficiência. 

 

Orientada pela necessidade de proteção da dignidade humana e minimização dos 

efeitos deletérios da vulnerabilidade social do indivíduo, a Lei estabeleceu diretrizes e 

critérios b sicos para garantir, promover e tutelar o e erc cio pleno e em condiç es de 

igualdade de direitos fundamentais – tais como o de constituir uma família, contrair 

casamento e união estável, bem como de agir com liberdade na condução de sua própria 

vida –, visando a sua inclusão social e cidadania plena e efetiva. 

 

Dentre as inovações promovidas, destaca-se a regra estatuída no seu artigo 6º – 

com repercussão direta na prática de atos de natureza civil –, segundo a qual a 

deficiência, de qualquer natureza e grau, não afeta a capacidade de exercício ou de fato 

da pessoa. Com efeito, a Lei assegurou-lhe o direito de exercer, pessoalmente, os 

direitos de que é titular, em igualdade de condições com as demais pessoas, restringindo 

o regime de curatela, quando necessário, aos atos relacionados a direitos de natureza 

patrimonial e negocial, sempre com o intuito de protegê-la, ainda que disso resulte o 

comprometimento de sua autonomia. As decisões existenciais – sobretudo as 

relacionadas a valores, emoções e afetividade – devem ser tomadas pelo próprio 

indivíduo – e não por um curador –, de acordo com o seu real quadro psicofísico.  



 

A aptidão para a prática de atos civis de cunho patrimonial difere daquela que é 

exigível para os atos existenciais, por pressupor o domínio de informações mais técnicas 

e jurídicas e menos subjetivas, impactando a esfera disponível do sujeito, desnecessário 

para as decisões vinculadas às preferências individuais e circunstâncias específicas 

relacionadas aos vínculos pessoais de cada um e ao seu próprio modo de ser, que, de 

regra, interferem na esfera indisponível, nos interesses intransmissíveis e, geralmente, 

irrenunciáveis. A pessoa pode ter uma limitação para compreender as implicações 

jurídicas de um contrato e necessitar de apoio ou assistência de terceiro, porém tem 

plenas condições para lidar com assuntos pertinentes à sua vida pessoal e afetiva, 

porque, em relação a eles não se exige vontade qualificada ou discernimento, somente 

aptidão prática. 

 

Em outros termos, o legislador elegeu o grau de compreensão da realidade e o 

discernimento de que dispõe a pessoa como fatores determinantes na aferição de sua 

capacidade civil (se absoluta ou relativa), a fim de assegurar sua autonomia, inclusive 

em face da regra segundo a qual, nas declarações de vontade, atender-se-á mais à 

intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem empregada 

(artigo 112 do Código Civil). Nos casos em que a ação humana tem o potencial de 

repercutir na esfera jurídica do agente ou de terceiros, a capacidade deve ser sopesada 

na esfera jurídica e, em alguns casos, receber um tratamento especial.  

 

Para os casos em que, a critério do juiz, houver necessidade, a pessoa com 

deficiência será submetida ao regime de curatela, que consiste no encargo público, 

conferido por lei a alguém, para governar a pessoa e administrar os bens de maiores de 

idade que, por causa permanente ou transitória, não possam fazê-lo pessoalmente, 

protegendo-o em relação a terceiros. Destina-se a suprir a incapacidade de pessoas – 

afetadas por falta de consciência ou discernimento – para a prática de atos da vida civil. 

A definição de curatela, contudo, constituirá medida extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível, ficando 

restrita a atuação do curador designado a atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, sem alcançar o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Vale dizer, o 

modelo jurídico da curatela foi mantido com finalidade protetiva, porém sem estar 



associado à incapacidade absoluta, preservando, tanto quanto possível, a 

autodeterminação do indivíduo para gerir as situações existenciais. Caberá ao juiz 

explicitar, em sua decisão, as razões e motivações da instituição desse regime, 

preservados os interesses do curatelado. O escopo da curatela não é substituir a vontade 

do curatelado, mas garantir a prevalência de sua própria vontade, atendendo às suas 

preferências, respeitando suas escolhas pessoais (expressadas sob qualquer forma) e 

preservando os seus vínculos de afetividade e interesses básicos. 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência também criou um novo instituto jurídico, 

consentâneo com o propósito de lhe assegurar a capacidade jurídica plena: a tomada de 

decisão apoiada, como alternativa à incapacidade relativa, disciplinado pelo artigo 

1.783-A, acrescido ao Código Civil. Esse instituto jurídico consiste em um regime que, 

à semelhança da curatela, é instituído pela via judicial, em procedimento específico, e 

nele a pessoa com deficiência escolhe pelo menos duas pessoas idôneas de sua 

confiança, para auxiliá-lo na deliberação sobre determinado ato da vida civil, 

fornecendo-lhe as informações e demais elementos necessários. Após a sua oitiva e a 

dos apoiadores, do representante do Ministério Público e de uma equipe 

multidisciplinar, o juiz estabelecerá, em termo próprio, os limites do apoio, os 

compromissos dos envolvidos, o prazo de vigência e a exigência de que seja respeitada 

a vontade do apoiado, cuja capacidade civil não sofrerá restrição, persistindo plena. 

 

À luz da novel legislação, a pessoa com deficiência pode encontrar-se em três 

situações distintas: a) não se enquadrar na hipótese de curatela, nem apresentar 

vulnerabilidade que justifique a indicação de terceiro para apoiá-la na tomada de 

decisão, sendo essa a regra
1
; b) necessitar de curatela, que será restrita a atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, ou c) por sua 

vulnerabilidade, imprescindir do apoio de terceiro para a tomada de decisão. 

 

A despeito de a visão da sociedade sobre o deficiente ter evoluído com o 

decorrer do tempo, notadamente após a edição da Lei n.º 13.146, de 2015 – a 

deficiência deixou de ser sinônimo de doença ou conferir ao indivíduo a condição de 

enfermo (modelo médico tradicional), para ser concebida como fator limitador no meio 

                                                        
1
 LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. 

Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 81. 



em que ele está inserido (modelo social) –, persiste a ausência de uma consciência 

coletiva e o desenvolvimento de uma cultura inclusiva, que se reflete no modo de 

aplicação do próprio Direito, cujas normas são se mostram suficientes para uma tutela 

integral e efetiva. 

 

As alterações normativas devem ser avaliadas com cautela, quanto à sua 

adequação à realidade fática subjacente e a eficácia das alternativas oferecidas pelo 

ordenamento jurídico para a proteção da pessoa com deficiência e sua inclusão social, 

porque, não raras vezes, o indiv duo considerado “normal”, do ponto de vista médico, 

pode carecer de tutela estatal de cunho jurídico, tendo em vista conotações sociais e 

culturais para além das manifestações patológicas. 

 

Afora as dificuldades inerentes a qualquer tentativa legislativa de assegurar a 

inclusão e promoção da igualdade e, ao mesmo tempo, proteger a vulnerabilidade da 

pessoa com deficiência, sem comprometimento de sua autonomia e liberdade, é 

inviável, no plano jurídico, um tratamento homogêneo para os déficits psíquicos, 

mediante a fixação de critérios objetivos inflexíveis ou a indicação taxativa do que é 

permitido, ou não, fazer. Diante de uma variedade imensa de situações fáticas, o 

estatuto protetivo deve contemplar alternativas e mecanismos consentâneos com a 

realidade específica de cada indivíduo (com base em avaliação concreta da real 

extensão de sua aptidão e seus reflexos na sua intelecção, discernimento e capacidade 

de manifestar livremente a vontade) e a distinção entre atos existenciais (ou 

extrapatrimoniais) e atos patrimoniais. O limite entre capacidade e incapacidade reside 

nas potencialidades pessoais, e, por vezes, a incompreensão apresenta-se em setores ou 

esferas específicas de interesse. É indispensável um controle efetivo dos mecanismos 

judiciais de avaliação e definição das situações em que está autorizada a restrição à 

eficácia da declaração de vontade individual (mediante o instituto da curatela).  

 

A sua exclusão do rol de incapazes absolutos, previsto na legislação civil, 

retirou-lhes algumas proteções jurídicas (inclusive no campo da prescrição e da 

decadência), expondo-as ao risco de influência negativa de terceiros. 

 

Especificamente em relação ao casamento, que resulta do livre acordo de 

vontades dos que o contraem, inclusive no tocante à escolha do regime de bens e à 



elaboração de pacto antenupcial, há que se atentar que dele derivam consequências 

patrimoniais, que, em última análise, asseguram substrato econômico à família. Nessa 

perspectiva, aproxima-se dos contratos em geral (sem se submeter integralmente ao 

respectivo regime jurídico), porque, além de nascer da convergência de interesses e 

vontades, devendo haver concordância entre o que é exteriorizado e a vontade real dos 

nubentes, realiza objetivos prefigurados pelas partes (e, porque não dizer, também pelo 

legislador), conforme a motivação de cada uma delas, e tem seus efeitos assegurados 

pela ordem jurídica.  

 

O regime de bens compreende as normas que disciplinam as relações 

econômicas entre os cônjuges, notadamente a comunicação ou não de patrimônios, e 

pode provir de convenção ou de lei, para vigorar desde a data do casamento
2
. Em alguns 

casos, o próprio legislador impõe aos nubentes uma determinada modalidade (via de 

regra, o de separação de bens), com caráter obrigatório; nos demais, eles são livres para 

escolher o de sua preferência. Na falta de manifestação expressa, prevalece o regime 

legal 

 

Em razão disso, o legislador – que nesse tópico não foi explícito – deveria ter 

instituído uma proteção especial para a pessoa com deficiência mental grave e em que 

ela possui um tipo de deficiência habitual que a impeça de ter discernimento sobre 

certos aspectos da vida. Conquanto o regime de bens de um casamento ostente 

inequívoco caráter patrimonial, dado o seu conteúdo eminentemente econômico, o 

legislador não prevê, pelo menos de modo direto, que, para a tomada de decisão sobre 

esse aspecto (ou seja, para o exercício do direito de escolha do regime jurídico e 

eventual celebração de pacto antenupcial), atue o curador nos casos em que a pessoa 

com deficiência necessite de sua intervenção. 

 

Além disso, a racionalidade limitada abre espaço para a persuasão, a sugestão, o 

aliciamento, o condicionamento de vontade, dentre outros, e no casamento há 

envolvimento direto das esferas jurídicas e interesses dos nubentes e, por projeção, dos 

filhos oriundos de sua união. 

 

                                                        
2
 Ibidem, p. 140. 



Para suprir tal omissão, defende-se a tese de que, se, na avaliação do juiz, for 

necessária a designação de curador para a prática de determinados atos, a sua atuação 

deve ser estendida aos atos do casamento que envolvam a tomada de decisão com 

repercussão econômica ou patrimonial, sob pena de anulabilidade, e não apenas para a 

manifestação do consentimento em si (art. 1.550, § 2º, do Código Civil) – o que, aliás, é 

passível de crítica, por suprimir a sua pessoalidade e ir de encontro ao propósito de 

assegurar a autonomia do indivíduo para a prática de atos ditos existenciais. A aptidão 

para, pessoalmente e sem auxílio, executar determinadas ações – que fora concebida 

para promover a sua inclusão social e assegurar o exercício de direitos em igualdade de 

condições com os demais – não pode reverter em seu prejuízo, dando margem a 

atuações que possam comprometer, no futuro, o seu patrimônio. 

 

Tal solução é consentânea com a proposta de alteração de dispositivos do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência que interferem na atuação do curador no casamento, 

veiculada no Projeto de  ei n.     , de 2   , que tramita no  enado Federal: a inclusão 

de um par grafo 2  no artigo  .  2 do Código Civil, para estender os limites da curatela 

para atos de car ter não patrimonial, nos casos em que a pessoa não tiver o 

discernimento suficiente para a sua pr tica aut noma, incluindo, para esse efeito, o 

casamento.   par disso, o juiz poder  condicionar a pr tica de determinados atos não 

patrimoniais a uma prévia autorização judicial, levando em consideração o melhor 

interesse do curatelado. A proposição legislativa também contempla a possibilidade de 

o curador intervir, em situações excepcionais, como no casamento, na esfera pessoal do 

curatelado, e a inclusão das pessoas que não tiverem o necessário discernimento no rol 

de absolutamente incapazes. 

 

Outra alternativa é a utilização do “Contrato Ulisses”, concebido para aquelas 

situações crônicas e cíclicas – de demência episódica, de distúrbio bipolar, de 

esquizofrenia, Alzheimer –, em que a pessoa, aproveitando os seus intervalos de 

lucidez, obtém de um prestador de cuidados de saúde a promessa de que toda a sua 

intervenção pautar-se-á pela vontade declarada nesse lapso temporal, e não pela vontade 

que venha a ser declarada pelo próprio paciente em uma crise superveniente. 

 

Como última opção, está a inserção de um inciso (o IV) no artigo 1.641 do 

Código Civil, que imponha a adoção do regime de separação de bens aos curatelados, 



de modo a preservar o seu patrimônio. As mesmas razões que respaldam tal cautela em 

relação aos maiores de 70 (setenta) anos de idade justificam a extensão da regra às 

pessoas com deficiência que necessitam da intervenção de curador para a prática de atos 

negociais e patrimoniais. 

 

A despeito da existência de algumas insuficiências na legislação vigente, a 

Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – que estabeleceu 

diretrizes e critérios uniformes, para garantir, promover e proteger o exercício pleno e 

em condições de igualdade de direitos, visando a sua inclusão social – e, nessa esteira, a 

Lei n.º 13.146, de 2015, constituem um marco histórico na consolidação dos direitos 

humanos, porquanto fruto de um consenso generalizado da comunidade internacional 

(governos, organizações não governamentais e cidadãos) sobre a necessidade de 

assegurar o respeito pela integridade, dignidade e liberdade individual das pessoas com 

deficiência, por meio de leis, políticas e programas que atendam às suas características e 

promovam a sua participação na sociedade, com a proibição de discriminação negativa. 
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