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Resumo: A pesquisa analisa os principais aspectos da Tomada de Decisão Apoiada 

(TDA), instituto protetivo introduzido ao Código Civil brasileiro (art. 1783-A) pela Lei 

n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e que, 

alinhado a uma releitura constitucional da tutela da pessoa com deficiência, busca 

concretizar os princípios estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência. 

 

Introdução 1 

 

Em vigor desde janeiro de 2016, a Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, mais 

comumente conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPcD), constitui 

importante pilar normativo do microssistema jurídico do direitos das minorias. 

Ratificando direitos e garantias da pessoa com deficiência, o novel diploma 

busca concretizar os compromissos advindos da incorporação, com status de 

emenda constitucional, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo2. 

Nesse sentido, a incorporação do diploma internacional nos moldes como 

ocorrera mostra-se alvissareira. A uma porque inaugurou o rito procedimental 

prescrito no artigo 5°, § 3°, da Carta Federal de 1988. A duas, pois vai ao encontro 

da promoção da inclusão social de parcela significativa da população brasileira, 

composta por indivíduos com algum tipo de deficiência.3 

O Estatuto, superando as velhas amarras ex lege da teoria das incapacidades 

(arts. 3° e 4°, CC/2002), que enquadrava a pessoa com deficiência como incapaz 

(absoluta ou relativamente), trouxe significativas modificações na ordem jurídica 

pátria. Dentre essas alterações, encontra-se a Tomada de Decisão Apoiada (TDA), 
                                                           
1 Pesquisa desenvolvida a partir do trabalho intitulado “Tomada de decisão apoiada: proteção e 
autonomia da pessoa com deficiência sob a perspectiva da dignidade humana”, apresentado no IV 
Congresso Internacional de Direito do UBM, realizado nos dias 24 a 26 de Agosto de 2016 na cidade 
de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. 
2 Aprovada pelo Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008 e promulgada pelo Decreto n° 
6.959, de 25 de agosto de 2009. 
3 Quando estamos a falar sobre pessoas com deficiência, merece ser citado que constituem elas a 
"maior das minorias", como ressaltado pela Dra. Izabel Maria Maior, em recente debate intitulado 
“Deficiências e Diferenças”, promovido pelo Instituto CPFL (Disponível em 
http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2016/06/20/deficiencias-e-diferencas-com-izabel-maria-maior-
versao-tv-cultura/. Acesso em 24 Jun 2016). Segundo dados do censo demográfico de 2010, de uma 
população de 190.755.799, 45.632.910 são pessoas que possuem algum tipo de deficiência, ou seja, 
mais de 23% do contingente de pessoas. Disponível em http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-
brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao.html. Acesso em 10 Jun 2016. 
 



instituto agora disciplinado no Código Civil (art. 1783-A) com a redação dada pela 

Lei n° 13.146/2015. 

Embora a autonomia, componente da dignidade humana (MADRUGA, 2013), 

passe a ser a regra, não se pode negar que a pessoa com deficiência encontra-se 

em uma situação de vulnerabilidade (ROSENVALD, 2016. 

Dessa maneira, a exemplo das legislações italiana (amministratore di 

sostegno) e argentina (sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad), o legislador 

ordinário incluiu, ao lado da tutela e da “nova” curatela, a Tomada de Decisão 

Apoiada (TDA), um instituto protetivo de apoio voltado às situações existenciais da 

pessoa com deficiência plenamente capaz.  

Com efeito, ainda que se promulgue a adoção de ações do Estado e da 

sociedade que considerem, como há muito desejado, a pessoa com deficiência 

como plenamente capaz de guiar sua vida in totum, é certo que há situações nas 

quais se demanda o auxílio para a prática de determinados atos da vida; todavia, o 

que se perquire é o auxílio sem tolhimento da capacidade existencial. 

Em decorrência da relevância e novidade do tema, além da necessidade de 

fomentar o debate acadêmico e social, buscar-se-á, neste trabalho, ainda que de 

maneira sucinta, apontar as principais características da TDA, analisando-a à luz 

das balizas constitucionais voltadas às pessoas com deficiência. 

 

Objetivos 

 

O objetivo da pesquisa é analisar as principais características da Tomada de 

Decisão Apoiada (TDA).  

 

Metodologia 

 

Para desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a pesquisa teórica, por meio 

de fontes primárias (investigação da legislação) e secundárias (revisão bibliográfica). 

 

Desenvolvimento 

 

A Tomada de Decisão Apoiada (TDA), inserida pela Lei n° 13.146/2015 ao 

Código Civil (art. 1783-A), constitui um instituto jurídico protetivo por meio do qual a 



pessoa com deficiência elege, no mínimo, duas pessoas idôneas,4 que com ela 

mantenham vínculo e gozem de sua confiança, para que lhe prestem auxílio na 

prática de atos da vida civil, de modo a proporcionar o exercício, na maior extensão 

possível, de sua capacidade. 

Dessa maneira, tendo em vista as alterações que sobrevieram com o EPcD, 

que não mais considera a pessoa com deficiência como absolutamente incapaz, não 

se poderia deixá-la, quando verificada a necessidade de assistência em um caso 

concreto, sem qualquer proteção, muito menos aplicar os ditames da curatela,5 

instrumento muito atrelado ao aspecto patrimonial e aplicável na hipótese de 

incapacidade civil relativa. Necessário se fez o estabelecimento de um instituto que 

dialogasse com as linhas inauguradas com a Convenção sobre Direitos da Pessoa 

com Deficiência e acolhidas pela Lei n° 13.146/2015.6 Tem-se, portanto, mais um 

instituto incidente no espaço da autonomia privada do indivíduo, como lecionam 

Farias, Cunha e Pinto (2016, p. 336): 

 

Descortina-se, assim, uma verdadeira trilogia na intervenção estatal 
(jurídica) na autonomia privada, com vistas a assegurar a dignidade 
humana: i) pessoas sem deficiência, reputadas, por conseguinte, 
plenamente capazes; ii) pessoas com deficiência – física, mental ou 
intelectual – que podem exprimir a sua vontade e se autodeterminar. Estas 
podem, eventualmente, se beneficiar da tomada de decisão apoiada, a fim 
de que exerçam a sua capacidade de exercício em condição de igualdade 
com os demais, com absoluta proteção de seus interesses existenciais e 
patrimoniais; iii) pessoas com deficiência – física, mental ou intelectual – 

                                                           
4 Sob a perspectiva protetiva do princípio da dignidade humana, centro de gravidade do ordenamento 
jurídico brasileiro e “cláusula geral de tutela da pessoa humana” (MORAES, 2010, p. 111), 
entendemos que a TDA poderá ser efetivada por intermédio de uma pessoa, a fim de evitar eventuais 
embaraços para a efetivação da lei em decorrência de não preenchimento quantitativo previsto no 
artigo. 
5 “A curatela surge [...] como o encargo imposto a uma pessoa natural para cuidar e proteger de uma 
pessoa maior de idade que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma 
incapacidade. É, visivelmente, uma forma de proteção a alguém que, embora maior de idade, não 
possui a plena capacidade jurídica. [...]. Em face de seu caráter protecionista, a curatela confere ao 
curatelado a condição de dependente do curador para todos os fins, inclusive previdenciários, 
submetendo-se ao regime da [...] assistência” (FARIAS; ROSENVALD, 2011, pp. 879-880). Para Rolf 
Madaleno (2011, pp. 1136-1137), a curatela “é um encargo conferido a alguém para ter sob sua 
responsabilidade uma pessoa maior de idade, que não pode reger sua vida sozinha e tampouco 
administrar os seus bens. [...] visa a prestar integral assistência ao incapaz, zelar pelo seu bem-estar, 
por suas rendas e seus bens e tomar as decisões de interesse do incapaz, devendo prestar contas, 
em juízo, dos rendimentos, despesas e bens do interditado.” 
6 Em verdade, o estabelecimento, em sede normativa, da TDA atendeu aos ditames do Decreto n° 
6.949/2009 que prescreve, em seu artigo 12.3, que “os Estados Partes tomarão medidas apropriadas 
para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 
capacidade legal.” 
  
 



qualificada pela curatela em razão da impossibilidade de autogoverno e de 
exprimir a sua vontade, enquadradas na incapacidade relativa. 
 

 

Nessa linha, a TDA destina-se a pessoas com deficiência, plenamente 

capazes, que, em virtude de alguma vulnerabilidade e por sponte propria, buscam 

auxílio para a prática de determinados atos da vida civil, resguardando-se, pois, a 

liberdade e a dignidade da pessoa humana (ROSENVALD, 2016). 

 

Resultados 

 

De acordo com o texto legal, a TDA prima pela autonomia do indivíduo, seja 

pela legitimidade ativa e seu caráter voluntário (art. 1783-A, caput e §§ 2° e 3°), seja 

pela temporariedade da medida (§ 9°), demonstrando, por isso, forte vocação à 

concretização da igualdade material, também chamada de substancial.7 

No parágrafo 1°, há menção ao termo de TDA, documento que vincula e limita 

a atuação dos apoiadores. O aludido parágrafo não estabelece requisitos mínimos 

que devem ser observados, muito menos se o termo deverá ser instrumentalizado 

por meio de escritura pública ou documento particular, havendo, portanto, liberdade 

quanto à sua formalização. Malgrado esse silêncio normativo, interessante seria se 

fossem previstos os requisitos básicos ou mínimos do documento, a fim de se 

conferir maior segurança jurídica. 

Quanto à legitimidade ativa, tem-se que embora a leitura do artigo 1783-A, § 

2°, indique uma prescrição restritiva, vez que faz menção apenas à pessoa com 

deficiência como legitimada para o requerimento da TDA, é de se registrar que 

alguns doutrinadores (ROSENVALD, 2016; FARIAS; CUNHA; PINTO, 2016) já 

defendem uma ampliação da interpretação do dispositivo, sobretudo quando 

                                                           
7 Na lição de Regina Quaresma (2010, p. 930): “Superando a declaração do princípio da igualdade 
meramente formal, conquista patrocinada pelo liberalismo clássico, que prega o tratamento igualitário 
a todos perante a lei, o legislador constituinte brasileiro de 1987-88 foi mais adiante e consagrou no 
Texto Maior também a igualdade material. 
Esta cláusula supra legal, robustecida pela fusão dos seus aspectos formal e material, não apenas 
impede que seja conferido tratamento desigual aos iguais ou àqueles que se encontram em uma 
mesma circunstância fática, como também impõe sejam tomadas medidas reparadoras, a partir de 
um horizonte de isonomia real ou material, visando à redução das desigualdades de fato, através do 
tratamento diferenciado àqueles que se encontram em circunstâncias de desigualdade, tal como 
ordena a mais basilar das ideias de justiça.” 
 



analisado sob a acepção protetiva do princípio da dignidade da pessoa humana, 

incluindo-se, portanto, os legitimados para a ação de curatela. 

O parágrafo 3° do artigo em comento reforça, uma vez mais, a necessidade 

de participação da PcD, que deverá ser ouvida pelo juiz, após oitiva do Ministério 

Público e auxiliado por uma equipe multidisciplinar, oportunidade na qual também 

serão ouvidos os apoiadores. É de se perceber que a decisão da pessoa apoiada 

produz efeitos perante terceiros, desde que nos limites do termo firmado (art. 1783-

A, § 4°), ou seja, o termo vincula e delineia a atuação das pessoas que prestarão o 

apoio. 

Não há impedimento legal para que uma pessoa em situação de 

vulnerabilidade seja submetida, em caráter preventivo, à TDA e reconhecida, 

posteriormente, a incapacidade relativa, e observado o devido processo legal, passe 

ao regime da curatela, o que em nada conflita com a finalidade do instituto. 

O artigo 7° prevê hipóteses que podemos chamar de “abuso” ou “déficit” de 

apoio, que dão ensejo à denúncia ao parquet ou ao juiz pela PcD ou outra pessoa 

interessada; caso procedente, ouvida a pessoa apoiada e sendo esse seu interesse, 

o apoiador será destituído, podendo ser nomeada outra(s) pessoa(s) para apoiar a 

PcD. 

Por fim, considerando que o que se almeja é a manutenção da autonomia da 

pessoa com deficiência, o parágrafo 9° afirma o caráter temporário do instituto, ao 

prescrever que, a qualquer tempo, poderá ser solicitado seu término, o que se 

mostra, em tese, como um direito potestativo da PcD. De modo similar, mas em 

sentido contraposto, poderá o apoiador solicitar sua exclusão do processo de TDA, 

no entanto, in casu, deverá o magistrado, obrigatoriamente, manifestar-se sobre o 

pleito, o que, inclusive, condicionará o pedido do solicitante, consoante disposto no § 

10 do artigo 1783-A do CC/2002. 

 

Considerações finais 

 

Concretizando o compromisso assumido pelo Brasil com a ratificação da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, internalizados com status de Emenda Constitucional, o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015) representa um diploma de vanguarda, 

mesmo considerando suas eventuais falhas e seu caráter recente, o qual não nos 



permite analisar, em profundidade, como a sociedade e o Poder Público, sobretudo 

o Poder Judiciário, atuarão frente aos contornos estabelecidos pela lei.  

Fortemente impregnada pelos princípios que animam a tutela das pessoas 

com deficiência, sobretudo a autonomia individual, a liberdade, a participação, a 

inclusão social e a igualdade (art. 3° do Decreto n° 6.949/2009), a TDA (art. 1783-A, 

CC/2002) volta-se às situações jurídicas existenciais das PcDs, tendendo a 

contribuir significativamente para a consolidação da constitucionalização do direito 

civil e sendo faceta da influência dialógica dos direitos humanos no direito pátrio. 

Nesse sentido, a TDA constitui um instituto protetivo da pessoa com 

deficiência vocacionado à manutenção da autonomia individual, componente 

estreitamente relacionado à dignidade humana. Protege-se sem restringir; liberta-se 

da vetusta simbiose ex lege entre incapacidade e deficiência. 

Conquanto tenha decorrido pouco tempo da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, não havendo, ainda, debates doutrinários ou jurisprudência 

firmada sobre tão interessante tema, é certo que apenas o decorrer do tempo 

poderá demonstrar a aplicabilidade e efetividade do instituto, bem como os 

eventuais desafios que poderão advir da práxis jurídica. 

Entretanto, o porvir não deve ser óbice para o reconhecimento da vanguarda 

da TDA, sobretudo quando se consideram a significativa parcela da população com 

algum tipo de deficiência – a “maior das minorias” – e a dívida que Estado e 

sociedade possuem com as PcDs, que devem ser reconhecidas como efetivos 

atores sociais, devendo-se, dessa forma, promover, na maior amplitude possível, 

sua inclusão social. Afinal, diferentes somos todos nós. 
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