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Resumo 

O Casamento de pessoas com deficiência mental grave não é permitido no atual Código Civil, 
eivando-o de nulidade. Determina o legislador civilista que pessoas sem discernimento não podem 
manifestar de forma livre a sua vontade, sendo absolutamente incapazes de praticar quaisquer atos 
da vida civil. Se contrapondo a este entendimento, a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, assinada pelo Brasil em 2007, baseando-se no Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, contém a norma de que a pessoa portadora de deficiência mental tem direito de constituir 
uma Família, inclusive através do casamento. Essa Convenção foi recepcionada pelo Decreto-Lei 
186/2008, e aprovada pelo Decreto-Lei 6949/2009 em conformidade procedimental com o § 3° do Art. 
5°da Constituição Federal, sendo incorporada em nosso ordenamento jurídico como norma 
constitucional (Emenda Constitucional). Por outro lado, impactantes serão as mudanças na atual 
legislação civil sobre a incapacidade, com o advento da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), norteada pela Convenção citada. O procedimento 
metodológico adotado para o desenvolvimento do trabalho é a pesquisa bibliográfica, buscando-se na 
análise da Constituição da República Federativa do Brasil e dos princípios constitucionais, verificar-
se-á as reformas que a lei a Lei 13.146/15 trouxeram para o atual Código Civil, para que se possa 
concluir pela efetivação do direito das pessoas com deficiência mental contraírem matrimônio. 

  
Introdução 

 
O projeto científico apresenta como objetivo geral fazer uma reflexão em torno 

da função protetiva do Estado Social Constitucional diante da realidade que envolve 

a família brasileira, analisando os novos direitos adquiridos pelos deficientes mentais 

com a Lei 13.146/15, que foi elaborada a partir do Decreto n°186/2008, que 

recepcionou e incorporou como norma constitucional, no ordenamento jurídico 

brasileiro, a Convenção Internacional Sobre os Direitos dos Deficientes Mentais e 

seu Protocolo Facultativo, que autoriza o casamento de pessoas com deficiência 

mental. 

 
Objetivos  

 
O presente trabalho científico tem por finalidade analisar, no atual panorama 

do sistema de incapacidades, a possibilidade de matrimônio de pessoas com 

deficiência mental, buscando como fundamento a Convenção Internacional sobre os 

Direitos dos Deficientes Mentais e a Lei 13.146/15.  

Diante dos fatos demonstrados surgem alguns questionamentos: 1. Quais as 

principais reformas que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15) trouxe 

para o Direito de Família? 2. Os graus de enfermidade podem influenciar de forma 

positiva ou negativa para a formação de uma família constituída por deficientes 

mentais? 

 
  



Metodologia 
 
Optou-se, nesse estudo, pela pesquisa bibliográfica e documental, com 

levantamento bibliográfico coletado em livros de doutrina, artigos em revista 

científica e publicados na internet, jurisprudência e legislação, com enfoque 

exploratório e análise qualitativa. 

 
Desenvolvimento 
 

O trabalho será desenvolvido com a seguinte divisão proposta no sumário: 

Capítulo 1: ASPECTOS GERAIS SOBRE A INCAPACIDADE: do Código Civil à 

Lei n. 13.146, de 06.07.2015 – uma análise comparativa 

Inicialmente, far-se-á uma análise do panorama histórico-legislativo do 

deficiente mental no Brasil. Aponta-se que, ao longo do tempo, a legislação pátria, 

aos poucos, vem garantindo aos deficientes mentais mais direitos e garantias a 

esses direitos. 

Será estudado neste capítulo o conceito e a forma de aquisição da 

capacidade. Capacidade é a aptidão genérica de receber direitos na órbita civil. Ao 

adquirir a capacidade civil, a pessoa natural obtém a capacidade de direito ou de 

gozo, caracterizado como aptidão genérica de ser sujeito de direitos.  

A pessoa natural torna-se sujeito de direitos com o nascimento com vida, 

adquirindo-se a personalidade civil, nos termos do art. 2º do Código Civil.  

Também será analisada, neste capítulo, a posição que o incapaz ocupa 

diante da nova lei e quais as alterações sofridas no processo de interdição do 

incapaz. Em 2009, depois de ser recepcionada pelo Decreto n°186/2008, 

 a Convenção foi aprovada nas duas Casas Legislativas do Congresso,  em 

conformidade procedimental com o § 3° do art. 5° da Constituição Federal, sendo 

incorporada no ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional. 

Por fim, far-se-á uma análise acerca da distinção entre doença mental e 

deficiência menta e uma breve abordagem sobre o processo de interdição do 

incapaz à luz da Lei n. 13.146/2015. 

 

Capítulo 2: O CASAMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL E A NOVA LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

Neste capítulo será analisada a possibilidade do casamento da pessoa 



portadora de deficiência mental diante da nova ordem civil, analisando o direito 

fundamental da pessoa deficiente de constituir família e o livre planejamento familiar 

garantido constitucionalmente.. 

O Código Civil dispõe no artigo 1.548, que “É nulo o casamento [...] I - 

contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida 

civil”. A Convenção Internacional Sobre Os Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência em seu artigo 23, expõe que: “1. Os Estados Partes tomarão medidas 

efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência 

[...]”. 

Serão investigadas as novas regras para as pessoas com deficiência mental 

quanto à prática dos atos da vida civil, sobretudo, o direito à filiação e o  exercício do 

poder familiar, bem como os requisitos e capacidade para o casamento de acordo 

com a nova norma civilista. Finda o segundo capítulo com a análise da invalidação 

do casamento por nulidade e anulação, a revogação parcial do Código Civil e os 

novos rumos do Direito de Família frente à Lei n. 13.146/2015. 

 
Resultados preliminares 
 

Como consideração preliminar entende-se que o Código Civil em vigor foi 

revogado parcialmente pela nova norma ordinária que trata dos direitos das pessoas 

portadoras de deficiência mental e titulada como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, sendo admissível, nesse novo plano legislativo, o casamento de 

pessoas portadoras de deficiência mental. 
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