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Resumo: Este estudo aborda a questão das pessoas com defici-

ência, dando ênfase ao grupo vulnerável dos deficientes físicos, 

analisando suas dificuldades de inclusão e de acessibilidade, 

bem como, o preconceito à que são constantemente submetidos. 

Esta pesquisa foi construída utilizando, sobretudo, as disposi-

ções contidas na doutrina dos direitos humanos, visto que deste 

discorrem os inerentes princípios de igualdade e da dignidade da 

pessoa humana. Por fim, far-se-á alusão ao recente Estatuto da 

Pessoa com Deficiência trabalhando os principais direitos que 
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buscam ser efetivados com esta legislação para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com deficiência no Estado Demo-

crático Brasileiro, tanto pelas vertentes do direito público, 

quanto do direito privado. Analisar-se-á ainda o instrumento 

cognominado tomada de decisão apoiada, ofertada pelo mesmo 

Estatuto.  

 

Palavras-Chave: Direitos humanos; Minorias; Vulneráveis; De-

ficientes; Tomada de decisão apoiada.  

 

INDIVIDUALS WITH DISABILITIES STATUTE AND SUP-

PORTED DECISION MAKING: ASPECTS OF PUBLIC LAW 

AND PRIVATE LAW 

 

Abstract: This study addresses the issue of people with disabili-

ties, emphasizing the vulnerable group of the physically disa-

bled, analyzing their difficulties of inclusion and accessibility, 

as well as the prejudice to which they are constantly subjected. 

This research was built using, above all, the provisions con-

tained in the doctrine of human rights, as they reflect the inherent 

principles of equality and dignity of the human person. Finally, 

reference will be made to the recent Statute of the Person with 

Disabilities working on the main rights that seek to be imple-

mented with this legislation for the improvement of the quality 

of life of people with disabilities in the Brazilian Democratic 

State, both in terms of public law, private law. It will also ana-

lyze the instrument known as decision-supported, offered by the 

same Statute. 
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ão é de se negar que a sociedade brasileira con-

temporânea, de uma forma geral, principalmente 

nas últimas décadas, tem acompanhado uma acen-

tuada evolução no que diz respeito à inclusão so-

cial. Contudo, essa inclusão do “outro” ou aceita-

ção do que é “diferente” não ocorre de maneira uniforme, ge-

rando dessa forma, a constante presença do preconceito. Nesse 

contexto, o grupo dos deficientes físicos é uma das minorias 

mais afetadas pela dificuldade de inclusão. 

Ocorre que a sociedade tenta se manter indiferente diante 

da diferença, e isso não acontece somente com relação aos defi-

cientes, mas também com outros grupos vulneráveis. Sendo as-

sim, as injustiças são vivenciadas constantemente no cotidiano 

das relações sociais, eis que estes grupos, para a maioria, são 

vistos como desafiadores da normalidade. Dessa forma, o prin-

cípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, mesmo que 

protegidos pela CF/88, encontram ainda mais dificuldades em 

prevalecer. 

Pontua-se ainda que ao se tratar destes direitos funda-

mentais, é indispensável destacar também a importância do as-

segurado direito à vida, e que ainda mais importante do que este, 

é o direito a uma vida digna, que se faz necessário para todo e 

qualquer cidadão. Neste sentido, estão inseridas sua participação 

e respeito nos âmbitos sociais, políticos e culturais. Porém, le-

vando-se em consideração o fato de que isto não ocorre espon-

taneamente por parte de todos, surge à importância de uma lei 

que assegure estes direitos ao grupo vulnerável dos deficientes, 

no caso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 

2. ESTUDOS INTRODUTÓRIOS A RESPEITO DAS MINO-

RIAS E DOS VULNERÁVEIS 

 

A sociedade brasileira, em vários aspectos, é profunda-

mente marcada pela desigualdade. Esta, por sua vez, acaba por 
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ser uma questão praticamente inexplicável em meio a um povo 

contextualizado por diversas transformações ao longo de seu 

processo evolutivo. Desigualdade esta que acaba por afetar prin-

cipalmente os grupos mais vulneráveis da sociedade, as consi-

deradas minorias (ou seja, pessoas que sofrem algum tipo de de-

sigualdade perante os demais por não terem alguns privilégios à 

que dispõem estes últimos, se encaixando, dentre estas, diversos 

grupos menos favorecidos), e um destes grupos acaba por ser os 

deficientes físicos.  

Ressalta-se, neste contexto, que minorias são analisadas 

no sentido político, não se levando em consideração fatores nu-

méricos, visto que as mesmas, neste outro sentido, podem vir a 

serem consideradas maiorias5, portanto, minorias será em rela-

ção àquelas pessoas carentes de proteção do ordenamento jurí-

dico, de políticas públicas inclusivas e pró desenvolvimento des-

tas pessoas. 

Em se tratando especificamente de um país como o Bra-

sil, é notório que o grande número de pessoas com deficiência 

surge a partir da escassez nos recursos disponibilizados pelo Es-

tado, eis que muitos cidadãos ainda vivem em situações de cala-

midade e extrema pobreza, portanto são crianças que crescem 

com falta de nutrientes, o qual é um caminho propício à defici-

ência. Sabe-se do grande avanço que se tem feito na área da sa-

úde, contudo, outro problema é o precário serviço de saúde dis-

ponibilizado pelo Sistema Único de Saúde em relação à falta de 

recursos que permitam oferecer um pré-natal adequado às todas 

as gestantes que necessitam dos serviços desse sistema6. 

 
5 MARTA, Tais Nader. Exclusão social X Vida digna: direito ao trabalho das pessoas 
com deficiência, uma questão de princípios. IN: Argumenta: Revista do Programa de 

Mestrado em Ciência Jurídica, da FUNDINOPI – UENP / Centro de Pesquisa e Pós-
Graduação (CPEPG), Conselho de Pesquisa e Pós- Graduação (COMPESQ), Facul-
dade Estadual de Direito do Norte Pioneiro. n. 12 (janeiro/junho). Jacarezinho, 2010. 
p. 75-85. 
6 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. A discriminação às pessoas com deficiência 
nas relações de trabalho. Revista de Direito do Trabalho (Online). vol. 123/2006. p. 
185 – 201. Jul - Set / 2006. Acesso em 05 de maio de 2018. 
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Neste sentido, verificou-se na cidade de Maringá-PR, em 

uma pesquisa realizada com 576 puérperas, que as usuárias do 

SUS para cuidado pré-natal e parto eram, na sua grande maioria, 

pessoas pobres, negras e pardas. Assim, diante dos estudos rea-

lizados, restou-se comprovado que o pré-natal realizado naquela 

cidade era inadequado, demonstrando-se a necessidade de mai-

ores investimentos e qualificação dos profissionais atuantes na 

saúde materno-infantil.7 

Por conseguinte, adentrando mais sobre o assunto “igual-

dade”, já que o objetivo é tratar do grupo das minorias e a pro-

blemática entorno da falta de inclusão destes, se faz necessário 

ir além da igualdade formal (constante no texto constitucional – 

“todos são iguais perante a lei”), e pleitear sobre a igualdade 

substantiva e material, a qual engloba tal conceito em conjunto 

com a questão da dignidade humana, dentre outros fatores extre-

mamente relevantes. A partir disso, surge certa particularização 

do Direito, à qual dedica uma atenção maior aos grupos vulne-

ráveis da sociedade. Ou seja, há uma especificação do sujeito de 

direito. 

No Brasil essa especificação ocorreu somente a partir da 

Constituição de 1988 (a qual tem sua base nas igualdades subs-

tantivas e materiais, e não meramente na igualdade formal), que 

classificou as minorias em diferentes grupos, sendo um deles, o 

das pessoas com deficiência. Um exemplo da igualdade substan-

tiva estendida ao grupo dos deficientes no Estado brasileiro é a 

questão da reserva de cargos e empregos públicos concedidos 

obrigatoriamente a estes.8 

É válido lembrar que mesmo com a existência de 

 
7 MELO, Emiliana Cristina; OLIVEIRA, Rosana Rosseto de; MATHIAS, Thais Aidar 
de Freitas. Factors associated with the quality of prenatal care: an approach to prem-
ature birth, Journal Of School of Nursing University of São Paulo, v.49, n. 4, p: 540-
49, 2015.   
8 PIOVESAN, Flávia; PIOVESAN, Patrícia; SATO, Priscila Kei. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional (Online). vol. 21/1997. p. 139 – 145. Out - Dez / 1997. 
Acesso em 05 de maio de 2018. 
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algumas leis que assegurassem a proteção individual, à medida 

em que se deu o avanço da sociedade brasileira, consigo também 

prosseguiu a constante aceitação dos tratamentos desiguais. E na 

sociedade contemporânea, apesar da evolução no contexto dos 

direitos de igualdade, ainda que implicitamente e em escala 

muito menos elevada em comparação a tempos mais primitivos, 

a desigualdade além de praticada, de certa forma, é protegida 

pela Constituição Federal brasileira.9 

Para que não ocorra essa diferenciação pela sociedade 

em relação a esses grupos vulneráveis, somente a promoção da 

igualdade não é suficiente. Conjuntamente a isso se faz necessá-

ria a divulgação de políticas de não discriminação dessas mino-

rias e consequentemente da inclusão dessas pessoas nos mais va-

riados ambientes sociais. É no tocante a inclusão destes que está 

situada a importância das ações afirmativas, as quais almejam a 

situação da igualdade para esse grupo por meio de medidas tem-

porárias e eficazes, que buscam sobretudo acelerar tal pro-

cesso10. 

Retomando o contexto evolutivo, ressalta-se que as mi-

norias, de maneira geral, acabaram por serem as principais víti-

mas dessa sociedade, sendo os alvos centrais da desigualdade 

cometida pelos demais. A partir deste mesmo ponto, pode-se fa-

zer uma breve correlação entre igualdade e justiça, que já na an-

tiguidade clássica é debatida por importantes filósofos gregos, 

dando ênfase à figura de Aristóteles, com a análise de que os 

considerados iguais têm de serem tratados de modo igual, assim 

como, os vistos como diferentes, tem de ser tratados de modo 

desigual.11 
 

9 MARGRAF, Alencar Frederico; OLIVEIRA, Priscila Sutil de. Quilombos brasilei-

ros: constitucionalismo contemporâneo e políticas publicas em defesa dos remanes-
centes de quilombolas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 
10 PIOVESAN, Flávia; PIOVESAN, Patrícia; SATO, Priscila Kei. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional (Online). vol. 21/1997. p. 139 – 145. Out - Dez / 1997. 
Acesso em 6 de Julho de 2016. 
11 MARGRAF, Alencar Frederico; LAZARI, Rafael de. Igualdade como Direito Fun-
damental na Constituição Federal de 1988: Aspectos Gerais e Algumas Aproximações 
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A desigualdade perante o grupo vulnerável dos deficien-

tes físicos exemplifica relevantemente a questão da desigual-

dade atrelada aos direitos humanos. Mesmo sem muitos deta-

lhes, é possível se ter uma percepção das ações de discriminação 

que uma pessoa com algum tipo de deficiência sofre por parte 

de muitos dos demais, visto que, ao se tratar deste grupo, a desi-

gualdade fática ou discriminação indireta é bastante acentuada. 

Isso não se levando em consideração o elevado tratamento desu-

mano que estas também acabam por sofrer a partir do ato discri-

minatório.12 

Para o autor Ingo Sarlet a dignidade humana é definida 

como a: 
“Qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser hu-

mano que o faz merecedor de respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existen-

ciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e pro-
mover uma participação ativa e corresponsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que in-

tegram a rede da vida.”13 

Com base no conteúdo exposto, é importante ainda atri-

buir-se o fato de que mesmo com a vigência, não recente, de uma 

Constituição (que tem por objetivo assegurar a dignidade da pes-

soa humana por meio do privilégio do respeito a todos, sem dis-

tinção de gênero, raça ou cor (CF/88), servindo de base para a 

sociedade brasileira) a questão da violação deste princípio ainda 

 
ao Caso das Pessoas com Deficiência. IN: A consolidação substancial dos direitos 
humanos: perspectivas e tendências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 
12 MARGRAF, Alencar Frederico; LAZARI, Rafael de. Igualdade como Direito Fun-
damental na Constituição Federal de 1988: Aspectos Gerais e Algumas Aproximações 
ao Caso das Pessoas com Deficiência. IN: A consolidação substancial dos direitos 
humanos: perspectivas e tendências. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais 
na Constituição Federal de 1988. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 
158. 
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se faz constante nas mais variadas situações. Neste sentido, no 

tocante às minorias, considerando a inserção da pessoa com de-

ficiência, pode-se destacar a suma importância de uma Lei que 

atente diretamente para os direitos conferidos a estes cidadãos, 

a fim de garantir a este grupo vulnerável, não somente o direito 

à vida, e sim, um fator ainda mais relevante, o direito à vida 

digna (direito este, que tem indiscutivelmente como base os 

princípios da igualdade e da dignidade)14. 

Fazendo um breve contexto histórico a respeito da digni-

dade humana (eis que se torna indispensável citar esta ao tratar 

do assunto de proteção às minorias), se faz necessário primeira-

mente citá-la no âmbito religioso, onde sua fundamentação prin-

cipal está na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, 

com a passagem: “amar ao próximo como a si mesmo”. Já no 

contesto filosófico pode-se dar destaque à figura de Kant, que a 

classificava como uma forma de saída da própria imaturidade 

humana15. 

E de fundamental importância, encontra-se ainda a ques-

tão dos regimes totalitários, influenciando e contribuindo direta-

mente para o conceito de dignidade humana estabelecido na con-

temporaneidade, já que após tanto horror vivenciado por meio 

do totalitarismo, tudo o que os cidadãos almejavam era paz, pro-

teção e dignidade, ou seja, inicia-se aí uma luta pelos direitos 

humanos, o qual se tornou base essencial defendida pelos parti-

dos democráticos que se estabeleceriam em seguida. Com isso, 

sem dúvidas a dignidade humana ganhou mais popularidade e se 

 
14 MARTA, Tais Nader. Exclusão social X Vida digna: direito ao trabalho das pessoas 
com deficiência, uma questão de princípios. IN: Argumenta: Revista do Programa de 
Mestrado em Ciência Jurídica, da FUNDINOPI – UENP / Centro de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPEPG), Conselho de Pesquisa e Pós- Graduação (COMPESQ), Facul-
dade Estadual de Direito do Norte Pioneiro. n. 12 (janeiro/junho). Jacarezinho, 2010. 
p. 75-85. 
15 BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: a dignidade humana no di-
reito contemporâneo e no discurso transnacional. Doutrinas Essenciais de Direito 
Constitucional  (Online). vol. 8/2015.  p. 33 – 95. Ago/2015. Acesso em 05 de maio 
de 2018. 
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tornou mais presente nas Constituições após a Segunda Guerra 

Mundial16. 

O princípio da dignidade da pessoa humana embora inti-

mamente ligado ao Direito e, como já evidente, sendo estabele-

cida a partir deste, diverge também para as mais variadas áreas 

do saber. A importância do Direito para esse princípio está prin-

cipalmente no que tange a sua proteção e promoção do que se 

torna assegurado a partir de tal princípio. No Estado brasileiro 

sua ligação com o Direito está estabelecida por meio do ordena-

mento jurídico vigente no país, onde a dignidade da pessoa hu-

mana serve de base para diversos princípios fundamentais, ao 

passo que atua também como conteúdo para fundamentar direi-

tos e deveres a serem cumpridos, sendo assim, considerada tam-

bém, cada vez mais como indispensável em um conflito judi-

cial17. 

De acordo com Chaves de Farias e Veiga: 
Uma deficiência não pode induzir necessariamente à incapaci-

dade. Inexiste, enfim, uma correlação implicacional entre defi-

ciência e incapacidade jurídica. Todavia, de acordo com o his-

tórico tratamento dedicado pela lei (inclusive pela redação ori-

ginária do Código Civil de 2002), a pessoa com deficiência vi-

nha, ao longo dos tempos, sendo enquadrada no conceito de 

incapaz – o que, para dizer pouco, escapava à razoabilidade e 
feria uma visão igualitária e digna sobre humanidade.18 

Após contextualizar o valor da dignidade, se faz 

 
16 BARROSO, Luís Roberto. “Aqui, lá e em todo lugar”: a dignidade humana no di-
reito contemporâneo e no discurso transnacional. Doutrinas Essenciais de Direito 
Constitucional  (Online). vol. 8/2015.  p. 33 – 95. Ago/2015. Acesso em 05 de maio 
de 2018. 
17 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a dignidade da pessoa humana, os direitos 
fundamentais e a assim chamada constitucionalização do Direito Penal e Processual 

Penal no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Criminais (Online). vol. 102/2013. p. 
13 – 44. Mai - Jun / 2013 . Acesso em 05 de maio de 2018. 
18 FARIAS, Cristiano Chaves de; VEIGA, Melissa Ourives. Possibilidade de Direti-
vas Antecipadas de Vontade por pessoa com deficiência (em regime de curatela ou 
não). In: CABRAL, Hildeliza Boechat; ZAGANELLI, Margareth Vetis (Org.). Dire-
tivas Antecipadas de Vontade: autonomia e dignidade do paciente. Campos dos 
Goytacazes: Brasil Multicultural, 2017. p. 31. 
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importante ressaltar que este é um princípio único e inerente a 

todo e qualquer cidadão. Ou seja, em princípio, todos tem igual 

dignidade conferida a si, por mais que este seja um cidadão que 

não seja digno para com seu próximo, pois eis que a dignidade é 

um princípio sem restrições, e que deve ser aplicado a qualquer 

pessoa que faça parte da comunidade humana19. 

Posto isto, voltando à questão do princípio da igualdade 

no que tange a situação das minorias, dando destaque ao grupo 

dos deficientes, fazendo uma análise sucinta sobre a sociedade 

brasileira na contemporaneidade, faz-se necessário o destaque 

positivo ao Brasil no que diz respeito à recente ratificação da 

emenda constitucional sobre a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e, consequentemente seu 

Protocolo Facultativo, visto que estes intentam diretamente à 

proteção das pessoas com deficiência no sentido de igualdade, 

além de atender a questão do aproveitamento destes na socie-

dade, demonstrando a importância deste grupo vulnerável no 

âmbito do exercício de variadas funções20. 

A partir disso, faz-se oportuno salientar que com a evo-

lução do direito brasileiro e consequentemente a necessidade de 

se voltar uma atenção maior aos grupos vulneráveis da sociedade 

(sendo um deles o grupo dos deficientes), houve um desenvol-

vimento ideológico no que se consideram como direitos sociais, 

dando início à teoria Neoconstitucionalista presente na contem-

poraneidade, a qual intenta ao surgimento de novos direitos e 

novas concepções destes e de outras garantias fundamentais21. 

 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a dignidade da pessoa humana, os direitos 
fundamentais e a assim chamada constitucionalização do Direito Penal e Processual 
Penal no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Criminais (Online). vol. 102/2013. p. 

13 – 44. Mai - Jun / 2013 . Acesso em 05 de maio de 2018. 
20 GARCIA, Bruna Pinotti ; LAZARI, Rafael de. Por que a Convenção Internacional 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo é o mais rele-
vante tratado internacional de proteção dos direitos humanos no Brasil? IN: Manual 
de direitos humanos. Bahia: Juspodium. 2014. 
21 ALONSO, Ricardo Pinha; DANTAS, Lucas Emanuel Ricci. A inclusão da pessoa 
com deficiência e o Multiculturalismo: pela construção de um país mais solidário. 
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Porém, diante do já exposto, fica clara a situação que os 

deficientes ainda ocupam uma posição em que são tratados como 

vítimas da desigualdade na sociedade brasileira, por serem um 

grupo vulnerável, e acabam por atribuir uma maior necessidade 

de inclusão e também de proteção (contanto que respeite sua li-

berdade), visando neste sentido, um meio social marcado pelo 

progresso e uma maior promoção da dignidade da pessoa hu-

mana22. Para buscar reduzir esta visão distorcida de que se trata 

de “vítimas da sociedade” e apresenta-los como detentores de 

direitos fundamentais, o Congresso Nacional aprovou no ano de 

2015 o Estatuto do Deficiente Físico, reconhecendo e estabele-

cendo diversos direitos e mecanismos de efetivar essa inclusão 

social tão almejada. 

 

3. ANÁLISE DO ESTATUTO DO DEFICIENTE FÍSICO – 

LEI 13.146/2015 

 

A partir de 2015 foi aprovada a Lei Brasileira de Inclu-

são da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defici-

ência) - Lei n° 13.146, considerada uma importante conquista ao 

país, visto que esta se destina a atender principalmente a questão 

da inclusão social às pessoas com deficiência. E por conseguinte, 

está diretamente ligada à Convenção Internacional sobre os Di-

reitos da Pessoa com Deficiência, como também seu Protocolo 

Facultativo, ambos datados de 2007. Sua importância também 

se dá por fazer alusão a uma maior efetividade da dignidade hu-

mana, visto que anseia por atender a promoção de um maior res-

peito e proteção. 
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05 de maio de 2018. 
22 CORTIANO JUNIOR, Eroulths. A incapacidade civil, os diferentes e o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência: construindo um novo direito. IN: Direito e justiça: estudos 
em homenagem a Gilberto Giacoia. Eduardo Cambi e Alencar Frederico Margraf (Or-
ganizadores). Curitiba: Ministério Público, 2016. 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18119/16234
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18119/16234
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Primeiramente, faz-se necessária menção ao artigo 3°, 

inciso I, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata indis-

tintamente do conceito de acessibilidade, o qual se faz de suma 

importância perante a qualquer uma das áreas trabalhadas a se-

guir, em seus respectivos artigos. Visto que, a acessibilidade, 

bem como a questão da inclusão e do respeito à dignidade da 

pessoa humana, é de indispensável citação ao trabalhar a questão 

das pessoas com deficiência. 

O presente artigo ressalta ainda que além das pessoas 

com deficiência, são considerados também com mobilidade re-

duzida outros grupos vulneráveis como idosos e gestantes, os 

quais para que tenham igualdade de oportunidade em relação aos 

demais, necessitam da acessibilidade.23 

A questão da acessibilidade especificamente no meio ur-

bano é de grande relevância principalmente ao se tratar do grupo 

dos deficientes físicos, já que estes dependem diretamente deste 

meio para que tenham maior autonomia. Isso inclui a necessi-

dade de rampas de acesso em ambientes públicos e privados, lu-

gares especiais disponíveis em meios de transporte coletivo, re-

baixamento de altura de balcões para facilitar o acesso de cadei-

rantes, entre outros. 

Deve-se ainda frisar que a disponibilidade de acessibili-

dade nos diversos ambientes públicos é tarefa que cabe ao Es-

tado, visto que este é um dos direitos garantidos em lei a esta 

minoria e, que a sua não disponibilidade gera como consequên-

cia o ferimento da dignidade humana, já que assim ocorre a vio-

lação e não possibilidade de independência dos que pertencem a 

este grupo. 

Fazendo referência ao artigo 18 desta mesma lei, tem-se 

em vista a garantia do direito à saúde. Neste sentido, mais im-

portante do que a prestação de serviços gratuitos e em tempo 

 
23 PASSARELLI, Luciano Lopes. Estatuto da pessoa com deficiência: reflexões apli-
cadas ao direito notarial e registral. Revista de Direito Imobiliário  (Online). vol. 
80/2016. p. 345 – 385. Jan - Jun / 2016. Acesso em 05 de maio de 2018. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________93_ 

 

 

integral a este grupo por meio do Sistema Único de Saúde, está 

a sua participação na elaboração de políticas públicas voltadas 

ao aprimoramento da mesma (art. 18 § 1°). Cita-se como de 

suma importância este assunto, visto que, os direitos a esta mi-

noria, ao se tratar de saúde, devem abarcar não somente um bom 

atendimento gratuito por profissionais especializados na área, 

mas sim, a disponibilidade de um acesso prático, bem como um 

espaço adequado, o que confere a tão debatida questão da aces-

sibilidade, como já citada, de extrema importância, em especial 

ao grupo dos deficientes, e mais ainda aos deficientes físicos. 

No que tange ao referido assunto, destaca-se a importân-

cia desta lei que impõe como dever do Estado a disponibilidade 

de saúde gratuita que contenha todos os requisitos necessários a 

acomodar qualquer pessoa com “necessidades especiais”. Tendo 

em vista tal artigo vigente nesta lei, há a necessidade de uma 

reavaliação da saúde pública, já que esta costuma oferecer ser-

viços precários a qualquer cidadão que dependa deste sistema, 

sendo assim, o atendimento ao grupo das pessoas com deficiên-

cia também não é um dos mais eficientes, necessitando de um 

replanejamento nos seus recursos oferecidos. 

Por conseguinte, partindo-se da proposta premissa ao di-

reito à educação do deficiente, conferida no art. 27 do EPD, ga-

rante-se a criança com deficiência a educação inclusiva, visando 

o máximo desenvolvimento de suas habilidades. Porém, tra-

tando deste ponto, é válido dar destaque a questão de que não é 

somente o fato da criança poder participar do ambiente escolar 

comum que garante a sua inserção no mesmo. 24 

O acesso à escola acaba por ser somente o primeiro passo 

desta tarefa, como bem observam Pereira, Monteiro e Chaves, 

 
24 ELIAS, Margareth Pereira; MONTEIRO, Lúcia Maria Costa; CHAVES, Celia Re-
gina. Acessibilidade a benefícios legais disponíveis no Rio de Janeiro para portadores 
de deficiência física. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 3, p. 1041-
1050,  June  2008 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1413-81232008000300027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 de maio 
de 2018. 
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fazendo mais uma vez aqui, a importante alusão à questão da 

inclusão como fator determinante para a concretização efetiva 

do artigo exposto. Isso sem fazer referência ainda à adaptação 

de toda e qualquer escola para que tenha suporte ao receber estas 

crianças, neste sentido, está inclusa a necessidade, por exemplo, 

de corrimões, elevadores e rampas de acesso que visem o poder 

autônomo de circulação dos deficientes físicos e profissionais 

especializados, que saibam lidar com essa minoria, tendo cons-

ciência do limite de aprendizagem delas.25 

Ademais, vale ressaltar que a educação inclusiva da pes-

soa com deficiência encontra fundamentação tanto no princípio 

da dignidade da pessoa humana, quanto no princípio da igual-

dade. 26 

A problemática em torno disso se dá entorno de serem 

poucas escolas de ensino regular a adotarem uma educação in-

clusiva. É certo que estas não têm apoio técnico ou financeiro 

algum para isso, porém, também é evidente que esses profissio-

nais não tem atitudes em relação à busca por apoio para então 

implantarem meios que tornem acessíveis o ambiente escolar a 

pessoa com deficiência (como modificações arquitetônicas que 

tonem o espaço acessível, ou implantação de recursos didáticos 

que auxiliem essas crianças), ou seja, essa situação é simples-

mente aceita27. 

O presente artigo assegura ainda à pessoa com deficiên-

cia aprendizagem inclusiva durante sua vida toda, com o intuito 
 

25 ELIAS, Margareth Pereira; MONTEIRO, Lúcia Maria Costa; CHAVES, Celia Re-
gina. Acessibilidade a benefícios legais disponíveis no Rio de Janeiro para portadores 
de deficiência física. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 3, p. 1041-
1050,  June  2008 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1413-81232008000300027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 de maio 

de 2018. 
26 BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula; LANES, Rodrigo de Brito. O Direito à Edu-
cação Inclusiva das Crianças Portadoras de Deficiência. Revista Espaço Jurídico, v. 
12, n. 1, jan./jun. 2011, p. 156.  
27 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. A discriminação às pessoas com deficiência 
nas relações de trabalho. Revista de Direito do Trabalho (Online). vol. 123/2006. p. 
185 – 201. Jul - Set / 2006. Acesso em 05 de maio de 2018. 
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de que essa pessoa possa explorar na prática todas as suas habi-

lidades. Com isso há uma maior probabilidade de que um cida-

dão, por mais que tenha algum tipo de deficiência em estágio 

mais avançado, possa contribuir com o meio social em que está 

inserido. 

A educação na atualidade é classificada como direito 

fundamental, já que esta se tornou preceito indispensável para o 

acesso a outros bens disponíveis à sociedade. Destaca-se tam-

bém que a educação passa por um processo evolutivo, onde es-

tão ligadas a ela questões políticas e sociais, bem como a preo-

cupação em se debater o assunto da inclusão social no tocante às 

escolas de ensino público e privado e também a discussão en-

torno da questão da acessibilidade.28 

Já no que diz respeito ao direito ao transporte e a mobili-

dade dos deficientes, tem-se como base o artigo 46 da Lei da 

Pessoa com Deficiência. Aqui se trabalha a questão da acessibi-

lidade a este grupo por meio da eliminação de qualquer obstá-

culo que impeça a mobilidade dos deficientes, seja qual for o 

meio. No tocante a este assunto, faz-se oportuno salientar que ao 

tratar das pessoas com deficiência física que fazem uso do trans-

porte coletivo, estes devem ser adaptados para acomodar qual-

quer cidadão pertencente a este grupo, disponibilizando lugares 

especiais, bem como meios seguros para o acesso ao veículo que 

será utilizado, com escadas multifuncionais, que tem a função 

de rampa para os cadeirantes, já que o uso de escadas oferece 

perigo e é inadequado para estes, além de torná-los dependentes 

da ajuda de terceiros para o então ingresso ao meio de transporte. 

No referido artigo se discute também a importância da 

colocação do símbolo internacional de acesso nos automóveis, 

os quais o deficiente faz uso, e também, nos veículos de 

 
28 DANTAS, Lucas Emanuel Ricci; LIMA, Ana Paula Paschoal Pinto. A educação 
libertadora como prática de uma política de integração da pessoa com deficiência. 
Ciências Sociais Aplicadas em Revista - UNIOESTE/MCR - v. 13 - n. 24 - 1º sem. 
2013 - p. 137 a 153. Disponível em http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemre-
vista/article/view/8847/7632 . Acesso em 05 de maio de 2018. 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/8847/7632
http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/8847/7632
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transporte coletivo. Neste ponto, é válida a alerta para o respeito 

às vagas destinadas as pessoas identificadas como deficientes, 

tendo consciência da mobilidade reduzida a que elas estão sujei-

tas, e que, portanto, é necessário o uso deste recurso que lhes é 

disponibilizado. 

Por fim, faz-se referência ao artigo 37 do EPD, visando 

à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na 

tentativa de equiparação da igualdade de oportunidades em com-

parativa com os demais, que se faz por meio da destinação de 

prioridade de vagas a este grupo, bem como no atendimento à 

pessoa com deficiência (visto sua dificuldade no campo de tra-

balho), e o respeito de seu perfil vocacional. 

No âmbito trabalhista o preconceito, em si, geralmente 

surge a partir do receio com gastos que a empresa terá em supor-

tes para acomodar uma pessoa com deficiência, e até com a pre-

ocupação na reação preconceituosa dos clientes ao se depararem 

com o atendimento de um funcionário que possua necessidades 

especiais.29 

Quanto às empresas que se voltam às políticas inclusivas, 

desde os treinamentos para então contratação das pessoas com 

deficiência, é importante que sejam feitos juntamente para pes-

soas deficientes ou não, visando assim, já o início de um pro-

cesso inclusivo. Porém, deve-se voltar atenção a preparação do 

restante do grupo para que estes saibam como receber e tratar as 

pessoas com necessidades especiais, eis que caso isso não 

ocorra, haverá o inverso de uma tentativa de inclusão, ou seja, 

estas pessoas estarão sujeitas a um processo ainda maior de ex-

clusão neste ambiente.30 
 

29 BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. A discriminação às pessoas com deficiência 

nas relações de trabalho. Revista de Direito do Trabalho (Online). vol. 123/2006. p. 
185 – 201. Jul - Set / 2006. Acesso em 05 de maio de 2018. 
30 ELIAS, Margareth Pereira; MONTEIRO, Lúcia Maria Costa; CHAVES, Celia Re-
gina. Acessibilidade a benefícios legais disponíveis no Rio de Janeiro para portadores 
de deficiência física. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 13, n. 3, p. 1041-
1050,  June  2008 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1413-81232008000300027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 de maio 
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A importância principal deste artigo se dá evidentemente 

mediante a tão debatida questão da inclusão a que o grupo vul-

nerável dos deficientes físicos está submetido. Inclusão esta, que 

visando sua efetivação completa, vai, pois, muito além de tão 

somente a inserção no mercado de trabalho e diverge para vari-

adas áreas em busca da inclusão política e social destes, de ma-

neira geral, na sociedade brasileira. 

É tendencioso que as pessoas acabem por enxergar a de-

ficiência como um problema, uma limitação ou uma diferença. 

Porém, isso é apenas uma primeira impressão, e o ideal é retirar 

essa imagem preconceituosa que os cidadãos costumam ter a res-

peito da deficiência, objetivando, no que se trata das pessoas 

com deficiência, alcançar a tão almejada igualdade e preserva-

ção dos direitos humanos, os quais são princípios inerentes a 

uma Democracia, tendo o Estado, papel fundamental nesse obje-

tivo. 

Portanto, sendo o Estado brasileiro considerado como 

democrático, segundo sua vigente Constituição, se torna indis-

pensável que este adote um ordenamento justo e igualitário, 

sendo assim, deve atuar contra todas as formas de desigualdade 

ou discriminação a qual está submetido. Para isso, é fundamental 

que o Estado se inteire de qualquer questão que infrinja tal Esta-

tuto, pois se tendo conhecimento do problema, consequente-

mente é mais fácil sua superação. 

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS 

 

Mesmo com a acentuada evolução no contexto de inclu-

são social à que a sociedade brasileira tem assistido na contem-

poraneidade, esta situação ainda se faz deliberadamente exage-

rada em sentido negativo, o que acarreta entre outros problemas, 

o ferimento da dignidade da pessoa humana. E dentre um dos 

principais fatores que dificultam ainda mais tal processo, está o 

 
de 2018. 
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fato de se viver atualmente em uma era onde há a hiperexposição 

do corpo e a incessante busca por sua perfeição, portanto, ser 

deficiente, nesta realidade, causa ainda mais um sentimento de 

diferença e, consequentemente, de fuga dos padrões da socie-

dade, levando os deficientes a serem complacentes, aceitando e 

até reforçando a ideia de incapacidade à que são submetidos. 

Sendo assim, a dessemelhança acaba por ser vista como exceção 

e a ideia de preconceito se torna liderada.31 

É por situações como estas, que se faz cada vez mais ne-

cessária a tentativa de reparação da prática errônea da desigual-

dade cometida perante o grupo vulnerável dos deficientes físi-

cos. Tomando por base o valor da igualdade e seu processo evo-

lutivo, assim como o da dignidade humana, tem-se que este prin-

cípio ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, sendo inse-

rido como uma forma de explicação perante as ações degradan-

tes ocorridas durante este período. Neste sentido entra a tentativa 

de inclusão destes no âmbito social e, consequentemente, a ne-

cessidade da elaboração de políticas públicas voltadas à concre-

tização desta medida. Diante deste critério, torna-se válida a re-

lação de outras áreas do saber, a exemplo da Medicina, a Psico-

logia ou a Sociologia como determinantes, contribuindo na 

busca pela integração social da pessoa com deficiência.32 

Ocorre que na problemática envolvendo o grupo dos de-

ficientes (como também acontece com outros grupos vulnerá-

veis que pertencem ao âmbito social), essas pessoas acabam por 

ser rotuladas e desclassificadas pelos demais, no caso dos “por-

tadores” de deficiência física, essa desqualificação ocorre en-

torno de suas evidentes limitações, o que por muitos, à primeira 

 
31 SILVA, Luciene M. da. O estranhamento causado pela deficiência: preconceito e 
experiência. Rev. Bras. Educ.,  Rio de Janeiro ,  v. 11, n. 33, p. 424-434,  Dec.  2006 
.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782006000300004&lng=en&nrm=iso. Acesso em 05 de maio de 2018. 
32 MOUSSATCHÉ, Anna Helena. Diversidade e processo de integração. IN: A inte-
gração de pessoas com deficiência. Maria Teresa Eglér Mantoan e colaboradores (Or-
ganizadores). São Paulo: SENAC, 1997. 
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vista, já é um sinônimo de invalidez perante a prática de deter-

minadas funções.33 

Fazendo-se uma análise mais elaborada sobre a integra-

ção, percebe-se que ela está diretamente relacionada à tão dese-

jada completa inserção do deficiente na sociedade, bem como 

também está presente ao se tratar de situações específicas de in-

tegração, a exemplo da contribuição no sentido de adaptação dos 

deficientes em grupos específicos voltados a esta mesma mino-

ria. Não é de se desprezar como argumento para a questão do 

preconceito e consequentemente, da prática de exclusão, o fato 

de que de certa forma o homem sempre se compara ao seu pró-

ximo, buscando nessa análise suas características semelhantes, 

bem como suas diferenças, partindo daí o receio ao se deparar 

com uma pessoa deficiente, pois este se sente constrangido ao 

pensar que ele também pode vir a se tornar assim.34 

Ainda mais dificultosa se torna a questão da inclusão das 

pessoas com deficiência quando se percebe que o preconceito na 

maioria das vezes se inicia dentro da própria casa. De início é 

um choque para a família receber a notícia de que seu filho será 

“especial” (e ao se tratar de casos de deficientes físicos essa pre-

ocupação acaba sendo ainda maior, já que a deficiência é visível 

logo à primeira vista), e antes mesmo da preocupação emerge a 

revolta e a tentativa de explicação ou de busca por um culpado 

por tal situação. Logo após, surge à aceitação e, em seguida o 

sofrimento dos pais ao refletir sobre as dificuldades que o filho 

irá enfrentar futuramente na questão de exclusão e diferença, à 

qual se deparará desde muito pequeno. Portanto, é notório que 

os pais de crianças com deficiência também acabam por se 

 
33 DANTAS, Lucas Emanuel Ricci. Ética constitucional e a pessoa com deficiência: 
sob a efetividade da Democracia. Revista Espaço Acadêmico – N°157 – Junho/2014 
- Mensal Disponível em http://eduem.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/arti-
cle/view/22618 . Acesso em 05 de maio de 2018. 
34 MARQUES, Carlos Alberto. Integração: uma via de mão dupla na cultura e na so-
ciedade. IN: A integração de pessoas com deficiência. Maria Teresa Eglér Mantoan e 
colaboradores (Organizadores). São Paulo: SENAC, 1997. 

http://eduem.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/22618
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/22618
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tornarem pessoas com “necessidades especiais”, já que é neces-

sária uma orientação em relação aos cuidados e até mesmo for-

mas de aceitação dos seus filhos, eis que estes serão precursores 

no que diz respeito à inclusão de seus filhos no âmbito social.35 

Ao se falar em políticas públicas inclusivas, e conse-

quentemente tratar da problemática entorno da exclusão social 

no Estado Democrático brasileiro é indispensável fazer também 

referência ao seu passado colonial e consequentemente sua es-

tratificação social, pois a desigualdade não é um tema novo neste 

país marcado por diferenças extremas. E a consequência disso 

tudo foi a formação de um país para poucos, onde a discrimina-

ção perante a qualquer grupo vulnerável da sociedade é algo co-

mum vivenciado cotidianamente no Estado brasileiro36. 

Se atualmente a questão sobre os direitos humanos é tão 

debatida e colocada como de extrema importância, é porque foi 

resultado de uma dura e crítica luta por parte da população, a 

qual sofreu com a questão da desigualdade, já que eram consi-

derados como uma minoria que de alguma forma praticava fuga 

dos padrões considerados “normais” pela sociedade37. 

Pleiteando sobre essa realidade que engloba qualquer 

grupo vulnerável que compunha o meio social (inclusive o grupo 

dos deficientes), é perceptível que o Brasil é um Estado que 

busca remediar as situações de desigualdade por meio de planos 

assistenciais (os quais deveriam tomar o posto de medidas emer-

genciais, e não de soluções definitivas como estes tem se tornado 

com o passar do tempo) disponibilizados às minorias, sendo 

 
35 MACIEL, Maria Regina Cazzaniga. Portadores de deficiência: a questão da inclu-
são social. São Paulo Perspec.,  São Paulo ,  v. 14, n. 2, p. 51-56,  June  2000 .   Dis-
ponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392000000200008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 de maio de 2018. 
36 CAMBI, Eduardo. Constitucionalismo inclusivo: o reconhecimento do direito fun-
damental à inclusão social. Revista de Direito Privado (Online). vol. 60/2014. p. 11 – 
35. Out - Dez / 2014. Acesso em 05 de maio de 2018. 
37 CAMBI, Eduardo. Constitucionalismo inclusivo: o reconhecimento do direito fun-
damental à inclusão social. Revista de Direito Privado (Online). vol. 60/2014. p. 11 – 
35. Out - Dez / 2014. Acesso em 05 de maio de 2018. 
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assim, ao mesmo tempo que auxilia, acaba também por reafir-

mar a condição de vulnerabilidade desses grupos, os tornando 

cada vez mais dependentes do Estado por intermédio destes re-

cursos.38 

O primeiro passo para a integração das pessoas com de-

ficiência se dá em considerar estas como pessoas comuns, e não 

como se elas fossem contaminadas por alguma doença (como 

boa parte da sociedade às veem). Deve ficar claro que estas pes-

soas possuem apenas algumas limitações para realizar determi-

nadas tarefas devido a uma insuficiência de seu corpo.39 

Portanto a pessoa com deficiência não deve ser conside-

rado incapaz absoluto, mas sim como um indivíduo produtivo, 

que não possui capacidade plena por si só e, por isso depende de 

aparelhos ou de diferentes formas de acessibilidade para alcan-

çar o exercício almejado de suas funções, assim como os demais 

indivíduos que não são deficientes às realizam. Sendo assim, não 

se torna cabível sua exclusão da sociedade alegando ser esta uma 

pessoa inválida40. 

Na tentativa de se fazer uma abordagem mais amplifi-

cada à questão dos deficientes, se torna indispensável falar de 

acessibilidade ao tratar de inclusão (principalmente no tocante 

ao grupo dos deficientes físicos), visto que, a acessibilidade está 

expressamente ligada à condição de uma maior autonomia des-

tes e de outros com mobilidade reduzida, no sentido de inclusão. 

Destaca-se que a questão da acessibilidade ganhou uma maior 

 
38 CAMBI, Eduardo. Constitucionalismo inclusivo: o reconhecimento do direito fun-
damental à inclusão social. Revista de Direito Privado (Online). vol. 60/2014. p. 11 – 
35. Out - Dez / 2014. Acesso em 05 de maio de 2018.. 
39 ATIQUE, Andraci Lucas Veltroni; VELTRONI, Alexandre Lucas. A pessoa porta-

dora de deficiência e a educação no Brasil. Revista de Direito Constitucional e Inter-
nacional (Online) | vol. 60/2007 | p. 7 - 34 | Jul - Set / 2007. Acesso em 05 de maio 
de 2018. 
40 ATIQUE, Andraci Lucas Veltroni; VELTRONI, Alexandre Lucas. A pessoa porta-
dora de deficiência e a educação no Brasil. Revista de Direito Constitucional e Inter-
nacional (Online) | vol. 60/2007 | p. 7 - 34 | Jul - Set / 2007. Acesso em 05 de maio 
de 2018. 
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força a partir da década de 1990, com a difusão do termo “dese-

nho universal”, que dentre outras funções, busca um maior res-

peito à diversidade humana. Por fim, dando ênfase ainda maior 

a relevância da acessibilidade, pode-se destacar a figura dela in-

serida até mesmo na CF/88, conferindo seu espaço respectiva-

mente nos artigos: 227, § 2° e 244.41 

A Democracia disponibilizada à pessoa com deficiência 

só é alcançada quando esta passa a ter garantia do seu direito de 

ir e vir, ou seja quando esta acaba por ser integrada efetivamente 

ao âmbito social. Concretizada essa integração e consequente 

aceitação das pessoas com deficiência, então estes passaram a 

ser vistos como membros do meio cultural, onde estão inseridas 

pessoas com deficiência ou não.42 

Consoante a situação de inclusão ou integração, se torna 

viável uma maior relação desta atrelada ao princípio da digni-

dade da pessoa humana, viabilizando uma importância maior a 

este assunto. Sendo assim, há de mencionar que cabe ao Estado 

a tarefa de impor o respeito e também proteger os indivíduos 

(neste ponto, deve considerar-se tanto os grupos vulneráveis, 

como as demais pessoas). Além disso, o órgão estatal também 

tem o dever de se abster e eliminar qualquer obstáculo que im-

peça algum indivíduo de fazer uso da dignidade humana que lhe 

é conferida.43 

 
41 YOSHIDA, Maria Aparecida Gomes Bronhara. Pessoas com deficiência: legisla-
ção, acessibilidade e trabalho. BEPA, Bol. epidemiol. paul. (Online),  São Paulo,  v. 
5,  n. 57, set.  2008 .   Disponível em <http://periodicos.ses.sp.bvs.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-42722008000900002&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em 05 de maio de 2018. 
42 ALONSO, Ricardo Pinha; DANTAS, Lucas Emanuel Ricci. A inclusão da pessoa 
com deficiência e o Multiculturalismo: pela construção de um país mais solidário. 

Quaestio Iuris |  
 vol. 09, nº. 02, Rio de Janeiro, 2016. pp. 1136-1154. Disponível em <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/18119/16234>. Acesso em 
26 de Junho de 2016. 
43 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade como limite e tarefa do Estado, da comuni-
dade e dos particulares. IN: Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Sexta edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
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5. A TOMADA DE DECISÃO APOIADA: O DIREITO PRI-

VADO NA VIDA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Até então a vida da pessoa com deficiência se encontrava 

praticamente toda apoiada no dever público, nas prestações es-

tatais para a manutenção da vida digna e igualitária. Entretanto, 

observa-se que com o nascimento de um novo instituto, o direito 

privado passou a ter mais relevância na vida das pessoas com 

deficiência. Assim, ver-se-á a seguir o instituto cognominado de 

Tomada de Decisão Apoiada.  

Segundo a definição de Flavio Tartuce a Decisão Apoi-

ada: 
[trata-se de] processo judicial pelo qual a pessoa com deficiên-

cia elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais man-
tenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe 

apoio na tomada de decisão 114 sobre atos da vida civil, forne-

cendo-lhes os elementos e informações necessários para que 

possa exercer sua capacidade. 44  

A tomada de decisão apoiada pode ser considerada como 

um instrumento de proteção à pessoa com deficiência, instituto 

que foi concebido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ga-

nhando, logo após, disposição no Código Civil vigente, no bojo 

do artigo 1783-A, onde são especificadas as nuances do referido 

instrumento.  

Começa-se o estudo do instituto voltado à letra da lei, 

especificadamente ao artigo supracitado. Neste sentido, tem-se 

que a tomada de decisão apoiada é um processo, por isto cha-

mado de instrumento, o qual a pessoa com deficiência elegerá 

ao menos duas pessoas consideradas idôneas, com as quais 

 
2008. 
44 TARTUCE, Flávio. O Estatuto da pessoa com deficiência e a capacidade testamen-
tária ativa. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de. (Org). Direito das pessoas com defi-
ciência psíquica e intelectual nas relações privadas: convenção sobre os direitos da 
pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. Rio de Janeiro: Processo, 2016. 
p. 472-473. 
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mantenha vínculos e que gozem de sua plena confiança, para 

prestar-lhe devido apoio na tomada de decisão sobre atos da vida 

civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias 

para que possa exercer sua capacidade.  

Para a formulação do pedido de tomada de decisão apoi-

ada, a pessoa com deficiência e os apoiadores eleitos devem 

apresentar um termo em que constem os limites do apoio a ser 

oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo 

de vigência do referido acordo e o respeito à vontade, aos direi-

tos e aos interesses da pessoa com deficiência apoiada.  

Ademais, o pedido de decisão apoiada será requerido 

pela pessoa com deficiência, com indicação expressa das pes-

soas que serão apoiadores. Nesse sentido, a pessoa com defici-

ência psíquica ou intelectual detém o poder de criar normas vá-

lidas visando o apoio ao exercício de sua capacidade legal, com 

o auxílio das pessoas que elege de sua rede de confiança. No que 

se refere ao Poder Judiciário, tem-se que o juiz, assistido por 

equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ou-

virá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão 

apoio. Fundando-se nos parâmetros do direito privado, tem-se 

ainda que a decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e 

efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida 

nos limites legais acordados no acordo de apoio.  

O terceiro que mantenha negociação com a pessoa com 

deficiência apoiada pode solicitar que os apoiadores contra-as-

sinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua fun-

ção em relação ao apoiado. Nos casos em que o negócio jurídico 

possa trazer riscos ou prejuízos relevantes, havendo divergência 

do apoiado e um dos apoiadores, deverá, o juiz, decidir a ques-

tão, levando-se em consideração a oitiva do Ministério Público.  

O apoiador que agir com negligência, exercendo pressão 

indevida ou não adimplindo com suas obrigações, poderá ser de-

nunciado ao Ministério Público ou ao juiz, por meio da pessoa 

apoiada ou qualquer outra pessoa.  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________105_ 

 

 

Em caso de denúncia procedente, o juiz destituirá o apoi-

ador e nomeará outra pessoa, desde que ouvido o apoiado e for 

de seu interesse. Ademais, a pessoa apoiada pode, a qualquer 

momento, solicitar o término do acordo firmado em processo de 

tomada de decisão apoiada.  

É um direito do apoiador solicitar ao juiz a exclusão de 

sua participação no processo de tomada de decisão apoiada, 

sendo que seu desligamento somente acontecerá após a manifes-

tação do juiz sobre o pedido.  

Por fim, restou previsto no Código Civil que, aplicar-se-

á a tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições 

referentes à prestação de contas nos casos de curatela.  

Em acordo com as lições de Nelson Rosenvald, a tomada 

de decisão é extremamente diferente da curatela, já que é um 

instituto mais flexível, em que se preserva a capacidade civil da 

pessoa com deficiência, sendo-lhe ofertada apenas um auxilio 

em determinados atos. Enquanto isso, a curatela foi um instituto 

que tutelava o patrimônio da família e a segurança na sociedade. 

Assim, a tomada de decisão apoiada pode ser considerada como 

uma libertação do estigma de interdição. 45 

O referido instituto é conhecido por estar incluso em ou-

tras legislações de cunho internacional, como, in verbis, no Có-

digo Civil italiano, que trouxe o administrador de apoio, bem 

como no Código Argentino e no decreto 6949/2009 da Organi-

zação das Nações Unidas. 46 

Observa-se que a figura do administrador de apoio itali-

ana, ou amministrazione di sostegno foi uma resposta ao antigo 

instituto de interdição italiano, ou interdizione giudiziale e da 

 
45 ROSENVALD, Nelson. Tomada de decisão apoiada. Disponível em: http://me-
dia.wix.com/ugd/d27320_ad4936f4ed4e41088be63d7bf571cf61.pdf . Acesso em 05 
de maio de 2018. 
46 ROSENVALD, Nelson. Tomada de decisão apoiada. Disponível em: http://me-
dia.wix.com/ugd/d27320_ad4936f4ed4e41088be63d7bf571cf61.pdf . Acesso em 05 
de maio de 2018. 
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inabilitazione. 47 

Claramente, na análise do referido instituto, pode-se ve-

rificar que o legislador buscou garantir a liberdade da pessoa 

com deficiência nas escolhas relacionadas a sua vida civil, sendo 

um mecanismo mais flexível que a curatela, preservando a capa-

cidade civil do apoiado, não violando a liberdade de escolha 

desse.  

Assim, observa-se que o referido instituto tenta fornecer 

qualidade de vida à pessoa com deficiência, cabendo aos apoia-

dores seguir os termos fixados em juízo, tendo sempre em con-

sideração as efetivas necessidades e aspirações da pessoa apoi-

ada. Ademais, o apoiado terá conservada sua autodeterminação 

em todos os atos ordinários da vida cotidiana, não necessitando 

de auxílio de apoiadores para estas.48 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve a preocupação de abordar um 

dos temas de maior popularidade no cenário atual brasileiro, que 

é a questão dos deficientes, haja vista a recente ampliação e con-

sequente aprovação da lei que atende estes, visando uma maior 

inclusão desta minoria na sociedade brasileira. 

Mediante estudos de artigos e livros, o qual intentou ex-

por neste trabalho uma breve síntese destes, faz-se clara a neces-

sidade da elaboração de políticas públicas, por parte do Estado, 

que busquem expor aos demais, a importância da inclusão do 

grupo dos deficientes na sociedade, relacionando isso a questão 

dos direitos humanos e de seus princípios, bem como demons-

trem também, a relevante necessidade destes direitos virem a ser 

 
47 SHREIBER, Anderson: Tomada de decisão apoiada: o que é e qual a sua utilidade. 
Ano: 2016. Disponível em http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/tomada-
de-decisao-apoiadao-que-e-e-qual-sua-utilidade/16608. Acesso em 10 de maio de 
2018.  
48 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: parte 
geral e LINDB, volume 1. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 341.  
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assegurados pela Constituição Federal. 

No que se refere ao direito privado, foi observado o novo 

instituto da tomada de decisão, que pode ser considerado um 

avanço para a vida digna e para a liberdade da pessoa com defi-

ciência. Aguardar-se-á, daqui para frente, os demais desenrola-

res acerca do referido instituto, o qual passará provavelmente 

por modificações e melhorias, podendo-se inclusive observar a 

possibilidade de responsabilidade civil nos casos dos apoiadores 

negligentes.  

Ademias, observa-se o instituto, totalmente relacionada 

ao direito privado, como um avanço a inclusão da pessoa com 

deficiência, dando-lhes a plena capacidade para os fazeres diá-

rios e a possibilidade de negociar, contratar e acordar.  

Sendo assim, há uma maior probabilidade da população, 

em geral, atentar-se quanto à questão da inclusão, uma vez que 

tem conhecimento de sua importância. Dessa forma, são evita-

dos transtornos psicológicos à que os deficientes poderão vir a 

sofrer pelo problema relacionado à exclusão, consequentemente, 

beneficiam-se também as famílias dos mesmos e o Estado De-

mocrático Brasileiro fica marcado pelo progresso. 
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