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Autonomia e 
tomada de decisões
O reconhecimento da autonomia e da possibi-
lidade de tomar decisões acerca de si mesmo e 
da própria vida é uma conquista ainda recente 
para as pessoas com deficiência intelectual 
(DI), fruto da Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 
6.949/2009), primeiro tratado internacional 
de direitos humanos incorporado pelo Brasil 

com força de norma constitucional, e da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

As pessoas com DI hoje têm protegido o direito de exercer direi-
tos (sua capacidade jurídica), podendo se casar, decidir sobre sua fer-
tilidade, constituir família, viver ou não em comunidade, votar, traba-
lhar e estudar. Pôr em prática direitos exige enfrentar preconceitos e 
descontruir antigos paradigmas, a começar pela compreensão que as 
próprias pessoas com deficiência e suas famílias têm sobre o tema. 
Desafiador?! Sim! Mas também uma realidade que pode ser alcançada.  

Pensando nisso, esta edição foi dedicada quase integralmente ao 
tema da capacidade jurídica e conta com a contribuição de especia-
listas que participaram em 2018 do Seminário Internacional Sobre 
Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada, promovido pela 
APAE DE SÃO PAULO com apoio da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. Três são internacionais: Tina Minkowitz, 
dos Estados Unidos; Michael Bach, do Canadá; e Carlos Espinoza 
Rios, do México. Também escrevem Luiz Alberto Davi Araújo e a pro-
motora Sandra Lucia Garcia Massud, tratando das mudanças trazidas 
pela legislação internacional e nacional e das dificuldades que precisam 
ser enfrentadas. Em outro artigo, Ana Cláudia Mendes de Figueiredo 
aborda a capacidade jurídica das pessoas com deficiência na perspec-
tiva de materialização de um direito humano que permite a cada pes-
soa ter um projeto de vida emancipatório e digno e endereça no plano 
prático principais óbices, desafios e medidas práticas que podem con-
tribuir para a materialização do novo paradigma. O momento é de dar 
voz e de ouvir, para que as pessoas com deficiência possam colocar em 
prática os direitos que tiveram assegurados, possam expressar e ter res-
peitados os seus sentimentos, desejos e vontades!
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Desafios e possibilidades de 
implementação do artigo 12 da CDPD
Incorporação de normas e princípios é essencial para 
garantir a igualdade de fato, de acordo com a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Tina Minkowitz1

1Advogada. Presidente e Fundadora do Centro para os Direitos Humanos dos Usuários e Sobreviventes da Psiquiatria, Nova York, Estados Unidos.
Resumo da apresentação realizada pela autora no Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada, organizado pela APAE DE 
SÃO PAULO em parceria com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo em outubro de 2018. Tradução: Laura M. F. Ferreira Guilhoto. 
O artigo foi escrito originalmente em 2012, com base na apresentação da autora no debate sobre o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (CDPD), no Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), em 21 de 
outubro de 2009, e adaptado para a versão atual, que trata da implementação do artigo 12 no Peru (MINKOWITZ, 2018).

V ejamos inicialmente quais são as normas do artigo 
12 da CDPD a serem incorporadas no direito 
interno de uma nação.

A capacidade jurídica do artigo 12 inclui a 
capacidade de agir. Isso fica evidente no tratamento prévio 
da capacidade jurídica no direito internacional e nos sistemas 
jurídicos internos.

A diversidade funcional em relação à tomada de decisão não 
justifica a exclusão de nenhuma pessoa do direito de tomar deci-
sões em sua própria vida ou de participar em igualdade de con-
dições na tomada de decisões coletivas. Diversidade funcional 

significa todo o espectro de maneiras pelas quais os seres humanos 
tomam decisões, incluindo pessoas com deficiências intelectual, 
cognitivas e psicossociais. Pode incluir limitações nas habilidades 
e necessidade de apoio para participar de forma significativa na 
tomada de decisões. A autonomia é um direito de todas as pes-
soas que não pode ser limitado por causa da diferença de habi-
lidades. A incorporação do artigo 12 começa com a igualdade 
formal em ter e em exercer capacidade legal.

A diversidade funcional requer medidas de apoio em 
relação ao exercício da capacidade jurídica, com base nos 
princípios de concepção inclusiva, acessibilidade, adaptação 

O ARTIGO 12 DA CDPD 
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi adotada em 13 de dezembro de 2006 na sede da Organização das Nações 
Unidas, em Nova York. Ela foi aberta à assinatura em 30 de março de 2007 e entrou em vigor em 3 de maio de 2008. A Convenção foi incorporada 
à legislação brasileira em 2008, com equivalência de Emenda Constitucional, nos termos previstos no artigo 5º, § 3º, da Constituição brasileira 
(UNITED NATIONS, 2008; BRASIL, 2010). Segue o texto integral do artigo:

RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI
1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas 
em todos os aspectos da vida. 

3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de 
sua capacidade legal. 

4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para 
prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de influência 
indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, apliquem-se pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão 
regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais 
medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.

5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência 
o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas 
de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de seus bens (BRASIL, 2010).

ENSAIO
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razoável e medidas positivas para garantir a igualdade de fato. 
A utilização desses princípios no desenvolvimento de medidas de 
apoio baseia-se num modelo de igualdade e não discriminação. 
Compreender o apoio ao exercício da capacidade jurídica como 
parte do direito à igualdade e à não discriminação ajuda-nos a 
colocar a autonomia em primeiro lugar e a evitar o paternalismo.

Capacidade legal implica responsabilidade pelas decisões 
da pessoa. Isso inclui a responsabilidade pelo cumprimento das 
obrigações assumidas voluntariamente ou impostas pela socie-
dade. A imparcialidade na determinação da responsabilidade por 
violações de obrigações deve se basear nos princípios de design 
inclusivo, acessibilidade, acomodação razoável e medidas positi-
vas. A responsabilidade inclui responsabilidades criminais e civis.

As salvaguardas para prevenir o abuso de medidas de apoio 
devem igualmente basear-se nos princípios mencionados. 
As medidas de apoio visam facilitar a expressão da vontade da 
pessoa — o intuito é que a pessoa chegue à resolução final de 
qualquer conflito interno ou ambivalência. As salvaguardas 
visam proteger e assegurar essa expressão.

Medidas de apoio são possíveis como uma abordagem 
para todas as situações. A distinção entre medidas de apoio e 
tomada de decisão substituída em situações extremas, como 
inconsciência ou coma, é necessária, e permanece a obrigação 
de tentar a comunicação e de estar preparado para seguir indi-
cações atualizadas da vontade da pessoa.

As crianças têm capacidade legal em evolução e o direito 
de receber apoio adequado à idade e deficiência para partici-
par na tomada de decisões.

Certos artigos da CDPD fornecem obrigações mais detalha-
das em relação a áreas específicas da vida em que a capacidade 
legal é exercida. O artigo 12, § 5, aborda questões financeiras. 
O artigo 13 trata das acomodações necessárias em todos os 
tipos de processos judiciais. O artigo 18 versa sobre a liber-
dade de movimento. O artigo 19 aborda o direito de escolher 
onde e com quem morar. O artigo 23 aborda os direitos e as 
obrigações matrimoniais e parentais. O artigo 25 trata de deci-
sões sobre cuidados de saúde, exigindo o consentimento livre 
e esclarecido. O artigo 27 inclui o direito de trabalhar livre-
mente escolhido ou aceito. O artigo 29 garante o direito de 
voto e prevê medidas de acessibilidade.

Outros artigos da CDPD são complementares à obrigação 
de fornecer acesso a apoios. Em algumas situações, o apoio de 
diferentes tipos também pode ajudar no exercício da capaci-
dade legal. Os artigos 19, 24, 26, 27 e 30 abordam aspectos de 
apoio e desenvolvimento individual, que facilitam a autono-
mia e a autodeterminação.

DESAFIOS PARA A INCORPORAÇÃO DO ARTIGO 12
Os desafios podem ser agrupados em políticos, técnicos, prá-
ticos e filosóficos.

Os desafios políticos refletem a necessidade de um con-
senso em torno do novo paradigma e uma compreensão do 
que isso significa. Eles incluem a necessidade de levar a socie-
dade e os formuladores de políticas a não acreditarem na 
crença nem nos conceitos errôneos sobre a vida e a dignidade 
das pessoas com deficiência, enraizados no velho paradigma 
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(deficiência como um defeito individual que precisa de assis-
tência caritativa ou supervisão médica). Eles também abran-
gem a necessidade de organizações de pessoas com deficiência 
para construir o poder político diante da discriminação grave.

Desafios técnicos refletem a necessidade de mudar concei-
tos e doutrinas jurídicas para incorporar o novo paradigma ao 
direito interno. Por exemplo, visões tradicionais sobre “com-
petência” como um elemento de consentimento válido não 
são compatíveis com a insistência da CDPD na capacidade 
legal como um direito universal. Da mesma forma, a CDPD 
exige repensar a doutrina do direito penal, afirmando que as 
pessoas com certos tipos de deficiência estão isentas de res-
ponsabilidade penal.

Desafios práticos estão envolvidos na criação de boas medi-
das de apoio e na garantia de que estejam disponíveis para 
todos os que deles necessitarem. Eles incluem: promover a 
capacidade de criar relacionamentos que apoiem  a autonomia 
de pessoas com deficiência dentro das famílias e comunidades; 
desenvolver serviços pessoais do tipo assistencial para forne-
cer suporte àqueles que podem não ter “apoios naturais” em 
suas vidas ou preferem assistência em extensão (e dispositivos 
tecnológicos para aqueles que preferem controlá-los em vez 
de gerenciar uma relação de suporte); fornecer treinamento e 
recursos para garantir que consultórios médicos, bancos, escri-
tórios de advocacia, tribunais e outros locais onde atos legais 
e transações ocorram sejam capazes de tornar o exercício da 
capacidade jurídica em seus campos acessível e adequado às 
necessidades das pessoas com deficiência. 

Desafios práticos também refletem a necessidade de aplicar 
o novo paradigma de forma transformadora a todas as situa-
ções relevantes, por exemplo, para transformar os serviços de 
saúde mental de um modelo paternalista e coercitivo em um 
que respeite a liberdade, a dignidade e a autonomia. Isso tam-
bém implica a desmedicalização do sofrimento psicossocial 
e da crise psicossocial, de modo que ambos não sejam mais 
vistos como distúrbios biomédicos que requerem tratamento 
forçado em uma emergência.

Além disso, os processos não-violentos e não-discrimina-
tórios de aplicação da lei e de resolução de conflitos precisam 
substituir o uso de serviços de saúde mental para remover 
pessoas de suas casas e comunidades em relação a disputas 
com outras pessoas. Enquanto isso, mais propriamente, per-
tence ao artigo 14, faz parte do paradigma transformador da 
capacidade jurídica como autonomia e direito ao apoio que 
respeita a autonomia, aplicada aos serviços de saúde mental. 
Os serviços de saúde mental só devem ser usados para apoiar 
uma pessoa que os escolha de forma afirmativa, e não para 

intervir em conflitos interpessoais ou para exercer controle 
sobre os indivíduos.

Desafios filosóficos permitem-nos continuar a esclarecer o 
equilíbrio e a relação certa entre autonomia e apoio. Quando 
o apoio se torna um eufemismo para controle? É justificável 
sempre estender a mão e fazer mais por uma pessoa do que 
ela explicitamente autorizou? Como podemos saber se esta-
mos fazendo a coisa certa? (A interface entre os desafios téc-
nicos e filosóficos tem de ser resolvida também, não criando, 
por exemplo, mecanismos legais para anular a vontade de uma 
pessoa nem permitindo quaisquer arranjos que permitam que 
outros tomem decisões por nós, para existir apenas enquanto 
operarem por mútuo acordo.)

Os desafios da aplicação do artigo 12 da CDPC podem ser 
enfrentados por meio da aplicação desses princípios, detalha-
dos a seguir, de modo a garantir a igualdade de fato e a capa-
cidade jurídica às pessoas com deficiência:
•	 Igualdade formal: As leis que autorizam a tutela e subs-

tituem a decisão da vontade de uma pessoa, declarando 
a capacidade jurídica desigual, ou autorizando quaisquer 
medidas forçadas ou coercivas contra pessoas com deficiên-
cia além daquelas aplicáveis à população em geral, devem 
ser revogadas;

•	 Projeto inclusivo: Padrões normativos devem ser conce-
bidos de forma inclusiva, de modo a serem relevantes para 
pessoas com deficiência, assim como para outros que pos-
sam se beneficiar deles. Isso se aplica, particularmente, às 
leis destinadas a proteger a parte mais fraca de uma transa-
ção e a prevenir abusos, em áreas como questões financeiras 
e patrimoniais, decisões de assistência médica e responsa-
bilidade profissional de advogados e outros. Por exemplo, 
leis de proteção ao consumidor e leis sobre consentimento 
livre e esclarecido em saúde devem ser revisadas para deter-
minar quão bem elas protegem os direitos das pessoas com 
deficiência nessas transações e para fortalecer as garantias 
em geral ou torná-las mais relevantes para as pessoas com 
deficiência, conforme necessário. 

O design inclusivo aplica-se às leis que tratam da determi-
nação da responsabilidade e da imposição de penalidades. No 
contexto criminal, isso significa trabalhar com um modelo de 
justiça restaurativa para eliminar respostas punitivas enquanto 
se abolem as desculpas baseadas na deficiência em relação à 
ausência de responsabilidade. 

O design inclusivo é relevante para medidas de apoio posi-
tivas. As pessoas que não leem nem escrevem, imigrantes e 
outras pessoas desfavorecidas pelas medidas existentes para 
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exercer capacidade legal podem se beneficiar de programas de 
apoio criados por e para pessoas com deficiência.
•	 Acessibilidade: A comunicação acessível é o primeiro passo 

no apoio ao exercício da capacidade legal pelas pessoas com 
deficiência. Isso significa averiguar e usar os meios, modos e 
formatos de comunicação preferidos pelo indivíduo. Certas 
medidas padronizadas (por exemplo, materiais em formato 
braille) devem ser disponibilizadas regularmente em clínicas 
médicas e hospitais, escritórios profissionais, tribunais, dele-
gacias, bancos etc., conforme determinado no artigo 9, com a 
participação de setores relevantes da comunidade com defi-
ciência. As medidas padronizadas, no entanto, não cumprem 
completamente essa obrigação. Particularmente em relação à 
capacidade legal, meios individualizados, modos e formatos 
de comunicação podem ser necessários. Isso requer o desen-
volvimento de especialistas, incluindo membros da comu-
nidade com deficiência, que sejam hábeis em se comunicar 
com pessoas com diferentes tipos de deficiência.A comuni-
cação acessível também é relevante para as salvaguardas. Ao 
determinar se alguma medida de apoio atende às necessida-
des de uma pessoa com deficiência, é necessário comunicar-
-se com essa pessoa. A falha de comunicação é mútua e não 
pode ser atribuída à pessoa com deficiência;

•	 Acomodação razoável: A acomodação razoável é um prin-
cípio que requer a modificação de ambientes e procedimen-
tos quando necessário em um caso particular para alcançar 
a igualdade no gozo dos direitos humanos. Esse princípio 
permite flexibilidade na aplicação de medidas normativas 
que podem não se adequar a um indivíduo particularmente, 
embora possam ser inclusivas a muitos outros. Em rela-
ção à capacidade jurídica, isso pode significar extensão de 
prazos ou ignorar a interpretação não normativa de regras 
relacionadas a uma transação específica, quando necessá-
rio no interesse da justiça;

•	 Medidas positivas para alcançar igualdade de fato: 
Medidas de apoio que consistem em relações contínuas 
com uma ou mais pessoas funcionando como uma rede 
de apoio são centrais para o Artigo 12. O apoio pode ser 

projetado para atender às necessidades específicas da pes-
soa em questão, para ter informações explicadas, discutir 
os prós e contras de uma decisão, desabafar emoções, ser 
ajudado a deixar uma situação e adiar a decisão, trabalhar 
em conjunto no preenchimento de formulários, enten-
der respostas não-verbais e interpretá-las para outros etc. 
O apoio pode ser obtido de membros da família, amigos e 
comunidade, grupos de apoio de pares ou trabalhadores 
remunerados que funcionam sob um modelo de assistên-
cia pessoal (o usuário de serviços tem o direito de dirigir 
o assistente). As redes de apoio podem ser envolvidas 
regular e intensivamente, ou usadas interinamente, con-
forme necessário.

CONCLUSÃO
O artigo 12 é o coração da Convenção. Se pudermos resolver 
os desafios, transformaremos a sociedade profundamente, para 
torná-la mais inclusiva, não apenas no espaço físico, incluindo 
pessoas com deficiências em todos os lugares e ambientes, mas 
também nas relações e interações sociais. O processo de imple-
mentação não pode ser apressado, mas também não pode ser 
atrasado. Pessoas com deficiências psicossociais precisam estar 
envolvidas na reforma da capacidade legal, e essa reforma precisa 
incluir a abolição de intervenções de saúde mental coercivas, 
abordando as interfaces com o artigo 14, conforme necessário. 

Erradicar a discriminação e acabar com a medicalização 
do sofrimento psicossocial, a crise psicossocial e a deficiência 
psicossocial são cruciais. Onde organizações fortes de pessoas 
com deficiências psicossociais não existem ou onde não se tem 
bom conhecimento da CDPD, a capacitação precisa ser parte 
inicial do processo de implementação. As pessoas devem estar 
cientes de que o artigo 12 não retira nenhum apoio com o qual 
o indivíduo possa contar, incluindo serviços médicos que ele 
queira continuar usando. Pelo contrário, representa uma expan-
são de possibilidade que deve permitir a todas as pessoas com 
deficiência aproveitar ao máximo os recursos disponíveis na 
sociedade para o desenvolvimento pessoal e a contribuição 
para o bem coletivo.
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As bases da tomada de decisão apoiada
As novas regras para o exercício do direito à capacidade jurídica devem 
se balizar pela vontade e preferências das pessoas a serem apoiadas
Michael Bach1

1Diretor geral do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento sobre Inclusão e Sociedade (IRIS), Toronto, Canadá.
Resumo da apresentação realizada pelo autor no Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada, organizado pela 
APAE DE SÃO PAULO em parceria com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo em outubro de 2018. Tradução: Laura M. F. 
Ferreira Guilhoto.
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O paradigma atual da tomada de decisão apoiada das 
pessoas com deficiência baseia-se em instrumen-
tos de autonomia e independência que reescre-
vem as regras antigas para o exercício do direito à 

capacidade jurídica. 
Existem formas fundamentalmente diferentes de pensar 

sobre quem deve ter poder na sociedade; muitos desses inte-
resses estão associados a quem já detém o poder. Não foi do 
dia para a noite que as mulheres provocaram mudanças na 
sociedade; ao longo de décadas, tiveram de lutar e continuaram 
conquistando seus direitos. Como no movimento dos direi-
tos civis, as pessoas buscam a inclusão de quem foi excluído e 
renegado, em todo o mundo. 

A questão central deste debate é o acesso universal à capa-
cidade jurídica. É necessário não só oferecer apoio, como tam-
bém entender o que significa oferecer apoio a uma pessoa para 
que ela possa exercer sua capacidade jurídica. É preciso tam-
bém ter clareza das dificuldades vivenciadas pelas pessoas com 
deficiência e criar estratégias para realizar essa mudança, que 
usualmente gera resistências.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
da Organização das Nações Unidas (CDPD-ONU) reescre-
veu as regras sobre o exercício da capacidade jurídica e com 
isso se passou de um modelo pautado por regras restritivas 
e discriminatórias, para outro com regras de acesso univer-
sal para o exercício do direito à capacidade jurídica. Diante 
dessa mudança, é preciso entender o que essas novas regras 
requerem, a partir de três questões principais: quais os fun-
damentos para o reconhecimento da capacidade jurídica de 
uma pessoa sobre sua vida e suas decisões? Que obrigações 
legais emergem e a quem se aplicam? Como os direitos são 
salvaguardados?

De acordo com as regras antigas, o fundamento para o 
exercício do direto de decidir apoiava-se sobre as capacidades 
cognitivas e de comunicação da pessoa, impunha a obrigação 
legal de gerenciar o limite entre o “capaz” e o “incapaz” e, em 
relação à salvaguarda de direitos, protegia a autonomia dos 
“capazes” e provia substitutos para os “incapazes” para “agir 
no melhor interesse deles”.

Nesse paradigma, o Estado tinha a obrigação legal de 
gerenciar os atos dos capazes e dos incapazes. Esse limite 
aparece já na Roma Antiga, na qual havia grande distinção 
social: eram cidadãos apenas os homens livres. Essa con-
cepção está enraizada em todos os códigos civis e na lei 
comum, mas é importante entender que foi a lei que criou 
essas diferenças, e a ciência e as políticas públicas se organi-
zaram para gerenciar esse conceito. Devemos ter cuidado: a 
sociedade e a lei podem transformar pessoas em estrangeiros. 

As pessoas com deficiência se tornaram estrangeiros em 
seu próprio ambiente, na sociedade, na escola, etc.; essa é 
a essência do totalitarismo.

Por sua vez, as novas regras compreendem fundamentos 
para o direito de decidir, com a valorização da vontade e das 
preferências de uma pessoa. A obrigação legal agora consiste 
em acomodar razoavelmente e apoiar a expressão de uma pes-
soa sobre sua vontade e suas preferências e sobre as formas 
como devem ser aplicadas em uma decisão. A salvaguarda de 
direitos deve agora ser usada para garantir o acesso a acomo-
dações e apoios efetivos “guiados pela melhor interpretação 
da vontade e das preferências de uma pessoa”.

Segundo as novas regras, o fundamento para o direito de 
decidir é a vontade e as preferências da pessoa. As obrigações 
decorrentes implicam razoavelmente acomodar e apoiar a 
pessoa na expressão de suas vontades e preferências, e como 
isso deve ser aplicado em uma decisão. Por fim, as salvaguar-
das de direitos devem assegurar acesso efetivo a acomodações 
e apoios guiados pela melhor interpretação da vontade e das 
preferências da pessoa.

As novas regras, porém, trazem alguns questionamentos: 
o que significa “vontade e preferências”? Como podemos aco-
modar e apoiar a expressão da vontade e das preferências de 
uma pessoa para dar à capacidade efeitos jurídicos? Qual é a 
diferença entre o suporte para tomada de decisão e a tomada 
de decisão apoiada/assistida? Como traduzimos expressões 
de vontade e preferências em decisões legais quando há incer-
tezas? Como a “melhor interpretação de vontade e preferên-
cias” difere de avaliação de “melhores interesses”? Quais sal-
vaguardas são necessárias? A seguir discorreremos sobre esses 
questionamentos.

O QUE SIGNIFICA “VONTADE E PREFERÊNCIAS”?
Por natureza, somos seres movidos por intenções e temos 
muitos estados intencionais, direcionados para as coisas que 
desejamos ou não. Nossos comportamentos e nossas ações se 
tornam intencionais, e as intenções podem entrar em conflito, 
porque, como seres humanos, nossos desejos podem não estar 
claros diante de situações em que temos desejos e intenções 
conflitantes. À medida que experimentamos conflitos, nossas 
preferências evoluem para valorizar algumas intenções sobre 
outras. Portanto, devemos pensar em estados de intenção, e 
não em estados mentais.

O livre-arbítrio é a escolha que fazemos entre nossas pre-
ferências. O livre-arbítrio é realmente livre quando não há 
influência indevida ou coerção para agir de forma contrária às 
nossas verdadeiras intenções e preferências. Desenvolvemos 
nosso livre-arbítrio por meio da experiência — explorando 
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desejos, agindo sobre as intenções, e evoluindo em relação às 
nossas preferências (valores).

Também desenvolvemos desejo, tendo oportunidades, e 
este é um dos maiores desafios para as pessoas com deficiên-
cia intelectual: não só ter a oportunidade de ter preferências, 
mas também colocar seus desejos em ação, o que exige apoio 
e participação de outros.

Colocamos nossa vontade em prática ao fazer planos e ao 
implementá-los. Precisamos de capacidades para fazer planos 
e colocá-los em ação, com acomodações, recursos e suporte de 
nosso entorno.  O fato é que nenhum de nós tem todas as capaci-
dades cognitivas e executivas por conta própria para fazer e imple-
mentar todos os planos que colocam nossa vontade em prática.

A lei define as regras para as expressões que contam como 
a “vontade” — de pessoas, comunidades, empresas, escolas, 
hospitais, legislaturas ou governos — e como elas podem ela-
borar e executar planejamentos válidos.

Uma pergunta para a lei: de quem é a vontade que ela reco-
nhece e de quem é a que não reconhece ou silencia? Para as 
pessoas com deficiência, o artigo 12 da CDPD põe fim à falta 
de reconhecimento, ao silêncio legal e ao desempoderamento 
da vontade e das preferências.

COMO PODEMOS ACOMODAR E APOIAR A 
EXPRESSÃO DA VONTADE E DAS PREFERÊNCIAS 
DE UMA PESSOA?
A expressão da vontade e as preferências de uma pessoa decor-
rem de fatores como oportunidade, tempo, apoio pessoal, inter-
pretativo, de planejamento e na execução, linguagem acessível 
e comunicação simplificada, além de apoio de advocacy.

Mas, para que o processo de mudança se realize e as vonta-
des e preferências das pessoas com deficiência possam emer-
gir, as pessoas que hoje estão silenciosas precisam encontrar 
uma voz, como preconizava o educador brasileiro Paulo Freire. 
Os acontecimentos não deveriam silenciar as pessoas. O silên-
cio é que precisa ser quebrado para que os indivíduos possam 
expressar sua vontade autêntica. 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE SUPORTE PARA 
TOMADA DE DECISÃO E TOMADA DE DECISÃO 
APOIADA/ASSISTIDA?
Existem várias formas e mecanismos de as pessoas toma-
rem decisões de forma apoiada e diversos atores envolvidos 
nesse processo. Preciso tomar decisões em comunidade sobre 
cuidados com a saúde, as formas como usar meu dinheiro 
e meus bens, os lugares onde quero viver e trabalhar, etc. 
E como participarei da comunidade com apoio e acomo-
dação? Uma forma de fazê-lo é sozinho! Tendo suporte de 
advocacy, muitas pessoas com deficiência querem tomar 
decisões sozinhas, mas também querem alguma ajuda. 
Não querem ter um grupo de pessoas à sua volta, mas sim 
elencar um apoiador. Querem tomar decisões, ir ao médico 
sozinhos ou com um amigo, mas ainda assim ter o controle 
das situações.

Outra forma é a tomada de decisão apoiada, e há algu-
mas experiências internacionais nesse sentido. Na Suécia, 
o suporte para tomada de decisão baseia-se em um serviço 
de ombudsmans pessoais. O pressuposto é que a pessoa sele-
cionada por uma pessoa adulta para receber ajuda, conselho 
e apoio não tem autoridade decisória. Essa relação não está 
sujeita a qualquer monitoramento ou arranjo formal e pode 
ser rescindida a qualquer momento pela pessoa adulta. Como 
resultado dessa abordagem, observou-se melhora da autono-
mia e do controle pessoal, assim como redução de interna-
ções e custos hospitalares.

Por sua vez, a tomada de decisão apoiada é um modelo 
utilizado na província canadense de British Columbia 
(Representation Agreement Act), no qual os apoiadores auxi-
liam no desenvolvimento e na comunicação de vontades e 
preferências, bem como na tradução da ação intencional em 
decisões. Os apoiadores da tomada de decisão são nomea-
dos ou indicados pela pessoa com deficiência, com base 
em uma relação de confiança pessoal, comprometimento 
e conhecimento. Para exercer seu papel, o apoiador precisa 
ter validade legal.

Os gestos, os sons e as expressões de uma pessoa se encaixam 
com as intenções, preferências e vontades que atribuímos a ela
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TRADUZINDO EXPRESSÕES DE VONTADE 
E PREFERÊNCIAS EM DECISÕES LEGAIS: 
COMO LIDAR COM AS INCERTEZAS? 

Muitas vezes, uma pessoa expressa sua vontade, mas ela não 
se traduz diretamente em uma decisão, ou a expressão da von-
tade entra em conflito com expressões anteriores. Essas situa-
ções geralmente exigem mais que simples apoio para a tomada 
de decisões por si mesmas, necessitando uma tomada de deci-
são “com apoios” ou “assistida”. Na tomada de decisão apoiada, 
o principal papel dos apoiadores deve ser o apoio interpreta-
tivo, de planejamento e de execução. No suporte interpretativo 
devem-se avaliar vários fatores, como os estados intencionais de 
uma pessoa ao longo do tempo (são semelhantes ou diferentes 
do atual?); o comportamento e a forma de expressar um estado 
intencional de sua preferência ou escolha que reflita sua vontade; 
o ambiente e os estímulos associados ao estado intencional; e 
os antecedentes e valores pessoais que explicam as escolhas e 
os atos de vontade.

Como saber se nossas interpretações da vontade e das 
preferências de outra pessoa são verdadeiras? Geralmente o 
estado intencional já apareceu antes, tem uma história. Os ges-
tos, os sons e as expressões de uma pessoa se encaixam com 
as intenções, preferências e vontades que atribuímos a ela. O 
estímulo ambiental que provoca um estado intencional agora 
pode já ter aparecido no passado. A ação/reação de uma pes-
soa se encaixa no que sabemos sobre os valores da pessoa e o 
que é importante para ela. Diante disso a reconhecemos como 
uma ação intencional.

Quando o apoio requer suporte no planejamento e na exe-
cução, o papel dos apoiadores é assegurar que: 
• a interpretação da vontade de uma pessoa e os planos para 

colocá-la em ação são consistentes com os desejos e prefe-
rências expressos de uma pessoa e como ela os ordenam;

• exista um meio-termo entre a interpretação da vontade 
expressa da pessoa e o plano para alcançá-la; e

• a vontade e as preferências da pessoa que guiam o plano 
são interpretadas como tendo alguma estabilidade 

— elas importam de tal forma para a pessoa que ela  
passa a vinculá-las ao plano e às suas exigências ao longo 
do tempo.

COMO A “MELHOR INTERPRETAÇÃO DE VONTADE 
E PREFERÊNCIAS” DIFERE DA AVALIAÇÃO DE 
“MELHORES INTERESSES”?

O conceito de melhor interesse, como determinado por 
outros, tem sido usado para restringir os direitos das pessoas 
com deficiência. Uma pessoa não tem melhor interesse fora 
de sua vontade e suas preferências. Quando é difícil interpre-
tar avaliando-se pela vontade e pelas preferências, os apoia-
dores devem ser guiados pela “melhor interpretação”, dadas 
as evidências.

QUAIS SALVAGUARDAS SÃO NECESSÁRIAS?
Salvaguardas são fundamentais para o processo de tomada de 
decisão apoiada. Nesse sentido, é preciso garantir acesso aos 
recursos de apoio à tomada de decisão, construindo um movi-
mento de compreensão da capacidade de tomar decisões desde 
o nível local até o nacional. É preciso assegurar poderes de 
investigação de reclamações, monitoramento dos arranjos de 
apoio, atuação de conselheiros de direitos no sistema de saúde, 
e a oportunidade de revisão de decisões em que o suporte con-
siste em interpretação. Para a resolução de disputas, é preciso 
assegurar o apoio à mediação, além de buscar decisões judi-
ciais quando o conflito não é resolvido.

CONCLUSÃO
As novas regras para o exercício do direito à capacidade jurí-
dica devem se balizar pela vontade e pelas preferências das pes-
soas com deficiência a serem apoiadas. Um dos pilares para a 
implementação deste novo paradigma consiste na garantia de 
acomodações razoáveis e do apoio adequado para que a pes-
soa com deficiência tenha poder sobre sua vida. Além disso, 
é necessário salvaguardar os direitos a acomodações efetivas, 
aos apoios e à “melhor interpretação” da vontade.
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Capacidade jurídica e vida independente
Experiências nacionais e internacionais indicam o 
caminho para as boas práticas nas residências inclusivas 
Carlos Ríos Espinosa1

1Advogado, pesquisador sênior da Human Rights Watch. De 2011 a 2014, atuou no Comitê da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
das Nações Unidas.
Nota dos editores: Resumo da apresentação realizada pelo autor no Seminário Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão Apoiada, 
organizado pela APAE DE SÃO PAULO em parceria com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de São Paulo em outubro de 2018. Tradução: 
Laura M. F. Ferreira Guilhoto.

C apacidade legal é o direito de as pessoas tomarem 
decisões sobre suas vidas, na esfera legal, e estabe-
lecer relações contratuais vinculantes. A capacidade 
jurídica afeta todas as áreas da vida, desde escolher 

onde morar, onde e com quem se casar, ter filhos, assinar um 
contrato de trabalho ou votar. Ser reconhecido como alguém 
que pode tomar decisões é fundamental para assumir o con-
trole da própria vida e participar da sociedade com os outros. 
Sem esse reconhecimento, um indivíduo não pode exercer a 
maioria dos direitos humanos e suas decisões não têm força 
legal. O direito à capacidade legal é fundamental para que pes-
soas com deficiência possam viver de forma independente e 
serem incluídas na comunidade.

A seguir, tentarei explorar a relação entre o direito à vida 
independente e a ser incluído na comunidade e a política de 
residências inclusivas nas conclusões que obtivemos de nossa 
pesquisa em quatro estados brasileiros em termos de capaci-
dade juridica.

De acordo com a legislação brasileira, as pessoas com defi-
ciência podem ser privadas de sua capacidade jurídica a pedido 
dos pais, do responsável legal, do cônjuge ou do diretor de uma 
instituição residencial. A capacidade legal também pode ser pri-
vada pelo Ministério Público por meio de um procedimento 
em que um juiz determina que a pessoa não é capaz de tomar 
decisões para administrar seus ativos ou realizar atos civis, e 
um tutor (curador ou guardião) é nomeado para tomar deci-
sões em seu nome. Pessoas em instituições sob curadoria não 
são livres para sair voluntariamente ou ir a um passeio sem per-
missão, porque os curadores mantêm o controle total sobre a 
vida da pessoa, incluindo onde ir e até mesmo com quem fala.

Não há como uma pessoa privada de capacidade legal 
contestar sua colocação em uma instituição residencial, por-
que não tem capacidade legal para contestá-la. Só pode fazê-
-lo com o consentimento do tutor, que é quem a colocou na 

instituição. A decisão de restringir a capacidade legal não é 
revisada periodicamente.

Em 2015, o Brasil adotou a Lei Brasileira de Inclusão, que 
estabelece os direitos das pessoas com deficiência, a fim de 
exercer sua capacidade jurídica em igualdade de condições 
com as demais. A lei limita a restrição da capacidade legal ape-
nas para transações financeiras e atos comerciais, mas não para 
outras decisões.

Antes de a lei entrar em vigor, o Congresso adotou um 
novo Código de Processo Civil que reintroduziu o modelo de 
tutela completa. Posteriormente, foi apresentada uma inicia-
tiva que revogou a Lei Brasileira de Inclusão em seus disposi-
tivos sobre capacidade legal. Atualmente, o texto vigente foi 
aprovado pelo Senado (2018), que tentou harmonizar as dis-
posições do Código Civil e do Código de Processo Civil com a 
Lei Brasileira de Inclusão e finalmente com a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) das Nações 
Unidas. Os elementos fundamentais sobre capacidade jurídica 
que a nova legislação deve considerar são: 
•	 ser universal para pessoas maiores de 18 anos; 
•	 fornecer apoio para o exercício da capacidade jurídica; 
•	 evitar confundir o apoio ao exercício da capacidade legal 

com salvaguardas para prevenir abusos; 
•	 estabelecer procedimentos para solicitar apoios que não 

regulem demais a vida da pessoa, nem sejam, em si mes-
mos, restritivos da capacidade legal. 

Quando não é possível conhecer a vontade do indivíduo 
e para apoiar a tomada de decisão com base no critério da 
melhor interpretação possível da vontade e de suas preferên-
cias, devem-se estabelecer salvaguardas para evitar influên-
cias indevidas, erros, violência e manipulação na provisão de 
suportes. Para tanto, é necessário estabelecer um plano de 
implementação de apoios.

ENSAIO
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RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS 
E CAPACIDADE JURÍDICA

Até dezembro de 2016 havia 2.998 abrigos no Brasil, dos 
quais 2.537 aceitavam crianças com deficiência e 35 eram exclu-
sivas para meninas e meninos com deficiência, de acordo com 
o censo do Sistema Único de Assistência Social. Por sua vez, o 
Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil  registrou 258 
instituições residenciais para adultos, das quais 151 operavam 
sob o modelo de residências inclusivas até maio de 2018. Há 
outras instituições residenciais que não estão sob a supervisão 
do sistema de bem-estar, mas não se tem um número preciso 
sobre essas outras instituições, como os hospitais chamados de 
retaguarda, que pertencem ao Sistema de Saúde. O Brasil tem 
uma categoria diferente para pessoas com deficiência psicosso-
cial, que não são contabilizadas no sistema de assistência social 
como pessoas com deficiência. Os dados fornecidos também 
não incluem pessoas idosas que vivem em outras instituições.

Em 2009, o Conselho Nacional de Previdência lançou o 
Programa Residências Inclusivas para fornecer atendimento 
personalizado a pequenos grupos de pessoas com deficiência 
que não podem cuidar de si mesmas sem apoio, que não têm o 
apoio familiar ou que estão em processo de deixar as institui-
ções. Os propósitos declarados das Residências Inclusivas são 
acabar com a segregação e promover a vida na comunidade, 

mudando o paradigma de isolamento e discriminação incorpo-
rada em contextos institucionais para pessoas com deficiência. 
O objetivo mais amplo é fortalecer a autonomia dessas pessoas 
e seus laços com as famílias e a sociedade.

O Brasil tem um sistema de residências de pequeno e médio 
porte. Nele, jovens adultos com idade entre 18 e 21 anos podem 
desenvolver autonomia e habilidades para a vida. Cada casa 
ou apartamento reúne grupos de seis homens ou mulheres 
e é supervisionado por pessoal profissional, que administra 
o local e ajuda os moradores a aderirem à asistencia social, a 
encontrar trabalho e a ter uma vida independente. Esse modelo 
também pode ser usado como uma forma de transição para 
inclusão na comunidade.

VISITA DA HUMAN RIGHTS WATCH ÀS RESIDÊNCIAS 
INCLUSIVAS E A OUTRAS INSTITUIÇÕES
Entre novembro de 2016 e março de 2018, fizemos uma pesquisa 
de campo para ver a situação das residências inclusivas em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. As localidades foram 
selecionadas de acordo com o número de instituições residenciais, 
com o propósito de identificar eventuais diferenças regionais. 
Entrevistamos 171 pessoas, que eram moradoras de instituições 
residenciais, funcionários públicos, membros do Congresso, juí-
zes, pessoas com deficiência, incluindo crianças, e especialistas.
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A maioria dos moradores das residências visitadas tinha 
restrições quanto à sua capacidade jurídica e estava sob 
os cuidados dos membros da família ou, mais frequente-
mente, dos diretores das instituições. De acordo com os 
padrões internacionais de direitos humanos, as pessoas 
que são institucionalizadas sem sua vontade expressa ou 
desejo de terceiros e têm capacidade legal restrita são ile-
galmente privadas de sua liberdade.

As cinco residências inclusivas que a Human Rights 
Watch visitou no Brasil eram novas e equipadas e tinham o 
caráter de instituição. Seus moradores geralmente tinham 
pouca privacidade e controle sobre suas rotinas diárias para 
comer e dormir, relacionamentos românticos e possibilida-
des de gastar seu próprio dinheiro. Também tinham poucas 
oportunidades de tomar decisões de forma independente, 
incluindo se deviam ou não viver na residência inclusiva. 
O diretor de uma das residências visitadas afirmou que “as 
residências inclusivas são as mesmas das instituições, mas 
com um nome diferente”.

Encontramos situações muito delicadas. Em algumas ins-
tituições, os funcionários e moradores não sabiam se podiam 
autorizar ou conceder entrevistas, porque já tinham sofrido 
recriminações. Recebemos até mesmo ameaças de sermos 
processados se mostrássemos imagens dessas pessoas. Alguns 
diretores ficaram surpresos que podíamos falar com os mora-
dores, que em alguns casos foram tratados como crianças 
durante toda a vida. A restrição à capacidade jurídica das 
pessoas com alguma deficiência em institutos residenciais 
as deixa muito vulneráveis.

FRANÇA, CROÁCIA E CAZAQUISTÃO
O Institut du Mai, em Chinon, na França, tem um programa 
de vida independente para pessoas com deficiência física. 
O programa pressupõe que a pessoa tem capacidade jurí-
dica. O fim último é que a pessoa seja autônoma e que possa 
ser educada para isso. Os usuários seguem um programa de 
três etapas para serem treinados em várias habilidades, como 
ganhar autoconfiança, construir redes e serviços de suporte, 
contratar e gerenciar um assistente pessoal, encontrar uma 
casa acessível e usar o sistema de transporte público. Desde 
a inauguração, em julho de 1996, até novembro de 2015, 
o instituto recebeu 192 usuários, e os primeiros que con-
cluíram o treinamento se instalaram em sua própria casa. 
Em 30 de novembro de 2015, 128 se instalaram em uma 
residência particular na cidade de sua escolha ao final de 
um período de treinamento de em média quatro anos, 29 
escolheram outra orientação, e os demais estão atualmente 
em treinamento. 

Na Croácia, o governo alocou apartamentos para pessoas 
com deficiência intelectual e psicossocial que viviam em ins-
tituições e lhes deu a opção de morarem em apartamentos 
com apoio, se necessário, no gerenciamento de tarefas diárias. 

Programas similares no Cazaquistão, um administrado pelo 
governo e dois por organizações não governamentais, apoiam 
60 pessoas com deficiência intelectual, de desenvolvimento e 
psicossocial  a morar em apartamentos ou casas.

Portanto, não pode existir o direito à vida independente se 
não houver como condição prévia o reconhecimento à capaci-
dade jurídica plena das pessoas com deficiência.
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Impasses judiciais para 
a implementação da CDPC
Há momentos em que o sistema jurídico não consegue entender a extensão do 
novo suporte legal, mas também há avanços claros na busca da efetivação dos 
direitos e da implementação do novo modelo de análise da deficiência
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RESUMO: Houve profunda mudança constitucional, quando da inclusão do parágrafo 3º, do artigo 5º, que permitiu que os tratados 
internacionais sobre Direitos Humanos ingressassem com status de norma equivalente à emenda constitucional. A aprovação 
do primeiro documento demorou muito, mas foi efetivada com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 
Organização das Nações Unidas (CDPD-ONU). Para dar operacionalidade maior à convenção, foi aprovada a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, que, reproduzindo os conceitos da convenção, introduziu uma série de mudanças no sistema 
de avaliação da pessoa com deficiência, alterando até mesmo o seu conceito. Essa “surpresa” boa, que determina a busca das 
potencialidades de cada indivíduo, está em fase de implementação. As mudanças demoram para ser implantadas, mas o processo 
está em andamento. O artigo mostra a dificuldade no andamento das medidas progressistas, apresenta avanços e retrocessos e 
deixa claro que há o dever de caminhar para a inclusão.
Palavras-chave: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas; Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Deficiência intelectual.
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Demoramos um bom tempo para aprovarmos o pará-
grafo 3º, do artigo 5º, da Constituição Federal. Ele foi 
introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004. Pelo referido parágrafo, é possível reconhecer 

um tratado internacional de Direitos Humanos com status de 
emenda à Constituição, desde que seja votado em dois turnos 
pelo Congresso Nacional e aprovado por três quintos, processo 
muito próximo ao da emenda à Constituição.

O referido parágrafo ficou sem utilização por quatro anos, 
quando o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas 
(CDPD-ONU) e o Congresso Nacional entendeu por intro-
duzi-la no sistema normativo com a hierarquia prevista no 
parágrafo 3º do artigo 5º. Já havia se passado um bom tempo, 
quatro anos, entre a aprovação da Emenda Constitucional nº 
45, de 2004, e o Decreto Legislativo nº 186, de 2008, que intro-
duziu a Convenção para o sistema normativo. O Presidente da 
República promulgou a Convenção em 25 de agosto de 2009. 
Portanto, entre a criação da norma e a introdução do primeiro 
instrumento internacional, passaram-se cinco anos.

Não era um tema da predileção do Congresso Nacional, 
como se vê pelo espaço temporal entre a aprovação da possibi-
lidade e a concretização do primeiro instrumento internacional.

Apenas para constar — e também a título de curiosidade 
—, o segundo documento introduzido pela forma do parágrafo 
3º, do artigo 5º, foi o Tratado de Marraqueche, conforme se 
verifica no Decreto Legislativo nº 261, de 2015, e no Decreto 
Presidencial nº 9.522, de 2018.

Portanto, até o momento, apenas dois temas de Direitos 
Humanos foram recebidos com status equivalente à emenda à 
Constituição. E os dois temas referem-se às pessoas com defi-
ciência. Foram 15 anos e dois documentos apenas recebidos 
na forma prevista no parágrafo 3º, do artigo 5º.

AVANÇOS DA CONVENÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Neste pequeno espaço, não vamos alinhavar todos os pontos 
positivos da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. Ficaremos apenas na mudança do sistema de 
critério de classificação. Ou seja, houve uma alteração na forma 
de se enfrentar a questão. Abandonou-se o critério médico, 
que era exclusivamente utilizado, para a adoção de um modelo 
social-ambiental. 

Em termos de inovação, a mais importante é a definição 
de pessoa com deficiência. Discutida pelos representantes 
dos governos presentes e pela participação social, decidiu-se 
pela adoção do modelo social, e não mais pelo modelo estri-
tamente médico. 

Conforme Laís de Figueiredo Lopes, que participou dos 
trabalhos do Comitê ad hoc que elaborou a Convenção:

A contribuição da Convenção é representada pelo modelo 
social de direitos humanos que propõe que o ambiente é o res-
ponsável pela situação de deficiência da pessoa, sendo que as 
barreiras arquitetônicas, de comunicação e atitudinais exis-
tentes é que impedem a sua plena inclusão social, razão pela 
qual devem ser removidas. O novo modelo social determina 
que a deficiência não está na pessoa como um problema a ser 
curado, e sim na sociedade, que pode, por meio das barreiras 
que são impostas às pessoas, agravar uma determinada limita-
ção funcional (apud DIAS et al., 2014).

E no dizer de Debora Diniz, Lívia Barbosa e Wederson 
Rufino dos Santos (2009):

Há pelo menos duas maneiras de compreender a defi-
ciência. A primeira a entende como uma manifestação da 
diversidade humana. Um corpo com impedimentos é o de 
alguém que vivencia impedimentos de ordem física, inte-
lectual ou sensorial. Mas são as barreiras sociais que, ao 
ignorar os corpos com impedimentos, provocam a expe-
riência da desigualdade. A opressão não é um atributo dos 
impedimentos corporais, mas resultado de sociedades 
não inclusivas. Já a segunda forma de entender a deficiên-
cia sustenta que ela é uma desvantagem natural, devendo 
os esforços se concentrarem em reparar os impedimentos 
corporais, a fim de garantir a todas as pessoas um padrão 
de funcionamento típico à espécie.

Assim, o conceito que restou definido, o conceito em evo-
lução, como diz o texto da Convenção, está disposto em seu 
artigo 1º: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sen-
sorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas (grifo nosso).

E, pela Convenção mencionada, além de deixar o aspecto 
médico de lado, havia o dever de buscar as potencialidades de 
cada indivíduo. Para isso, a Convenção falava em perícia a ser 
realizada por equipe multidisciplinar. A busca das potenciali-
dades exigia uma equipe multidisciplinar. Sem ela, não seria 
possível dar cumprimento aos ditames da Convenção.

Ainda com foco nesse sujeito de direitos, durante os tra-
balhos de elaboração da Convenção houve grande discussão 
a respeito da inclusão dos termos mental e intelectual, além das 
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pessoas com transtornos psicossociais, o que ainda hoje causa 
desconforto para quem atua como representante processual 
desse grupo de pessoas.

As doenças psicossociais são provocadas pela influência do 
contexto social, que afeta diretamente o psicológico do indiví-
duo, podendo levar ao esgotamento mental e físico, refletindo 
no funcionamento do seu organismo biológico. Esses transtor-
nos podem ser de tal monta que podem levar a pessoa a apre-
sentar comportamentos hetero ou autoagressivo.

O termo deficiência intelectual passou a ser utilizado pela 
comunidade médica para se diferenciar da doença mental, pois 
a doença mental sempre foi estigmatizante e trazia a ideia de 
que o indivíduo que a possuía teria um comportamento antis-
social e perigoso.

A deficiência intelectual ainda é definida pelo Decreto nº 
5.296, de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.098, de 2000. Esse 
decreto foi o primeiro documento legal a definir os tipos de defi-
ciência no Brasil. Como é anterior à Convenção, usa a nomen-
clatura deficiência mental. Ou seja, o termo conceitua-se como

o funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações asso-
ciadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas (comu-
nicação, cuidado pessoal, habilidade social, saúde e segurança, 
habilidades acadêmicas, lazer, trabalho) (BRASIL, 2004).

Já a doença mental passou a ser entendida como transtornos 
mentais severos, como esquizofrenia, bipolaridade e depressão 
grave, os quais, em geral, aparecem após os 18 anos de idade.

Mas, além disso, a Convenção também reafirma que a pes-
soa com deficiência deve ter sua capacidade civil preservada, 
ou seja, ser sujeito de direitos.

Diz Maurício Requião (2016): “A capacidade de exercício 
é aquela que determina se é o sujeito autorizado pelo ordena-
mento jurídico a praticar validamente certos atos da vida civil”.

O fundamento utilizado pelos Códigos Civis Brasileiros 
de 1916 e de 2002 para a limitação dos atos da vida civil sem-
pre foi a proteção do incapaz. Entende-se que a pessoa que, 
analisada clinicamente por perito médico, for considerada 

sem discernimento merece ser protegida por meio do insti-
tuto da interdição.

Apenas para construir um paralelo, no texto original de 
1916 as mulheres casadas eram consideradas relativamente 
incapazes (ou seja, vulneráveis, sem discernimento e merece-
doras da proteção estatal).

No entanto, esse modelo protecionista vem sendo descons-
truído, pois quem e o que exatamente estaria sendo protegido 
com a declaração de incapacidade não se limita ao interdito. 
Isso porque os atos jurídicos praticados por pessoa considerada 
incapaz são nulos, independentemente de terem sido benéficos 
ou maléficos para ele. Ou seja, a interdição aniquila a vida civil 
do sujeito, entregando toda a sua sorte a uma terceira pessoa.

Desta feita, ainda assevera Mauricio Requião (2016):

Pois então que seja declarado: a teoria da incapacidade, cer-
tamente, não existe unicamente para atender ao bem-estar do 
incapaz. Isto porque a noção de capacidade no atual Código 
Civil continua sendo direcionada para um cunho extrema-
mente patrimonialista, dissociada, portanto, dos princípios 
constitucionais de promoção da dignidade da pessoa humana.

A LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015
Como a Convenção era genérica (apesar de, em determina-
dos pontos, já ter produzido efeitos desde sua incorporação) 
e o pactuado em seu artigo 4º estabelece as obrigações dos 
Estados membros quanto a implementação do tratado em 
seus territórios — ou seja, atualizar suas legislações internas, 
desestimulando a prática de discriminação, estabelecendo 
políticas públicas para o desenvolvimento e a inclusão das 
pessoas com deficiência, capacitando profissionais para a 
educação, saúde, habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência, instituindo políticas de pesquisa para o avanço 
de tecnologias, fomentando a ampliação dos direitos econô-
micos, sociais e culturais —, foi necessária a elaboração de 
uma lei ordinária, que recebeu o nome de Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa 
com Deficiência.

No sistema judicial, ainda há setores que resistem à aplicação da convenção 
da ONU e outros que absorveram os novos parâmetros e produzem uma 

jurisprudência mais progressista e ajustada aos valores da Constituição Federal
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Apenas para ilustrar, o Diário Oficial da União publicou 
a lei com os dois nomes. Por isso, não é correto falar em Lei 
Brasileira de Inclusão. O nome correto é Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência. Poder-se-ia imaginar que 
a lei que cuidasse da inclusão da pessoa com deficiência seria o 
único instrumento para a inclusão, e ainda há tantos grupos a 
serem incluídos no Brasil. Por isso, a sigla LBI não é a correta 
e induz a erro o leitor, pois temos de incluir ainda outros tan-
tos grupos. Essa é a lei do grupo de pessoas com deficiência. 
Há que surgir, esperamos, outras leis para outros tantos gru-
pos. Por tal motivo, o nome correto da lei é com a referência 
às pessoas com deficiência, deixando espaço para outras leis.

Feita essa advertência, vamos procurar mencionar, mesmo 
que rapidamente, alguns pontos da Lei nº 13.146, de 2015.

A definição de pessoa com deficiência, o sujeito de direitos 
do artigo 2º da Lei nº 13.146, também manteve os termos do 
artigo 1º do Tratado Internacional. Ou seja, a manutenção dos 
elementos “impedimentos de longo prazo de natureza men-
tal e intelectual” (BRASIL, 2015) demonstra, assim, que a lei 
brasileira não quis deixar de fora as pessoas com transtornos 
mental e psicossocial.

Inegável que a lei provocou um impacto, especialmente para 
os civilistas mais tradicionais. A Convenção alterou a capaci-
dade civil, relativizou conceitos, introduziu institutos, tudo 
ratificado, repita-se, pelo Congresso Nacional. No entanto, tais 
mudanças encontraram (e ainda encontram) alguma resistên-
cia. Não há, em muitos casos, resistência declarada, mas ao não 
se alterar, por exemplo, a denominação desse grupo de pessoas 
(que eram chamadas de “deficientes”, depois de “pessoas por-
tadoras de deficiência” e agora de “pessoas com deficiência”) 
já demonstra que ela existe1.

As maiores discussões sobre considerar pessoa com defi-
ciência a pessoa com transtorno mental referem-se a aspectos 
como qual sistema vai atendê-la, quais instituições atuam na 
proteção de seus direitos, como poderá criar seus filhos e se 
vai disputar cotas em concursos públicos.

No entanto, ao verificarmos, como ficou estabelecido, que 
se deve aferir a deficiência por meio da avaliação biopsicos-
social com base nos impedimentos em contraposição com as 
barreiras encontradas em determinada situação, é possível que 
uma pessoa seja considerada com deficiência em uma circuns-
tância, mas em outra não.

Em 2011, o regulamento do Benefício de Prestação 
Continuada já havia sido alterado para se adequar ao novo 
conceito de deficiência trazido pela Convenção (Decreto 

1A razão da mudança pode ser resumida da seguinte forma: a Constituição de 1967 usava a expressão “deficiente”; a Constituição Federal de 1988, “pessoa 
portadora de deficiência”; e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU utiliza a expressão “pessoa com deficiência”, porque a 
deficiência estaria no meio ambiente, não na pessoa. Ela não “porta” a deficiência. Há, como visto, uma resistência à nova nomenclatura. 

nº 7.617, de 2011, que alterou o Decreto nº 6.214, de 
2011). O novo decreto prevê que a avaliação da deficiên-
cia e do grau de impedimento deve ser feita por perícia 
médica e social:

Artigo 16, parágrafo 2º: a avaliação social considerará os 
fatores ambientais, sociais e pessoais, a avaliação médica 
considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do 
corpo, e ambas considerarão a limitação do desempenho 
de atividades e a restrição da participação social, segundo 
suas especificidades (BRASIL, 2011).

A mudança trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 
quanto à capacidade civil é inovadora. Primeiramente, porque o 
conceito de deficiência passou a englobar uma gama de pessoas 
que estavam em um limbo da fruição de direitos. As pessoas com 
doença mental ou transtornos psicossociais sempre foram vítimas 
de uma situação de invisibilidade social de um estigma perverso.

Com a nova diretriz de capacidade civil, deverá haver mais 
investimento em educação e socialização para que todos pos-
sam exercer suas atividades com responsabilidade. Além disso, 
uma nova consciência a respeito de apoio e comunidade deverá 
se fortalecer, a fim de dar suporte às pessoas que antes eram 
trancafiadas em casa ou em instituições.

O Congresso Nacional está fazendo tramitar uma pro-
posta de emenda à Constituição para alterar a terminologia 
constitucional. Pretende, já com uma primeira votação no 
Senado Federal, uniformizar a utilização da expressão “pessoa 
com deficiência”, em vez de “pessoa portadora de deficiência” 
(SENADO NOTÍCIAS, 2019).

Ora, se um documento foi recebido com efeito equiva-
lente a uma emenda à Constituição, a alteração já ocorreu. A 
Convenção da ONU já introduziu no texto constitucional a 
expressão “pessoa com deficiência”, substituindo a existente até 
então (“pessoa portadora de deficiência”). Mas tal reconheci-
mento, de acordo com o Senado Federal, precisa ser feito por 
emenda à Constituição. Mas a emenda (ou algo semelhante a 
Emenda) já foi aprovada! Portanto, tal emenda à Constituição 
seria desnecessária, porque a integração da Convenção da ONU 
já teria produzido todos os seus efeitos, até mesmo mudar a 
terminologia constitucional.

A Mesa do Congresso Nacional poderia determinar que a 
expressão fosse substituída, por força da aprovação da Convenção 
da ONU. No entanto, como se ela não produzisse efeito, estão 
votando como uma emenda à Constituição!
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Há, portanto, uma dificuldade grande no reconhecimento 
dos novos direitos, trazidos pela Convenção. Ela modificou a 
Constituição (porque é equivalente a ela, nos termos do pará-
grafo 3º, do artigo 5º). Se a Convenção foi aprovada, a expres-
são já não é mais “pessoa portadora de deficiência”, mas “pessoa 
com deficiência”. Não é caso de uniformizar, mas de aplicar a 
Convenção já aprovada! O texto já foi mudado! 

Essa dificuldade não se restringe ao Poder Legislativo. O 
Poder Judiciário também traz dificuldades em relação ao tema.

A Súmula nº 377, julgada pela Terceira Seção do Supremo 
Tribunal de Justiça (STJ) em 22 de março de 2009, afirma: “O 
portador de visão monocular tem direito de concorrer, em con-
curso público, às vagas reservadas aos deficientes” (STJ, 2018b).

Verificamos que a decisão foi publicada em 2009. Portanto, 
21 anos após a promulgação da Constituição Federal, que ado-
tava a terminologia “pessoa portadora de deficiência”, abando-
nando a expressão “deficiente”. Assim, durante 21 anos, o STJ 
utilizou uma terminologia ultrapassada. Esse episódio é ape-
nas uma amostragem da dificuldade que o Poder Judiciário 
tem em relação ao tema. 

A Súmula nº 522, julgada pela Corte Especial do STJ em 
4 de novembro de 2015, afirma: “O portador de surdez uni-
lateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o 
fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos” 
(STJ, 2018c).

Apesar de a súmula ter cuidado do tema da pessoa 
com deficiência, provavelmente ao uniformizar a tese, dei-
xou de analisar o tema sob a nova ótica, ou seja, não mais 
o aspecto médico, mas os aspectos médico, ambiental e 
social. Dependendo da situação, poder-se-ia falar que, no 
ambiente do indivíduo, poderia haver uma deficiência. E 
isso dependeria de uma perícia ambiental. A súmula petri-
fica o entendimento, analisa caso a caso e cuida da situa-
ção peculiar de cada um, quando a Convenção e a lei fazem 
exatamente o contrário.

De outro lado, há avanço quando o STJ reconhece que a 
correção capacidade-atividade do candidato com deficiência 
deve ser analisada no estágio probatório e não pode ser objeto 
de deliberação sem a experiência no cargo (STJ, 2017). Se 

há dificuldades de implementação, há avanços que devem 
ser mencionados.

Não se pode perder de vista a importante decisão do Supremo 
Tribunal Federal, quando apreciou a ação direta de inconstitu-
cionalidade 5.357. Neste feito, foi reconhecido o direito de que 
toda criança deve ter matrícula assegurada na escola, pública ou 
particular. E, sendo particular, nada mais poderia ser cobrado 
em razão da deficiência. A relatoria do ministro Edson Fachin 
conduziu a um belíssimo texto (ARAUJO, 2018).

Portanto, o sistema judicial caminha de forma não uniforme. 
Ainda há setores que resistem à aplicação da Convenção da 
ONU e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E outros que 
já absorveram os novos parâmetros e, por conta disso, já pro-
duzem uma jurisprudência mais progressista e ajustada aos 
valores da Constituição Federal.

O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A LEI BRASILEIRA 
DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Em artigo em coautoria de Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, 
ficou consignado que o Código de Processo Civil não poderia 
alterar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
No artigo, há análise das matrizes de ambos os diplomas e o 
abandono do singelo raciocínio de que lei posterior revoga lei 
anterior. Para o caso, há a necessidade de entender a matriz 
de cada norma. Uma delas, específica, traz comando que tem 
como fundamento uma Convenção recebida com status de 
norma constitucional. E, portanto, deve prevalecer a uma regra 
procedimental (ARAUJO & RUZYK, 2017).

Esse tema está ligado ao dever do juiz de sempre determinar 
uma entrevista, na presença de uma equipe multidisciplinar. 
Ao contrário, o Código de Processo Civil deixa claro que o juiz 
poderá, se quiser, promover a entrevista com a equipe. É direito 
inequívoco da pessoa examinada, no processo de curatela, por 
força do artigo 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
que traz as alterações dos Códigos Civil e de Processo Civil. 
Ora, o juiz não pode suprimir a seu entendimento esse direito. 
Ele é do curatelado, que terá direito à entrevista, com o apoio 
da equipe multidisciplinar. É a forma de dar efetividade na 
busca das potencialidades do indivíduo. Desapareceram do 

Há momentos ainda que o sistema jurídico não conseguiu entender 
a extensão da convenção da ONU nem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

De outro lado, há avanços claros na busca da efetivação dos direitos e da 
implementação do novo modelo de análise da deficiência
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ordenamento jurídico brasileiro a incapacidade civil absoluta 
(exceto para menores de 16 anos) e o processo de interdição.

Por meio dessa grande mudança e com vistas à autonomia 
das pessoas com deficiência, segundo preconiza a própria Lei 
Brasileira de Inclusão, a sociedade e os poderes públicos deve-
rão investir em educação, em programas de assistência social, 
em educação sexual e em planejamento familiar.

Políticas públicas devem estar totalmente voltadas a equi-
par esse indivíduo com o máximo de recursos possíveis para 
ter autonomia para poder fazer escolhas mais conscientes. A 
falta de discernimento sobre boas ou más escolhas não é pri-
vilégio das pessoas com déficit cognitivo.

Como visto, portanto, há momentos ainda que o sistema 
jurídico não conseguiu entender a extensão da Convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tampouco 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi a lei ordinária 
que implementou, com minúcias, a Convenção. 

De outro lado, há avanços claros na busca da efetivação 
dos direitos e da implementação do novo modelo de análise 
da deficiência.
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O processo não é uniforme nem constante. Sofre reduções, 
avança, revelando que a sociedade não é formada (e nem pode-
ria ser) de um grupo uniforme. No entanto, os sinais são claros, 
mostrando que estamos no caminho da inclusão e na imple-
mentação da mudança dos padrões. E, cada vez mais, o tema 
é discutido. Recente publicação, por exemplo, do STJ (2018a) 
trata do tema, fornecendo excelente material. 

Assim, de maneira não uniforme (aliás, como é a socie-
dade), a implementação dos direitos avança. Não com o ritmo 
que gostaríamos, mas a passos curtos. 

O importante é sinalizar, além da dificuldade, os fatos posi-
tivos que revelam uma preocupação de um grupo dentro do 
Poder Judiciário e do Poder Legislativo. E, por isso, os cami-
nhos ainda estão abertos. Apesar da longa jornada, os passos 
iniciais estão sendo dados. Muitos deles, com certo atraso; 
outros seguem em um caminho pouco claro. Mas há movimen-
tação para a busca do objetivo do Estado brasileiro, nos termos 
do artigo 3º, da Constituição Federal, de “promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).
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Desafios à implementação do novo 
paradigma da capacidade jurídica 
das pessoas com deficiência
A materialização do direito humano das pessoas com deficiência ao 
exercício da sua capacidade jurídica, apta a gerar um projeto de vida 
emancipatório e digno, pressupõe esforço significativo de todos 
Ana Cláudia Mendes de Figueiredo1

RESUMO: Este artigo trata dos desafios impostos à concretização do paradigma instituído no plano internacional pela Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) — de reconhecimento de capacidade legal em igualdade de condições com 
as demais pessoas — e ratificado no plano interno pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), a qual promoveu 
amplas modificações no Código Civil, dissociando a deficiência, em nítida desconstrução da teoria das incapacidades consagrada 
nesse código, da incapacidade para a prática de atos da vida civil. Apesar das inquietações geradas pela norma constitucional e 
pela LBI relativamente a alguns tipos de deficiência, é imprescindível seguir buscando sua efetivação, porque as alterações por 
elas desencadeadas visaram ao reconhecimento de um direito humano — o de exercer a capacidade jurídica, ainda que com 
apoio — que constitui uma das expressões máximas da dignidade de todas as pessoas, com e sem deficiência. Nesse contexto, é 
impositivo que as famílias, a sociedade e o Estado busquem suplantar os desafios que vêm impedindo a realização desse direito e, 
consequentemente, a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência na sociedade. 
Palavras-chave: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Lei Brasileira de Inclusão; Capacidade jurídica; 
Deficiência; Direitos Humanos; Participação social. 

1Advogada. Vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) e conselheira no Conselho Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (Conade).
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Relevantes mudanças a respeito da capacidade jurídica 
das pessoas foram realizadas pela Lei nº 13.146/2015, 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL, 

2015), descortinando um cenário inédito acerca do tema.
Relativamente às pessoas com deficiência — que são aquelas 

que têm “impedimento de longo prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” 
(CDPD, artigo 1 e LBI, art. 2º) —, tais alterações foram amplas 
e profundas e traduziram observância ao disposto no artigo 12 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CDPD), o qual consubstancia, ao lado daqueles dois artigos, 
o modelo social de deficiência — de direitos humanos —, que 
contesta o modelo biomédico, segundo o qual há relação de 
causalidade e dependência entre os impedimentos corporais 
e as desvantagens sociais vivenciadas pelas pessoas com defi-
ciência (DINIZ; BARBOSA & SANTOS, 2009).

A Convenção e seu Protocolo Facultativo foram aprovados 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, 
nos termos do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, o que 
lhes conferiu valor de norma constitucional, e promulgados pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 (BRASIL, 2009).

A consagração, na CDPD, do direito das pessoas com defi-
ciência ao exercício da sua capacidade jurídica em igualdade de 
condições com as demais pessoas gerou as mais substanciais, 
inovadoras e desafiadoras repercussões desse documento inter-
nacional, tanto em razão das profundas modificações sociais 
e jurídicas que esse direito, no campo de alguns tipos de defi-
ciência, encerrou em si mesmo, quanto diante do impacto que 
desencadeou em relação a outros direitos. 

Dadas as referidas repercussões e a intensa controvérsia que 
se instalou em torno do mencionado direito, que prestigia o 
lema “nada sobre nós sem nós”, é importante pensar sobre os 
desafios a serem superados para a sua materialização.

Considerando que tais desafios não se manifestam indistinta-
mente, a menção a pessoas com deficiência neste texto refere-se 
àquelas a quem tradicionalmente vêm sendo negado o direito 
ao exercício da capacidade, a exemplo das pessoas com defi-
ciência intelectual e mental ou psicossocial, ou ainda daquelas 
que têm impedimento de qualquer natureza, tido, pelos ope-
radores do Direito, como relevante. Cumpre esclarecer que a 
deficiência intelectual diz respeito a limitações cognitivas, e 
a deficiência mental — em uma concepção distinta daquela 
conferida por normas legais anteriores à CDPD — guarda 
relação com as repercussões duradouras de transtornos men-
tais. Vale aclarar também que, embora a Convenção não faça 

menção à expressão “deficiência psicossocial”, esta vem sendo 
adotada em documentos da Organização das Nações Unidas 
(ONU), tais como as Observações Gerais do Comitê sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, acerca de alguns artigos 
da CDPD, e também vem sendo defendida em substituição à 
“deficiência mental” por alguns autores e segmentos, como o 
das pessoas com autismo. 

Resta dizer, nesta introdução, que o objetivo deste ensaio é 
contribuir para o debate e reflexões sobre o tema, que se reveste 
de importância ímpar para os destinatários da aludida norma 
constitucional e suas famílias.

O NOVO PARADIGMA DA CAPACIDADE JURÍDICA 
INSTAURADO PELA CONVENÇÃO SOBRE OS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
A CDPD foi inovadora em relação a diversos aspectos, mas 
especialmente revolucionária em seu artigo 12, ao reconhecer 
igual capacidade às pessoas com deficiência, impondo relevan-
tíssima mudança de paradigma — fundada essencialmente nos 
direitos humanos —, que produziu impactos importantes nas 
mais diversas áreas das suas vidas. 

Além de assentar a reafirmação do direito das pessoas com 
deficiência de serem reconhecidas como pessoas perante a lei 
— que equivale ao reconhecimento da sua personalidade jurí-
dica, hábil a lhes outorgar aptidão para a titularidade de direi-
tos e de obrigações — (item 1), a Convenção estabeleceu o 
reconhecimento, pelos Estados partes, de que “as pessoas com 
deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de con-
dições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida” 
(CDPD) (item 2), determinando a adoção de medidas apro-
priadas para prover-lhes o acesso ao apoio de que necessitarem 
no exercício de sua capacidade legal (item 3). 

Do referido item 2, depreende-se que a pessoa com defi-
ciência somente poderá sofrer limitação em sua capacidade, 
assim como as demais pessoas, a partir de critério incidente a 
todos os indivíduos, não podendo mais a deficiência ser deter-
minante para a decretação da incapacidade jurídica. A capa-
cidade de que trata o artigo 12 da CDPD é, portanto, plena, 
abrangendo tanto a capacidade de direito (ou de gozo) como 
a capacidade de fato (ou de exercício), significando que limi-
tações na capacidade mental — entendida como aptidão para 
tomar decisões — não podem mais ser invocadas como justi-
ficativa para a negação da capacidade jurídica de alguma pes-
soa. Nesse sentido, temos o Comentário Geral nº 1 do Comitê 
da ONU acerca do artigo 12 da Convenção (ONU, 2014, 
p. 4, tradução livre). 

A Convenção estatuiu também que todas as medidas rela-
tivas ao exercício da capacidade legal incluam salvaguardas 
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apropriadas, proporcionais e efetivas para prevenir abusos e 
garantir o respeito aos direitos, à vontade e às preferências das 
pessoas com deficiência, assim como a isenção de conflito de 
interesses e de influência indevida (item 4). 

A CDPD dispôs, ainda, que os Estados partes devem asse-
gurar às pessoas com deficiência igual direito de possuir ou 
herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual 
acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de 
crédito financeiro, garantindo que não sejam arbitrariamente 
destituídas de seus bens (item 5). 

Em atenção à mudança de paradigma instituída pelo artigo 
12 da Convenção, a LBI promoveu amplas modificações na 
teoria das incapacidades, dissociando a deficiência, em qual-
quer das suas nuanças, da incapacidade para a prática de atos 
da vida civil. 

AS MUDANÇAS DETERMINADAS PEL 
 LBI NA SEARA DA CAPACIDADE CIVIL  
Conquanto as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa 
com Deficiência tenham incidido sobre a esfera da capacidade 
civil das pessoas em geral, nossas reflexões terão como alvo as 
modificações havidas na capacidade das pessoas com deficiência. 

O artigo 84 da LBI assegurou às pessoas com deficiência o 
exercício da sua capacidade jurídica em igualdade de condições 
com as demais pessoas, e o artigo 6º afirmou que a deficiência 
não afeta a capacidade civil da pessoa, mesmo em relação a um 
extenso rol de direitos nunca antes previstos à parcela dessa 
população, como as pessoas com deficiência intelectual e mental 
ou psicossocial ou outro tipo de deficiência considerado grave. 

O reconhecimento da plena capacidade civil das pes-
soas com deficiência (CDPD, artigo 12, e LBI, artigos 6º 
e 84) — aliado à garantia do apoio necessário no exercí-
cio de tal capacidade — propiciou o estabelecimento, na 
legislação pátria, de direitos importantes à participação 
plena e efetiva dessas pessoas na sociedade, em igualdade 

1O Estatuto modificou consideravelmente o sistema das invalidades do casamento, ao revogar o inciso I do artigo 1.548 do Código Civil, que previa a nulidade 
do casamento contraído pela pessoa sem “discernimento para os atos da vida civil”, e incluir o § 2º no artigo 1.550 para possibilitar, independentemente de 
autorização do curador, o casamento de pessoa com deficiência mental/psicossocial ou intelectual em idade núbil, “expressando sua vontade diretamente 
ou por meio de seu responsável ou curador”. Além disso, a LBI afastou a possibilidade de anulação do casamento em razão do desconhecimento, anterior ao 
casamento, de doença mental grave ou de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência (art. 1.557).

de oportunidades com as pessoas sem deficiência, a exem-
plo do direito ao casamento1 e à constituição de união está-
vel; à acessibilidade indispensável à vida independente; à 
moradia para a vida independente; à privacidade; à partici-
pação na vida pública; à prestação de serviços notariais e de 
registro sem óbices ou condições diferenciadas; à emissão 
de documentos oficiais (tais como carteira de identidade, 
carteira profissional e passaporte), independentemente de 
curatela; ao direito de ser testemunha e de acesso à justiça 
e, ainda, ao exercício de direitos sexuais e reprodutivos; de 
direitos políticos; dos direitos de cidadania e de participação 
social e do direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção. 

As aludidas modificações viabilizaram, em última aná-
lise, a materialização de alguns dos princípios basilares da 
Convenção: o respeito pela dignidade da pessoa humana, 
a plena e efetiva participação e inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade, a igualdade de oportunidades, 
a acessibilidade e a não discriminação, a independência e 
a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 
próprias escolhas, mesmo que com apoio. Tal autonomia, 
ao ser exercida, possibilitará às pessoas com deficiência “a 
conquista do direito humano fundamental de ser ‘moral-
mente livre’, de poder fazer valer a sua vontade interior, que 
é um componente ligado à própria dignidade das pessoas” 
(FIGUEIREDO & GONZAGA, 2018, p. 88). As mudanças 
realizadas concretizaram, ainda, os princípios da cidadania, 
da isonomia e da dignidade da pessoa humana cristalizados 
na Constituição Federal.

A par de estabelecer como regra a capacidade plena das 
pessoas com deficiência, que não podem mais ter sua capaci-
dade jurídica negada em razão de tal condição, a LBI modi-
ficou os artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, afastando 
a possibilidade de se considerar como relativa ou absolu-
tamente incapazes — de modo a autorizar a curatela — 
“os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 

O reconhecimento da plena capacidade civil das pessoas com 
deficiência propiciou o estabelecimento, na legislação pátria, de direitos 
importantes à participação plena e efetiva dessas pessoas na sociedade, 

em igualdade de oportunidades com as pessoas sem deficiência
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reduzido”, “os excepcionais, sem desenvolvimento mental 
completo” e “os que, por enfermidade ou deficiência men-
tal, não tiverem o necessário discernimento para a prática 
desses atos”. Nesse cenário as possibilidades de curatela 
foram limitadas às hipóteses previstas no artigo 1.767 do 
Código Civil, em que não há mais referência a desenvolvi-
mento mental ou discernimento. 

O estatuto também deslocou a hipótese de impossibili-
dade de expressão da vontade do rol da incapacidade abso-
luta para o da incapacidade relativa, remanescendo no sistema 
brasileiro uma única hipótese de incapacidade absoluta, a dos 
menores de 16 anos. A referida alteração tem sido objeto de 
acirradas críticas por parte dos especialistas em Direito Civil, 
a exemplo de Pablo Stolze (2016), o qual entende que o inciso 
que tratava da impossibilidade de expressão da vontade não 
se resumia a pessoas com deficiência, abrangendo, por exem-
plo, pessoas em situação de coma, em que é inviável de fato a 
manifestação da vontade.

Ademais, a fim de viabilizar o exercício da capacidade civil 
por parte de pessoas com deficiência que eventualmente neces-
sitarão de apoio para a prática de atos da vida civil, a LBI intro-
duziu no Código Civil o artigo 1.783-A, o qual dispõe sobre a 
tomada de decisão apoiada, que se insere em modelo diverso 
do único anteriormente previsto na lei, de decisão substitutiva, 
em que se admite que um terceiro tome decisões pela pessoa 
submetida à curatela. Naquele modelo, de decisão apoiada — 
que acabou sendo plasmado no artigo 12 da CDPD e incorpo-
rado ao Código Civil brasileiro mediante a inclusão do referido 
artigo 1783-A —, a pessoa com deficiência elege duas pessoas 
de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisões, 
mantendo incólume sua capacidade. Consiste, assim, em uma 
medida que privilegia os já referidos princípios da autonomia, 
da participação plena e da inclusão das pessoas com deficiên-
cia na sociedade.

As reformulações amplas das estruturas teóricas atinentes 
à incapacidade civil das pessoas com deficiência, elaboradas 
ao longo de décadas, denotam reverência do legislador nacio-
nal ao direito internacional dos direitos humanos, o que impõe 
sejam acolhidas sem reservas, ante seu viés essencial de respeito 
à dignidade humana.

Perante a profunda mudança filosófica que impôs e as 
repercussões que implicou, notadamente em relação a pes-
soas que nunca tiveram sua autonomia respeitada como sujei-
tos morais (PALACIOS, 2008, p. 219), o reconhecimento da 
capacidade jurídica das pessoas com deficiência constitui um 
enorme desafio para toda a sociedade, apenas suscetível de ser 
suplantado mediante o enfrentamento do tema sob o enfoque 
dos Direitos Humanos. 

PRINCIPAIS ÓBICES E DESAFIOS À 
MATERIALIZAÇÃO DO NOVO PARADIGMA 
São vários os fatores que concorrem para a perpetuação do 
modelo de substituição na tomada de decisões — no qual se 
insere a curatela —, em detrimento do modelo de apoio na 
tomada de decisões, que mantém intacta a capacidade jurí-
dica da pessoa com deficiência. Entre tais fatores, vale des-
tacar alguns: 
•	 a fossilização da ideia, em todo o seio social — e em dis-

sintonia com os direitos humanos —, de que a deficiência 
está irremediavelmente vinculada à “incapacidade para a 
prática dos atos da vida civil”, conforme consagrado na 
clássica teoria das incapacidades;

•	 a existência de lacunas legislativas e administrativas e a 
subsistência de incompatibilidades entre algumas normas 
legais e a CDPD, que, além de gerar resistência por parte 
dos operadores do Direito, desencadeiam o receio dos 
familiares de pessoas com deficiência de que a opção pela 
tomada de decisão apoiada, ou pelo afastamento da cura-
tela decretada, prejudique o direito dos seus filhos/irmãos 
ao recebimento de benefício previdenciário ou assistencial; 

•	 a escassez de apoios imprescindíveis ao exercício da 
capacidade;

•	 a primazia, ainda, da visão centrada na proteção do patri-
mônio da pessoa com deficiência, própria do Código Civil, 
em prejuízo de uma visão pautada na dignidade da pessoa, 
inerente aos direitos humanos;

•	 a percepção, por parte de algumas famílias e da maciça 
maioria da sociedade, de que as pessoas com deficiência 
são “eternas crianças”, “seres angelicais”, o que impede, em 
muitos casos, a eleição de caminhos que conduzam ao exer-
cício, com o apoio adequado quando necessário, de atos 
pertinentes à vida adulta e autônoma; 

•	 o desconhecimento do modelo social da deficiência, que 
impõe à sociedade a responsabilidade pela inclusão de todas 
as pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais;

•	 o desconhecimento, por parte das famílias, da sociedade 
e das próprias pessoas com deficiência, dos vários direitos 
assegurados a elas, especialmente aqueles desencadeados 
pelas alterações legislativas promovidas em relação à capa-
cidade jurídica;

•	 a compreensão equivocada de que a realização de direitos 
decorre da simples condição humana ou da benevolência 
do Estado, o que gera a inércia das famílias e da sociedade 
na busca por direitos e por dignidade.

Identificados alguns obstáculos à concretização do direito 
das pessoas com deficiência ao exercício da sua capacidade 
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jurídica, cumpre pensar sobre o que incumbiria ser feito para 
superar tais óbices. 

A realização dessa nova perspectiva exige transformações 
significativas e avanços corajosos por parte das famílias, socie-
dade — notadamente os profissionais que atuam com pessoas 
com deficiência e os dirigentes de instituições — e Estado, 
uma vez que é complexo e difícil o enfrentamento dos men-
cionados obstáculos. 

A maioria das ações necessárias à efetivação do novo para-
digma, considerados os citados obstáculos, encontra-se na 
esfera da competência do Estado. 

Uma primeira ação consistiria na compatibilização de normas 
do ordenamento pátrio com o artigo 12 da Convenção, a fim de 
mitigar a resistência dos operadores do Direito e proporcionar 
segurança jurídica às várias famílias que têm compreendido que 
o reconhecimento de capacidade plena às pessoas com defi-
ciência pode implicar desamparo. De fato, porquanto ainda não 
adequadas ao conteúdo da Convenção, algumas regras legais 
têm desencadeado desproteção em relação a alguns direitos. 
Tal ocorre, por exemplo, em relação à pensão por morte regida 
pela Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fun-
dações públicas federais. Isso porque a interpretação sistemá-
tica dos dispositivos que disciplinam esse benefício previden-
ciário conduz à conclusão de que o direito das pessoas com 
deficiência intelectual ou mental à pensão, nesse regime de 
previdência, está condicionado à curatela. Cabe destacar que, 
diferentemente do previsto nessa Lei, nenhum dos dispositi-
vos da Lei nº 8.213/1991, que regula a pensão por morte no 
Regime Geral de Previdência Social, impõe a curatela como 
requisito para o recebimento desse benefício, o que confi-
gura diferenciação injustificada entre os beneficiários desses 
dois regimes e consequente afronta ao princípio da isonomia. 
Ante esse contexto normativo, os familiares regidos pela Lei 
nº 8.112/90, e por leis estaduais e municipais que reproduzem 
os mesmos dispositivos, continuam requerendo a curatela dos 
seus dependentes com deficiência — mesmo em circunstâncias 
em que estes conseguem exprimir sua vontade —, ou seguem 

mantendo intactos os decretos de interdição já exarados, com o 
objetivo de que lhes seja garantido, no futuro, o direito à pen-
são, imprescindível, em regra, a uma vida digna. 

Uma segunda ação seria a ampliação das possibilidades 
de apoio necessário no exercício da capacidade, a par da atual 
tomada de decisão apoiada. Na sequência da previsão de tal 
ampliação em lei — em que são proporcionados apoios com 
enfoque baseado na comunidade —, há que ser assegurada 
oferta de serviços de apoio de diferentes graus e formas, con-
forme a vontade, as preferências e as necessidades de cada 
pessoa com deficiência, garantidos o acesso a tais serviços e 
as salvaguardas proporcionais e apropriadas à prevenção de 
abusos (ONU, 2014).

Na seara do Poder Executivo, caberia ao Instituto Nacional 
do Seguro Social editar norma visando evitar que suas agências 
sigam exigindo, no ato de requerimento do benefício de pres-
tação continuada (artigo 20 da Lei nº 8.742/1993), termo de 
curatela do beneficiário com deficiência, diante da mudança de 
paradigma e do disposto no artigo 110-A da Lei nº 8.213/91, 
incluído pela LBI.

Seria importante também que o Estado, consoante reco-
mendado pelo Comitê de Monitoramento da convenção, nas 
observações conclusivas sobre o relatório inicial do Brasil, 
informasse todas as pessoas com deficiência submetidas à 
curatela sobre o novo regime legal instituído, de tomada de 
decisão apoiada, e garantisse o exercício do direito a esse novo 
sistema em qualquer caso. 

Outra iniciativa relevantíssima seria a promoção de campa-
nhas de conscientização da sociedade sobre o novo paradigma 
e os demais direitos dele decorrentes, em formatos acessíveis, 
notadamente em linguagem simples, com vistas à: 
•	 reformulação da sua percepção acerca das pessoas com defi-

ciência, a partir das lentes do modelo social da deficiência 
e do (re)conhecimento desses novos sujeitos de direitos e 
dos direitos humanos recentemente consagrados; 

•	 eliminação de barreiras, principalmente atitudinais e comu-
nicacionais, necessária a viabilizar a participação das pes-
soas com deficiência nas várias esferas da vida; 

Na seara do Poder Executivo, caberia ao Instituto Nacional do 
Seguro Social editar norma visando evitar que suas agências sigam exigindo, 

no ato de requerimento do benefício de prestação continuada, 
termo de curatela do beneficiário com deficiência
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•	 “reinvenção dos direitos humanos”, apta a desencadear 
processos de luta pela dignidade humana e por um “acesso 
igualitário e não hierarquizado a priori aos bens que fazem 
digna a vida em que vivemos” (FLORES, 2008).

A efetivação do novo paradigma pressupõe, também, empe-
nho dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública — e advogados —, no sentido de con-
ferir à LBI e a outras normas legais, em suas respectivas atua-
ções, interpretações harmônicas com os princípios gravados 
na Convenção, especialmente os da autonomia, independên-
cia, dignidade da pessoa humana e igualdade. 

A par das citadas ações, viabilizadoras do direito em comento, 
é necessário que os poderes públicos se abstenham de atuar 
de modo a privar as pessoas com deficiência do seu direito à 

capacidade, como ocorrido na proposta inicial do Projeto de 
Lei do Senado nº 757/2015 (FIGUEIREDO, 2018).  

Relevante destacar que, sendo a capacidade jurídica uma 
construção social que reflete as eleições das sociedades em 
determinado momento histórico (PALACIOS, 2008, p. 431), 
incumbe-se aos poderes públicos tornar esse reflexo o mais 
consentâneo possível com a hegemonia dos direitos huma-
nos consubstanciada na CDPD, uma vez que o Brasil apro-
vou esse tratado e o ratificou, conforme já assinalado, com 
valor de emenda constitucional, pelo que devem as escolhas 
do país a respeito do tema coincidir com aquelas gravadas 
na Convenção. 

A materialização do direito das pessoas com deficiência ao 
exercício da capacidade requer igualmente grande esforço de 
boa parte das famílias, no sentido de transformar sua visão e 

A materialização do novo paradigma da capacidade jurídica das pessoas 
com deficiência pressupõe um processo crítico, combativo e emancipador, 

a ser abraçado por todos os atores sociais e institucionais envolvidos
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postura, demasiadamente protetoras em relação aos seus filhos 
e irmãos com deficiência, para, rompendo a blindagem de res-
guardo a eles imposta, passar a vê-los como adultos, sujeitos 
de direitos e deveres, que têm vontades e preferências que pre-
cisam ser respeitadas.

Tornar realidade o cenário remodelado da capacidade 
demanda, ainda, o “empoderamento” (emancipação) das pes-
soas com deficiência — a ser estimulado por todos à sua volta 
—, para superação dos grandes obstáculos que se manifesta-
rão na empreitada e, em última análise, para realização do ideal 
de dignidade. O despertamento do poder pessoal existente em 
cada uma daquelas pessoas pode ocorrer por meio da:
•	 aquisição de conhecimento dos seus deveres e direitos, 

necessária à participação e inclusão social em igualdade 
de condições com as demais pessoas; 

•	 busca por independência e autonomia;
•	 conscientização sobre seu próprio valor, apta a viabilizar 

a percepção de si mesmas como cidadãs, que fazem esco-
lhas, decidem, participam da vida em comunidade e trans-
formam o mundo em que vive.  

Enfim, somente a partir da atuação convergente das famí-
lias, da sociedade e do Estado, no sentido de remover as bar-
reiras impeditivas da participação plena e efetiva das pessoas 

com deficiência na vida em comunidade, será possível tornar 
realidade os propósitos da Convenção, de promover, prote-
ger e assegurar o exercício ilimitado e equitativo de todos 
os direitos humanos e das liberdades fundamentais por tais 
pessoas, entre os quais o direito ao exercício da sua capaci-
dade jurídica, ainda que necessário para esse exercício algum 
apoio , como o viabilizado pelo instituto da tomada de decisão 
apoiada. Consoante afirmado pelo professor Gerard Quinn 
(2011), “um novo contrato social com consequentes mudan-
ças legais é necessário para criar espaço para implementação 
do novo paradigma”. 

CONCLUSÃO
A materialização do novo paradigma da capacidade jurídica 

das pessoas com deficiência pressupõe um processo crítico, 
combativo e emancipador, a ser abraçado por todos os atores 
sociais e institucionais envolvidos, porque “não nos libertamos 
isoladamente, mas em conjunto” (SOUSA JUNIOR, 2017). 
É tarefa árdua, mas necessária à pavimentação de caminhos em 
busca dessa expressão máxima da dignidade humana, à con-
cretização dos direitos humanos dessas pessoas e à realização, 
na dimensão social de cada uma, da autonomia moral, hábil 
a gerar a percepção de pertencimento ao mundo, e do prota-
gonismo capaz de humanizar a existência e dar sentido à vida. 
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Modulação autonômica cardíaca e 
índice de massa corporal de indivíduos 
com síndrome de Down
Estudos registram alterações na frequência cardíaca e na 
pressão alterial, o que reforça a importância da atividade física
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RESUMO: A síndrome de Down (SD) é uma anomalia numérica cromossômica que se caracteriza por manifestações intelectuais 
e físicas. Entre elas, destacam-se o sobrepeso e disfunções na modulação autonômica. O objetivo deste estudo é apresentar uma 
revisão narrativa sobre a modulação autonômica cardíaca, o índice de massa corporal (IMC) e sua relação com a SD. As pesquisas 
inseridas nesta revisão analisaram condições de repouso, testes autonômicos, exercícios e sono e indicaram alteração da regulação 
autonômica na SD nos indivíduos controles. Sobre a influência do IMC, os autores aqui descritos não encontraram associação 
entre aumento de IMC e resultados de modulação autonômica. 
Palavras-chave: Síndrome de Down; Modulação autonômica cardíaca; Índice de massa corporal.
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A síndrome de Down (SD) é uma anomalia numé-
rica cromossômica (apresentando um cromos-
somo 21 extra) que se caracteriza por manifes-
tações intelectuais e físicas, tais como: hipotonia 

muscular (sobretudo oral), frouxidão ligamentar, cardiopatia 
congênita, baixa imunidade e alteração no desenvolvimento 
psicomotor, além de distúrbios neurológicos, auditivos, visuais 
e gastrointestinais. O excesso de peso constitui fator de agrava-
mento para outras comorbidades, como cardiopatias e hipoto-
nia muscular, além de ser fator de risco para distúrbios meta-
bólicos (MUSTACCHI, 2002; WEIJERMAN & WINTER, 
2010). Têm-se observado também comprometimentos na 
função autonômica desses indivíduos (AGIOVLASITIS et al., 
2011; FERNHALL & OTTERSTETTER, 2003; FERNHALL 
et al., 2013; GUERRA et al., 2003).

As pesquisas sobre a modulação autonômica na SD analisam 
condições como repouso, testes autonômicos (AGIOVLASITIS 
et al., 2011; FERNHALL & OTTERSTETTER, 2003), exer-
cícios (FERNHALL et al., 2013; GUERRA et al., 2003) e 
estágios do sono (O’DRISCOLL et al., 2010). Os resultados 
demonstram disfunção do sistema nervoso autônomo (SNA), 
com respostas alteradas de frequência cardíaca (FC), pressão 
arterial (PA) e neurotransmissores durante tarefas excitatórias.

Independentemente da síndrome, sabe-se que o sobre-
peso altera a modulação autonômica cardíaca (FARAH et al., 
2013). A literatura propõe a relação entre regulação autonô-
mica e alguns indicadores de obesidade, como o índice de 
massa corporal (IMC) (FARAH et al., 2013). Sendo assim, o 
objetivo deste estudo é apresentar uma revisão narrativa sobre 
a modulação autonômica cardíaca, o aumento do IMC e sua 
relação com a SD.

SÍNDROME DE DOWN
Em 95% dos casos, o material genético extra no 21º par de 
cromossomos é causado por trissomia simples, por não dis-
junção durante a meiose na formação dos gametas. Em apro-
ximadamente 3 a 4% dos casos, o material cromossômico extra 
é o resultado de uma translocação desequilibrada entre o cro-
mossomo 21 e outro cromossomo acrocêntrico, geralmente 
o cromossomo 14. Nos restantes 1 a 2%, ocorre mosaicismo, 
em que uma linhagem de células tem e a outra não tem a tris-
somia do 21 (MUSTACCHI, 2002; BULL & COMMITTEE 
ON GENETICS, 2011).

A prevalência da SD é de 12 a cada 10 mil nascidos vivos 
no Estados Unidos, 11,2 a cada 10 mil nascidos vivos na 
Europa (VAN GAMEREN-OOSTEROM et al., 2013) e de 
um a cada 700 a 1 mil nascidos vivos no Brasil (MUSTACCHI, 
2002). A SD é a principal causa geneticamente determinada 

de comprometimento intelectual, possui manifestações 
físicas e sistêmicas bem definidas que possibilitam o diag-
nóstico precoce e está presente em todos os grupos étnicos 

(WEIJERMAN & WINTER, 2010; BULL & COMMITTEE 
ON GENETICS, 2011).

Os bebês com SD são socialmente competentes, mas apre-
sentam atraso na aquisição de marcos motores e déficits na 
produção precoce de gestos (SAITO & WATANABE, 2016; 
HERRERO et al., 2017). No período neonatal, mais de 40% dos 
casos de SD cursam com o seguinte fenótipo: hiporreflexia de 
Moro, hiperflexibilidade articular, hipotonia, face achatada, prega 
cutânea em região cervical posterior, fenda palpebral oblíqua, 
displasia da pelve, malformação do pavilhão auricular, displa-
sia da falange média do quinto dedo, prega única palmar trans-
versa. Nas faixas etárias de recém-nascido a lactente, de lactente 
até 5 anos e a partir disso, algumas características também são 
frequentes: hipotonia muscular, língua protusa e/ou fissurada, 
braquidactilia mais evidente e pés pequenos. A pele abundante 
no pescoço e a diástase dos músculos retos abdominais tendem 
a desaparecer nessa época (MUSTACCHI, 2002; FARAH et 
al., 2013; BULL & COMMITTEE ON GENETICS, 2011).

Alguns padrões fenotípicos permanecem com o desenvolvi-
mento: fenda palpebral oblíqua, palato ogival, orelhas displásicas, 
hipotonia e sinais dermatoglíficos, como prega palmar transversa 
única, sulco entre hálux e segundo artelho (WEIJERMAN & 
WINTER, 2010; FARAH et al., 2013; BULL & COMMITTEE 
ON GENETICS, 2011). Também são frequentes caracterís-
ticas posturais atípicas, como rotação externa e abdução dos 
quadris e/ou rotação interna e pronação dos punhos (SAITO 
& WATANABE, 2016; HERRERO et al., 2017).

A síndrome cursa ainda com outras manifestações bastante 
comuns: anomalias cardíacas (40 a 50%) (AGIOVLASITIS et 
al., 2011; FERNHALL & OTTERSTETTER, 2003; FERNHALL 
et al., 2013; GUERRA et al., 2003), disfunções motoras 
(100%), problemas auditivos (50 a 70%), visuais (15 a 50%) 
(MUSTACCHI, 2002; WEIJERMAN & WINTER, 2010), 
acometimento neurológico (5 a 10%) (VAN GAMEREN-
OOSTEROM et al., 2013), apneia obstrutiva do sono (50 a 
79%) (O’DRISCOLL et al., 2010) e obesidade (AGIOVLASITIS 
et al., 2011; BULL & COMMITTEE ON GENETICS, 2011; 
FERNHALL et al., 2013).

O crescimento de crianças com SD difere do das demais, 
pois se caracteriza por precocidade no início do estirão de 
crescimento e velocidade reduzida de crescimento linear, o 
que resulta em indivíduos de estatura mais baixa em relação à 
população em geral. Pontualmente, há três períodos de faixa 
etária em que as diferenças de altura entre crianças com e sem 
SD aumentam: durante a gravidez, nos três primeiros anos de 
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vida e ao longo da puberdade (BULL & COMMITTEE ON 
GENETICS, 2011; MUSTACCHI, 2002; VAN GAMEREN-
OOSTEROM et al., 2012).

Adicionalmente, essas crianças apresentam alto risco de 
muitas doenças que influenciam o crescimento, e por meio de 
características peculiares presentes em lactentes e crianças pode 
ocorrer a potencialização do atraso no que se refere ao desenvol-
vimento global (VAN GAMEREN-OOSTEROM et al., 2012). 

Por ser bastante comum, a disfunção muscular, que inclui 
a hipotonia da musculatura esquelética estriada e lisa, pode ser 
considerada uma das características mais significativas da SD 

e pode também estar associada a maior atraso do desenvolvi-
mento motor (HERRERO et al., 2017; SILVA & KLEINHANS, 
2006). Essa alteração tônica pode tornar mais difícil a movi-
mentação e sua precisão pelo acometimento de músculos e 
ligamentos articulares, gerando diminuição da estabilidade 
e consequente atraso nas trocas posturais, manutenção de 
posturas e aquisições motoras como segurar a cabeça, sentar, 
engatinhar, andar etc. 

Com relação à musculatura lisa, ocorre diminuição de bati-
mentos ciliares do trato respiratório, levando ao acúmulo de 
secreção e possível quadro de infecção e consequente inter-
nação. A permanência no hospital pode interferir também no 
desenvolvimento neuropsicomotor, pois priva lactentes e crian-
ças do convívio social e da estimulação espontânea do desen-
volvimento (MUSTACCHI, 2002; BULL & COMMITTEE 
ON GENETICS, 2011).

Ainda em relação ao trato respiratório, há casos de obs-
trução das vias aéreas superiores associados à pseudoma-
croglossia e obstrução laringotraqueal. Muitos desses casos 
são acompanhados de hipoxia, gerando desconforto e incor-
denação dos músculos respiratórios (MUSTACCHI, 2002; 
BULL & COMMITTEE ON GENETICS, 2011). O risco 
para o desenvolvimento de doença vascular pulmonar é maior 
e pode ocorrer mesmo sem doença cardíaca estrutural. Além 
disso, há comprometimentos imunológicos que aumentam a 
vunerabilidade a infecções (SILVA & KLEINHANS, 2006; 
WEIJERMAN & WINTER, 2010).

Outros fatores contribuem para a baixa resposta imune, 
como anormalidades do timo e da diferenciação dos linfóci-
tos T, prejudicando a imunocompetência para vírus, fungos e 
bactérias, e da produção de interleucina e da resposta ao inter-
feron-γ. Doenças autoimunes e neoplasias são mais frequentes 
nesse grupo da população. Casos de leucemia ocorrem de 10 
a 18 vezes mais do que nas crianças controles, sendo a prin-
cipal causa de morte na faixa etária de 2 aos 4 anos de idade 
(WEIJERMAN & WINTER, 2010). 

Em mais de 50% dos casos de SD, há comprometimentos 
endócrino-metabólicos, como alterações tireoidianas, dis-
túrbios na secreção do hormônio de crescimento e deficiên-
cia adrenal (AGIOVLASITIS et al., 2011; FERNHALL & 
OTTERSTETTER, 2003). O hipotireoidismo ocorre em mais 
de 60% dos casos e alterações vinculadas aos hormônios gona-
dais em 27%. As mulheres apresentam ciclo menstrual normal, 
e os homens podem ter hipomotilidade dos espermatozoides, 
mas ambos os sexos são férteis (MUSTACCHI, 2002).

Indivíduos com SD também apresentam anomalias fun-
cionais e estruturais do trato digestório. São comuns casos de 
atresia do duodeno, muitas vezes associados à obstrução de 

Crianças holandesas com SD 
apresentam média de altura maior do 
que a das demais crianças europeias. 

A ocorrência de doenças também 
pode influenciar a estatura; crianças 

com SD e cardiopatia grave 
mostraram retardo do crescimento 

no primeiro ano de vida
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jejuno e íleo; ânus imperfurado, pâncreas anular, estenose do 
piloro, entre outros. Doenças relacionadas à má absorção dos 
alimentos podem aparecer, como doença celíaca e megacólon 
(BULL & COMMITTEE ON GENETICS, 2011).

Com relação às alterações cerebrais da síndrome (SILVA & 
KLEINHANS, 2006; DIERSSEN et al., 1997), o peso da massa 
encefálica de um recém-nascido com SD é o mesmo que o de 
um sem a anomalia, porém durante a infância atinge apenas 
75% do crescimento esperado, levando a possíveis comprome-
timentos de plasticidade e velocidade de maturidade neuronal. 
Além disso, são observadas anormalidades em várias regiões do 
cérebro, como diminuição dos lobos frontais e occipitais, do 
hipocampo e do cerebelo, juntamente com patologia cerebro-
cortical difusa, que inclui distúrbios na densidade neuronal e 
desenvolvimento de espinhas dendríticas e do funcionamento 
sináptico. Aparentemente, algumas dessas alterações são rele-
vantes para a deficiência intelectual (DIERSSEN et al., 1997), 
mas não por redução da quantidade de neurônios, e sim por 
diminuição das redes sinápticas (MUSTACCHI, 2002). O 
grau de comprometimento cognitivo é variável e pode ser leve 
(quociente de inteligência — QI de 50–70), moderado (QI 
de 35–50) ou ocasionalmente grave (QI de 20–35) (BULL & 
COMMITTEE ON GENETICS, 2011).

Outro ponto importante é que as placas de beta-amiloide,  
características da demência do tipo Alzheimer, são encontradas 
na maioria das pessoas com SD com idade superior a 30 anos 
(VAN GAMEREN-OOSTEROM et al., 2013). A ocorrência 
de placas e emaranhados, que são a base do diagnóstico, e a 
demência são clinicamente detectadas pelo menos três vezes 
mais na SD do que em uma população controle (DIERSSEN 
et al., 1997).

No que se refere ao sistema cardiovascular, aproximadamente 
40% das crianças com SD têm cardiopatia (AGIOVLASITIS et 
al., 2011; FERNHALL & OTTERSTETTER, 2003; FERNHALL 
et al., 2013; GUERRA et al., 2003), sendo os defeitos dos sep-
tos atrial e ventricular os mais comuns. Dessa forma, podem 
ser citadas: comunicação interventricular (32%) e interatrial 
(10%) (dos tipos fossa oval, ostium primum e ostium secun-
dum), persistência do canal arterial (25%), tetralogia de 
Fallot (6%), entre outras malformações. Independentemente 

de cardiopatias, a disfunção autonômica tem sido mencio-
nada, sobretudo em resposta a tarefas excitatórias, como tes-
tes autonômicos (AGIOVLASITIS et al., 2011; FERNHALL 
& OTTERSTETTER, 2003) e exercício físico (FERNHALL 
et al., 2013; GUERRA et al., 2003), como veremos adiante.

ÍNDICE DE MASSA CORPORAL
A Organização Mundial da Saúde produziu gráficos de 

padrão global que descrevem como as crianças crescem em 
todo o mundo. A atualização desses gráficos é necessária para 
a avaliação do crescimento físico e prestação ideal de cuidados 
de saúde (HERRERO et al., 2017), pois eles propiciam uma 
indicação geral sobre a saúde do indivíduo, quando dados mais 
pormenorizados são de difícil obtenção (MUSTACCHI, 2002).

A questão é que essas curvas se baseiam em padrões de 
desenvolvimento tidos como “normais”, o que não se aplica 
a um conjunto de situações, entre elas a SD. Existem alguns 
trabalhos propondo novas referências de crescimento e 
desenvolvimento para indivíduos com SD, uma vez que seu 
padrão é diferente do das outras crianças, podendo apre-
sentar doenças concomitantes e condicões ambientais que 
as influenciam (MUSTACCHI, 2002; VAN GAMEREN-
OOSTEROM et al., 2012).

Em geral, os indivíduos com SD são mais baixos do que os 
controles e, interessantemente, essa diferença também é afe-
tada pelo grupo étnico ou populacional. Crianças holandesas 
com SD, por exemplo, apresentam média de altura maior do 
que a das demais crianças europeias, baseando-se nas curvas 
disponíveis. A ocorrência de doenças também pode influen-
ciar a estatura; crianças com SD e cardiopatia grave mostra-
ram retardo do crescimento no primeiro ano de vida. Após 
esse período e com cirurgia corretiva, apresentaram velocida-
des de crescimento semelhantes à das crianças saudáveis com 
SD (MUSTACCHI, 2002; VAN GAMEREN-OOSTEROM 
et al., 2012).

Outra característica marcante da síndrome é a obesidade, 
especialmente a classificada como centrípta. Distúrbios do 
trato gastrointestinal, maus hábitos alimentares e inatividade 
física são os responsáveis por esse quadro de excesso de peso 
(MENDONÇA et al., 2011b). A estruturação de medidas 

O estilo de vida sedentário de indivíduos com SD é um dos principais fatores da 
morbidade cardiovascular e diminuição dos níveis de aptidão física. A redução dos 
níveis de força muscular e o baixo consumo máximo de oxigênio são considerados 

determinantes de seu fraco desempenho, até mesmo em tarefas de vida diária
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eficazes na prevenção e no tratamento da obesidade requer a 
existência de técnicas simples e eficientes no diagnóstico da 
doença (BUONANI et al., 2011).

São diversas as técnicas empregadas para estimar a com-
posição corporal total e segmentar, com importantes varia-
ções em sua aplicação. De um lado, técnicas mais sofistica-
das, precisas e exatas apresentam custo elevado de avaliação 
e/ou do equipamento, o que as torna inviáveis em levanta-
mentos populacionais. Por outro lado, métodos mais sim-
ples utilizam equipamentos substancialmente mais baratos 
e, quando aplicados com os devidos cuidados com os pro-
cedimentos técnicos, são opções viáveis com margens de 
erro aceitáveis (MENDONÇA et al., 2011b; BUONANI 
et al., 2011).

Entre as técnicas simples, os índices corporais, como o 
IMC, são amplamente usados em estudos populacionais 
(MUSTACCHI, 2002; VAN GAMEREN-OOSTEROM et 
al., 2013), fazendo a estimativa do estado nutricional baseada 
nas variáveis massa corporal e estatura. O IMC tem sido ado-
tado como referência para a classificação dos indivíduos em 
eutróficos ou com excesso de gordura corporal. Essa medida 
e a circunferência da cintura apresentam uma significante rela-
ção com a gordura corporal fornecida por meios mais preci-
sos (BUONANI et al., 2011). Em geral, os valores de IMC de 
indivíduos com SD são elevados em relação à população con-
trole (AGIOVLASITIS et al., 2011; FERNHALL et al., 2013; 
GUERRA et al., 2003; FIGUEROA et al., 2005), porém pouco 
se discute sobre seus efeitos na modulação autonômica cardíaca 
e a associação com a SD.

MODULAÇÃO AUTONÔMICA NA SÍNDROME DE DOWN
O SNA é independente do controle voluntário e dividido 

em sistemas nervosos simpático e parassimpático, cujas ati-
vidades regulam a FC, a PA, a frequência respiratória etc. O 
controle do sistema cardiovascular é parcialmente realizado 
pelo SNA, o qual fornece nervos aferentes e eferentes ao 
coração, na forma de terminações simpáticas por todo o mio-
cárdio e parassimpáticas para o nódulo sinusal, o miocárdio 
atrial e o nódulo atrioventricular (VANDERLEI et al., 2009; 
CARVALHO et al., 2015).

Com base nas informações aferentes, por meio de uma 
complexa interação de estímulo e inibição, respostas das vias 
simpática e parassimpática são formuladas e modificam a FC, 
adaptando-a às necessidades de cada momento. A ativação do 
sistema nervoso simpático, por exemplo, aumenta a PA e ace-
lera a FC. O sistema nervoso parassimpático é o oposto; sua 
ativação pode reduzir a PA e a FC (VANDERLEI et al., 2009; 
CARVALHO et al., 2015).

O SNA desenvolve-se gradativamente da infância à fase 
adulta, e vários estudos, embora com conclusões divergentes 
sobre a faixa etária infantil, indicam diminuição da modulação 
autonômica vagal perceptível na idade adulta (MENDONÇA et 
al., 2011b). O crescimento de crianças com SD, porém, é dife-
rente do das crianças controles (WEIJERMAN & WINTER, 
2010; BULL & COMMITTEE ON GENETICS, 2011), e 
exames de imagens registram alterações na anatomia cerebral, 
indicando envelhecimento precoce, o que também influencia 
na modulação autonômica (VAN GAMEREN-OOSTEROM 
et al., 2013; FERNHALL et al., 2013).

Indivíduos saudáveis  com SD (livres de doença congênita 
ou aterosclerótica cardíaca, doenças respiratórias ou distúrbios 
endócrinos) partilham características comuns com a maioria 
dessas condições patológicas (MENDONÇA & PEREIRA, 
2010). Mesmo sem doença cardíaca congênita concomitante, 
esse grupo apresenta algum tipo de disfunção na regulação 
cardiovascular. Isso tem sido considerado em razão do baixo 
desempenho desses indivíduos em tarefas simples, desde ati-
vidades de vida diária até exercício em esteira (MENDONÇA 
et al., 2010; 2011b; MENDONÇA & PEREIRA, 2010). Eles 
exibem FC reduzida em exercício, ou incompetência crono-
trópica, que se manisfesta pela incapacidade de atingir 85% da 
FC máxima prevista por idade ou por obtê-la tardiamente em 
comparação à população sem a síndrome (FERNHALL et al., 
2013; MENDONÇA et al., 2010; 2011a; 2011b).

Vários estudos utilizaram métodos de avaliação da modu-
lação autonômica, como respostas de FC, PA e sensibilidade 
barorreflexa, diante de algumas condições fisiológicas. Fernhall 
et al. (2003), avaliando adultos com e sem SD em três condi-
ções (exercício na esteira, preensão palmar e imersão na água 
fria), encontraram em todas elas respostas atenuadas de FC e 

A locomoção é uma importante promotora de sobrevivência 
entre adultos com SD, e, por isso, um número cada vez maior de indivíduos 

pode se beneficiar de intervenções de exercícios estruturadas para 
permanecer produtivos e saudáveis durante toda a vida
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PA no grupo com SD em relação aos controles. Isso justificaria 
a incompetência cronotrópica apresentada pelos voluntários 
com SD, durante exercício na esteira.

A resposta cronotrópica também foi investigada por Guerra 
et al. (2003) durante exercício, por meio da frequência cardíaca 
máxima e do índice de resposta cronotrópica, em indivíduos 
com SD e controles. Novamente, foram encontradas respostas 
fisiológicas ao exercício inferiores àquelas obtidas pelo grupo 
controle, indicando incompetência cronotrópica nos partici-
pantes com SD. 

Ainda observando o comportamento de FC e PA, um estudo 
avaliou se essas respostas poderiam ser menores no grupo com 
a síndrome em relação aos controles, diante da mudança pos-
tural passiva (FERNHALL et al., 2005). Foram constatadas 
respostas similares no comportamento da PA, mas o aumento 
da FC foi maior no grupo sem SD. Tais resultados seriam con-
sistentes com a noção de excitação simpática reduzida na SD.

Como os indivíduos com SD respondem com menor FC 
perante os testes autonômicos, O’Driscoll et al. (2010) testaram 
a hipótese de que a resposta da FC à excitação espontânea do 
sono é reduzida em crianças com SD e com apneia obstrutiva 
do sono quando comparadas a crianças controles com e sem 
apneia. O comportamento da FC foi avaliado 15 segundos antes 
e 15 depois do despertar, em voluntários entre 3 e 17 anos de 
idade. Os resultados indicaram redução da resposta da FC na 
SD, em comparação a controles com o mesmo grau de apneia 
sem síndrome e a controles sem apneia.

Heffernan et al. (2005) avaliaram a sensibilidade barorreflexa 
durante o repouso e no teste de preensão palmar isométrica a 
30% da contração voluntária máxima. Os indivíduos com SD 
apresentaram menos sensibilidade barorreflexa em ambas as 
condições, o que pode estar relacionado à resposta atenuada 
da FC durante perturbações. Resultado semelhante foi obser-
vado diante da mudança postural, em que a menor retirada 
vagal e a pequena estimulação simpática registradas poderiam 
ser mediadas pela pequena alteração na sensibilidade barorre-
flexa do grupo com a síndrome (AGIOVLASITIS et al., 2010).

Diante do exposto, as alterações na modulação autonômica 
cardíaca de indivíduos com SD têm sido exploradas na literatura, 
sobretudo no que se refere a seu papel e seu comportamento 
nas tarefas autonômicas, mas pouco se tem discutido sobre a 
influência do IMC nesses resultados, mesmo perante o fato 
de que frequentemente o valor do grupo com SD seja maior 
que o do grupo controle (WEIJERMAN & WINTER, 2010; 
FERNHALL & OTTERSTETTER, 2003; AGIOVLASITIS 
et al., 2010; CARVALHO et al., 2015).

Entre os trabalhos inseridos nesta revisão narrativa, alguns 
abordaram esse tema e as conclusões são interessantes. O estudo 

de Figueiroa et al. (2005) indicou que a disfunção autonômica 
da SD pode ser independente da obesidade. Semelhantemente, 
Goulopoulou et al. (2006) não encontraram correlações signifi-
cantes entre IMC e controle autonômico cardíaco em repouso. 
Fernhall et al. (2005), controlando (por meio de testes esta-
tísticos) seus resultados pela capacidade aeróbia e IMC, tam-
bém não obtiveram alteração; e Giagkoudaki et al. (2010) afir-
maram que seus resultados não foram influenciados nem pelo 
peso isoladamente nem pelo IMC, ressaltando que a disfunção 
independe da obesidade na SD.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estilo de vida sedentário de alguns indivíduos com SD é 
considerado um dos principais fatores que contribuem para a 
morbidade cardiovascular e diminuição dos níveis de aptidão 
física. A redução dos níveis de força muscular e o baixo con-
sumo máximo de oxigênio são considerados determinantes 
de seu fraco desempenho, até mesmo em tarefas de vida diá-
ria. A relação entre essas variáveis  não é afetada pelo processo 
de envelhecimento nesses indivíduos e, portanto, abrange 
todas as fases do seu desenvolvimento (MENDONÇA et 
al., 2011b; GIAGKOUDAKI et al., 2010). Por esse motivo, 
as intervenções de atividade física dirigidas a crianças e aos 
adultos com SD são de particular importância (MENDONÇA 
et al., 2010). O atendimento fisioterapêutico e os programas 
de treinamento, além de proporcionarem melhoras em parâ-
metros cardiorrespiratórios, previnem a obesidade e pro-
movem a saúde psicossocial (MENDONÇA et al., 2011a; 
GIAGKOUDAKI et al., 2010).

Não são observados resultados negativos do treinamento 
físico em indivíduos com SD (MENDONÇA et al., 2010). Ao 
contrário, a depressão do sistema nervoso simpático e o aumento 
da atividade vagal em repouso e durante o esforço submáximo, 
observados após o treinamento, foram associados com menor 
incidência de arritmias cardíacas e melhor estabilidade hemo-
dinâmica. Tais efeitos na SD são semelhantes aos detectados 
em outras situações com desequilíbrio simpatovagal, como na 
doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e diabetes 
mellitus (GIAGKOUDAKI et al., 2010).

A locomoção é uma importante promotora de sobrevivência 
entre adultos com SD, e, por isso, um número cada vez maior 
de indivíduos residentes na comunidade pode se beneficiar de 
intervenções de exercícios estruturadas para permanecer pro-
dutivos e saudáveis durante toda a vida. (MENDONÇA et al., 
2010). Embora seja inferior à da população controle, houve 
aumento substancial na expectativa de vida das pessoas com 
SD, passando de 9 anos, em 1900, e 30 anos em 1960 para 
mais de 50 anos nos dias de hoje, com relato na literatura de 
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uma pessoa com SD que viveu até os 83 anos (FERNHALL & 
OTTERSTETTER, 2003; MENDONÇA et al., 2010). 

Esse ganho decorre de cirurgias bem-sucedidas de car-
diopatia congênita, evoluções no tratamento de anomalias 
do trato gastrointestinal e cuidados preventivos de saúde 
(FERNHALL & OTTERSTETTER, 2003). Adicionalmente, 
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a melhora nos serviços de educação e o aumento da disponi-
bilidade de informações contribuem para a desinstituciona-
lização dos indivíduos com SD (MENDONÇA et al., 2010), 
o que ratifica a importância de recursos clínicos e sociais que 
auxiliem a melhoria do resultado geral e da qualidade de vida 
desses indivíduos.

REVISTA DI  •  NO 15  •  201934



A experiência da APAE DE SÃO PAULO 
em Emprego Apoiado e Job Club
Em seis anos, a utilização das duas metodologias resultou em 2.335 
inclusões de pessoas com deficiência intelectual ou com Transtorno do 
Espectro do Autismo no mercado de trabalho
Flávio Gonzalez1, Victor da Silva Martinez2
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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados quantitativos e qualitativos obtidos ao longo dos seis anos de atividades do 
setor de Inclusão Profissional da APAE DE SÃO PAULO, entre 2013 e 2018, quando se adotou a Metodologia do Emprego 
Apoiado e o Job Club. Nesse período, foram realizadas mais de duas mil inclusões de pessoas com deficiência intelectual (DI) 
ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no mercado de trabalho, com uma taxa de permanência de 92%, possibilitando 
um processo seguro e eficaz à empresa contratante e à pessoa incluída. Os valores e princípios das duas metodologias auxiliaram 
na ampliação e na transformação da visão técnica dos profissionais do Serviço de Inclusão Profissional da APAE de São Paulo, 
gerando os apoios necessários para as pessoas com deficiências incluídas no mercado de trabalho construírem seus projetos de 
vida de forma autônoma e emponderada.
Palavra-chave: Inclusão profissional; Pessoas com deficiência intelectual; Transtorno do espectro autista; Job club; Emprego 
apoiado. 

Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência da Organização das Nações Unidas 
(CDPD-ONU), que tem status de Emenda 
Constitucional no Brasil, o item J do preâmbulo 

ressalta a necessidade de promover e proteger os direitos huma-
nos de todas as pessoas com deficiência, “inclusive daquelas 
que requerem maior apoio”. Com a preocupação de garantir 
esses direitos, a Metodologia do Emprego Apoiado (Supported 
Employment/Empleo com Apoyo) começou a se desenvolver, 
na década de 1980, a partir de projetos de universidades dos 
Estados Unidos, como as de Washington, Wisconsin e Óregon. 
Também nos anos 1980 nasceu o State Supported Employment 
Services Program, iniciativa norte-americana para financia-
mento de projetos dessa natureza. Em 1992, a metodologia foi 
incorporada à lei americana com o nome de Rehabilitation Act 
e recebeu dotação orçamentária para sua implementação em 
ampla escala ( JOB TRAINING PARTNERSHIP ACT, 1992).

O emprego apoiado é atualmente adotado em muitos paí-
ses, como Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Colômbia, 
Irlanda, Japão, Finlândia e Noruega, e acompanhado por asso-
ciações como a World Association for Supported Employment 

(WASE), a Asociación Española de Empleo con Apoio (AESE), 
a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA) e a 
Associação Brasileira de Emprego Apoiado (ABEA). 

A metodologia de emprego apoiado tem quatro objetivos 
principais:
•	 colocação de pessoas com deficiência em ambientes inclu-

sivos do mercado aberto de trabalho;
•	 atendimento prioritário para pessoas com incapacidade 

mais significativa;
•	 apoio contínuo, para garantir o acesso, a retenção e o desen-

volvimento de pessoas com deficiência em seus postos de 
trabalho;

•	 atendimento individualizado, respeitando as escolhas, pontos 
fortes e necessidades de apoio das pessoas com deficiência.

A metodologia enfatiza que se deve incluir para qualifi-
car, em vez de qualificar para incluir. A expressão place first, 
then train (inclua primeiro, treine depois) sintetiza a premissa 
oposta ao modelo de oficinas protegidas ainda vigente em mui-
tos países, inclusive no Brasil. As pessoas com deficiência não 
devem ser institucionalizadas. As organizações especializadas 
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ou os profissionais da área é que devem estar nos ambientes 
da comunidade, inclusive no trabalho, e, com elas, desenvolver 
os apoios necessários para que adquiram e aprimorem as habi-
lidades necessárias para exercer a função para as quais foram 
designadas, além de remover as barreiras visíveis e invisíveis 
para que possam atuar de modo satisfatório. A metodologia 
se propõe a desenvolver todos os apoios necessários para o 
empoderamento, a autonomia e a inclusão plena da pessoa 
com deficiência.

O emprego apoiado valoriza a presunção de empregabili-
dade e a exclusão zero. Deve-se adotar o pressuposto de que a 
pessoa com deficiência com quem se está lidando pode traba-
lhar. Se não for possível, o problema não reside nela, mas sim 
no sistema de inclusão, que não está sendo capaz de prover os 
apoios de que ela precisa. A exclusão zero decorre do fato de 
que, desde que sejam oferecidos os apoios, ninguém deixará 
de ser incluído (UNIÓN EUROPEA DE EMPLEO CON 
APOYO, 2018). 

O processo de empregabilidade consiste em três fases: 
•	 Descoberta de perfil, com ênfase nas competências, e não 

nos déficits, centrada na pessoa e na busca de apoios que 
permitam maior funcionalidade e participação;

•	 Desenvolvimento de emprego, centrado na pessoa ou na 
abertura da vaga, implica uma análise da função, criação 
ou adaptação do emprego, análise das tarefas e estratégias 
de treinamento;

•	 Acompanhamento pós-colocação, por meio da qualifica-
ção no local de trabalho, para promover a autonomia da 
pessoa com deficiência, diminuindo os apoios artificiais 
e mantendo seu bom desempenho nas tarefas às quais 
foi designado.

CLUBES DE TRABALHO
Os Job Clubs, ou Clubes de Trabalho, constituem outra tec-
nologia social relevante para a inclusão de pessoas com defi-
ciência no mundo do trabalho. Mediados por um job coach 
(orientador profissional), os grupos promovem uma verda-
deira transformação local e, às vezes, até mais ampla, em um 
esforço coordenado e objetivo de combate ao desemprego e 
ao isolamento social. 

No início da década de 1970, no Instituto Tecnológico de 
Ilinóis, em Chicago, Estados Unidos, o psicólogo Nathan Azrin 
e sua equipe apresentaram uma alternativa de atendimento 
grupal às pessoas que buscavam colocação no mercado de tra-
balho formal, que ganhou o nome de Job Club. No primeiro 
teste da nova abordagem, 92% dos participantes haviam sido 
incluídos no mercado de trabalho após três de trabalho com a 
equipe da universidade (AZRIN E PHILIP, 1979).

A possibilidade de trabalhar 
as duas metodologias de forma 

integrada se deve à semelhança entre 
dois de seus princípios, o primeiro 

relativo ao planejamento centrado na 
pessoa e o segundo, à presunção 

de empregabilidade

A nova proposta chamou a atenção de instituições nor-
te-americanas. Em 1979, Azrin fez outro estudo, integrando 
ao grupo pessoas com deficiência intelectual (DI) e proble-
mas de saúde mental. O resultado foi que 95% dos partici-
pantes do grupo acompanhado com a metodologia do Job 
Club foram incluídos no mercado de trabalho, enquanto 
28% dos participantes acompanhados com a metodolo-
gia do aconselhamento vocacional conseguiram colocação 
profissional. O foco na criação de um perfil empregador 
— levando o participante a desenvolver hábitos e compor-
tamentos que aumentem sua autoestima, fazendo-o focar 
em suas potencialidades e habilidades — é a chave para a 
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superação das barreiras que impossibilitam a entrada do 
indivíduo no mercado de trabalho (AZRIN, 2002).

Em 1980, o Job Club foi classificado como boa prática pelo 
Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, facilitando sua 
ampliação. No ano de 2009 a União Europeia, por da European 
Social Fund, investiu na criação de Job Clubs em cidades do 
Reino Unido, possibilitando que pessoas em vulnerabilidade 
tivessem acesso à entrada no mercado de trabalho por meio 
da metodologia (HARLESTON, 2009). 

A experiência de 23 anos do Job Club de New Jersey, nos 
Estados Unidos, indica que as reuniões que fundamentam a 
aplicação do método devem proporcionar a troca de experiên-
cias e permitir aos participantes criarem uma rede apoio mútuo 
aos que ainda estiverem desempregados. Os consultores — 
profissionais treinados para exercerem esse papel — devem 
orientar e facilitar o ingresso no mercado de trabalho. Os gru-
pos do Job Club duram, em média, três meses, com reuniões 
de duas horas, uma ou duas vezes na semana. Um consultor 
deverá conduzir as ações do grupo, disponibilizando os apoios 
personalizados a cada integrante (NEW JERSEY CARRER 
CONECTIONS, 2002; AZRIN; BESALEL-AZRIN, 1980). 

 A aplicação simultânea do Emprego Apoiado e do Job Club 
na APAE DE SÃO PAULO é, pelo que sabemos, uma expe-
riência pioneira no Brasil. A possibilidade de trabalhar as duas 
metodologias de forma integrada se deve à semelhança entre 
dois de seus princípios, o primeiro relativo ao planejamento cen-
trado na pessoa e o segundo, à presunção de empregabilidade. 

Os dois pontos possibilitam a integração das metodologias, 
mantendo os valores de autonomia e emponderamento no 
centro do processo de inclusão profissional. 

EMPREGO APOIADO E 
JOB CLUB NA APAE DE SÃO PAULO
Em 2013, quando o setor de Inclusão Profissional da APAE DE 
SÃO PAULO adotou a Metodologia do Emprego Apoiado, 281 
pessoas com DI ou com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA) foram incluídas no mercado de trabalho. O melhor 
desempenho do setor havia sido em 2011, quando realizou 
129 inclusões (APAE DE SÃO PAULO, 2013). 

Os resultados eram positivos, já que praticamente todas as 
pessoas que frequentavam o Serviço Profissional foram incluí-
das no mercado de trabalho. No entanto, no início de 2014, em 
razão do alto número de inclusões no ano anterior, poucas pes-
soas frequentavam o Programa de Inclusão Profissional. Além 
disso, devido à mudança de olhar trazida pela Metodologia do 
Emprego Apoiado, o número de vagas oferecidas pelas empre-
sas era maior que o número de jovens do programa da APAE 
DE SÃO PAULO. Como nesse momento a instituição preten-
dia ampliar os serviços do Setor de Inclusão Profissional para 
outras regiões da cidade, tornou-se necessário buscar novos 
perfis de pessoas com DI que pudessem ser incluídas no mer-
cado de trabalho. 

A Metodologia do Emprego Apoiado já estava implantada 
na instituição havia mais de um ano quando se decidiu iniciar 
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o processo de busca ativa de novos interessados no programa, 
por meio de parceria com os Centros de Ensino de Jovens e 
Adultos (CIEJAs), espalhados pela cidade de São Paulo, nos 
quais pessoas com DI cursam o ensino fundamental. A forma 
para manter a qualidade de atendimento da unidade central 
nas demais unidades descentralizadas nos novos postos foi o 
método Job Club. Compatibilizando com os valores e princí-
pios do Emprego Apoiado, os primeiros grupos de Job Club 
começaram a funcionar no início de 2014.

A primeira reunião realizou-se em 28 de fevereiro de 2014 
no CIEJA Vila Brasilândia e, em seguida, iniciaram-se as ativida-
des dos CIEJAs de Sapopemba, Guaianases e São Mateus. No 
primeiro ano de parceria, 131 jovens se inscreveram para parti-
cipar dos grupos, dos quais 89 (68%) conseguiram colocação 
no mercado de trabalho. Em 2015, os CIEJAs Santo Amaro, 
Clóvis Caetano, Butantã e Itaquera iniciaram novos grupos de 
atendimento e o número de participantes com DI ou TEA foi 
de 217, dos quais 174 (80,1%) conseguiram empregos (APAE 
DE SÃO PAULO, 2014; 2015; 2016).

Após a inclusão da maioria dos participantes dos CIEJAS 
em toda a cidade de São Paulo, em 2016 a APAE DE SÃO 
PAULO formalizou um termo de cooperação com a Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social da Cidade de São 
Paulo (SMADS), que expandiu o atendimento para regiões 
que ainda não haviam sido alcançadas pelo Serviço de Inclusão 
Profissional da APAE DE SÃO PAULO. Os técnicos indica-
dos pela SMADS passaram por treinamento sobre Emprego 
Apoiado para adequar os Centros de Referência de Assistência 
Social (CRASs), os Centros Especializado de Referência 

de Assistência Social (CREASs) e o Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centros 
POP) ao novo tipo de atividade. Em cada localidade aten-
dida, um técnico da APAE DE SÃO PAULO acompanhava 
a reunião semanal do Job Club. 

O acordo com a secretaria previa também a realização de 
psicodiagnósticos dos participantes de cada grupo. Em 2017 
e 2018, profissionais especializados fizeram 130 psicodiagnós-
ticos nas unidades de atendimento da Mooca, Cupecê, Perus, 
Aricanduva, Penha, São Mateus, Freguesia do Ó e Guaianases, 
e 76 pessoas com DI ou TEA conseguiram colocações no mer-
cado de trabalho formal (APAE DE SÃO PAULO, 2017; 2018).

A utilização das duas metodologias resultou em 2.335 
inclusões em seis anos, sendo 417 ocorridas no ano de 2018, 
e 1918 entre 2013 e 2017 (Gráfico 1). As vagas ocupadas por 
pessoas com DI ou TEA resultaram de um processo compe-
titivo, por meio de colocação formal direta ou como jovem 
aprendiz, segundo a Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 
2000. A colocação profissional permitiu o desenvolvimento, 
ao longo de um ano, de um projeto de vida para cada pessoa 
incluída, respeitando seu processo de amadurecimento pro-
fissional e pessoal, trabalhando-se os apoios necessários para 
sua permanência no ambiente laboral.

A riqueza desse processo começa na primeira etapa de inclu-
são do Emprego Apoiado, a Descoberta de perfil. Nas reuniões, 
os profissionais da APAE DE SÃO PAULO despertam em cada 
participante o desejo de conhecer a si mesmo, por meio da 
interação com outros integrantes do grupo (FREIRE, 1985). 
Nesse processo, cada participante relata suas experiências de 

Após o pareamento de candidato e ocupação, realiza-se uma palestra 
com todos os profissionais que irão conviver com o indivíduo incluído, 

trazendo ao ambiente de trabalho o conhecimento e o respaldo necessário 
para que o projeto inicie de forma segura
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vida, o que enriquece seu repertório pessoal e o faz ganhar a 
segurança necessária para entrar no mercado de trabalho. 

Na outra esfera do processo é realizado um mapeamento 
minucioso, por meio do qual são analisados os aspectos pro-
dutivos e sociais das vagas de trabalhos disponibilizadas nas 
empresas e realizado o encaixe entre o perfil de trabalho desen-
volvido e a vaga de trabalho mapeada. Após o pareamento de 
candidato e ocupação, realiza-se uma palestra com todos os 
profissionais que irão conviver direta ou indiretamente com 
o indivíduo incluído, trazendo ao ambiente de trabalho o 
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conhecimento e o respaldo necessário para que o projeto seja 
iniciado de forma segura.

A etapa seguinte é o acompanhamento pós-inclusão. Durante 
um ano, a equipe da APAE DE SÃO PAULO visitou os par-
ticipantes do programa, em média a cada 20 dias, para avaliar 
seu desempenho e sua integração com a empresa. O inter-
valo de tempo entre as visitas pode aumentar, à medida que 
se diluem as barreiras entre a pessoa incluída e a empresa e se 
estabelece um ambiente propício ao sucesso das duas partes 
(ROGERS, 1970).

Gráfico 1. Inclusões posteriores à implantação do Emprego Apoiado por ano — APAE DE SÃO PAULO.
Fonte: dados oficiais do Relatório de atividades de 2017 do Serviço de Inclusão — APAE DE SÃO PAULO.
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QUAL É A INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI BRASILEIRA DE 
INCLUSÃO (LBI) EM RELAÇÃO À PRÁTICA DOS ATOS DA 
VIDA CIVIL PELA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
A LBI reconheceu às pessoas com deficiência intelectual plena 
capacidade jurídica para exercer atos da vida civil, como casar-se 
ou constituir união estável, decidir sobre sua sexualidade, ter 
ou não filhos e conservar sua fertilidade, constituir uma famí-
lia e conviver nela, viver na comunidade, poder ter a guarda, 
tutela e curatela e adotar ou ser adotada. 

TER UMA DEFICIÊNCIA É CAUSA PARA QUE ALGUÉM 
SEJA COLOCADO EM SITUAÇÃO DE CURATELA? 
ESTAR EM SITUAÇÃO DE CURATELA LIMITA O 
EXERCÍCIO DE TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL?
Não. A curatela hoje é cabível em algumas situações especí-
ficas e quando a pessoa não consegue exprimir sua vontade. 
Ser uma pessoa com deficiência hoje não justifica a interdição 
judicial nem a nomeação de curador. Sendo a curatela medida 
excepcional e limitada a atos de natureza patrimonial e nego-
cial, mesmo tendo curador, a pessoa com deficiência pode 
exercer o direito ao próprio corpo, à sexualidade, à privaci-
dade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

O QUE É A TOMADA DE DECISÃO APOIADA?
É uma inovação trazida pela Lei Brasileira de Inclusão. Trata-se 
da possibilidade de a pessoa com deficiência eleger duas pes-
soas de sua confiança que funcionarão como seus apoiadores 
nos processos decisórios e de tomada de decisão, a fim de 
que possa exercer sua autonomia. A relação com os apoiado-
res e os limites desse apoio são definidos por meio de acordo 
formalizado judicialmente.

É NECESSÁRIO QUE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL SEJA INTERDITADA/CURATELADA PARA 
PODER REQUERER QUAISQUER FORMAS DE BENEFÍCIO, 
PENSÕES OU AUXÍLIOS OPERACIONALIZADOS PELO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)?
Não. No ato de requerimento de quaisquer benefícios ope-
racionalizados pelo INSS, não é apenas desnecessária a 

apresentação do termo de curatela de titular ou de benefi-
ciário com deficiência, como é vedada tal exigência. A Lei 
Brasileira de Inclusão incluiu o artigo 110-A na Lei Federal 
nº 8.213/1.991, que trata expressamente dessa vedação.

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL PODE VOTAR? 
Sim. As pessoas com deficiência intelectual têm assegurado 
o direito de votar (escolher seus representantes) e de serem 
votadas (podem se candidatar para o exercício de funções 
públicas em todos os níveis de governo). Como a curatela não 
impede o exercício de direitos políticos, o direito de votar e 
de ser votado é também assegurado às pessoas com deficiên-
cia que tenham um curador nomeado.

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL PODE CASAR?
Sim. A Lei Brasileira de Inclusão reconhece expressamente 
que a deficiência não é causa impeditiva para a prática de 
atos da vida civil e menciona textualmente, entre os quais, 
o direito ao casamento. Havendo interesse, a pessoa com 
deficiência deve se dirigir ao Cartório de Registro Civil mais 
próximo de sua residência para se informar sobre os respec-
tivos trâmites.
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INCLUSÃO NO MUNDO

Faça a leitura do QR Code ao lado através
de um aplicativo de celular, você automaticamente
será direcionado para a página de publicações
de todos os boletins traduzidos.

Acesse: www.apaesp.org.br 

Conteúdo
em

português!

Acesse gratuitamente o Boletim da Inclusion International no site da
APAE DE SÃO PAULO e fique por dentro das atividades
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