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Resumo 

A Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, denominada “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)” estabeleceu a plena inclusão civil de 
pessoas que eram tidas como absoluta e relativamente incapazes no Código Civil Brasileiro. 
Por sua vez, marcando também a relevância da autonomia das  pessoas nas relações de saúde, 
a Resolução do Conselho Federal de Medicina sob nº 1995, editada em 09 de agosto de 2012 
e publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2012 trouxe disciplina sobre as 
chamadas diretivas antecipadas de vontade, definidas como “o conjunto de desejos, prévia e 
expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, 
receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua 
vontade”. Consistindo as diretivas antecipadas de vontade manifestações tendentes à 
consecução de um fim de natureza extrapatrimonial objetivado pelo emitente, é preciso 
analisar a sua elaboração e eficácia frente às disposições da Lei nº 13.146/2015, que define a 
pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, 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” (art. 2º). Este é o objeto do presente estudo. 
 
            Introdução  
 

O advento da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, denominada “Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, ao prever a plena 
inclusão civil de pessoas que eram tidas como absoluta e relativamente incapazes no sistema 
anterior, trouxe inúmeros questionamentos sobre a compreensão e a abrangência da inclusão 
almejada.  

Importa lembrar, desde logo, que a referida Lei é fundada na Convenção sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência (e seu protocolo facultativo) assinada em Nova York 
(EUA), em 30 de março de 2007, a qual ingressou no ordenamento jurídico brasileiro com 
status de norma constitucional.  É que a Convenção uma vez aprovada, no Brasil mediante o 
Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, seguindo o procedimento do § 3º do art. 
5º da Constituição Federal, foi promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 
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Com base na Convenção, a Lei Brasileira de Inclusão define “pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 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” (art. 2º). Por 
isso, suas disposições destinam-se “a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 
sua inclusão social e cidadania” (art. 1º). 

 
Da leitura do texto normativo destinado a implementar direitos e ações afirmativas que 

busquem a integração da pessoa com deficiência,  observa-se que o pano de fundo da inclusão 
é o entendimento sobre o sentido mais adequado do que se deve tomar por tratamento 
igualitário. E a resposta, sem dúvida, está na compreensão profunda e detida do significado 
jurídico da dignidade humana, norteadora da ordem normativa brasileira (artigo 1º, inciso III, 
da Constituição da República) e algumas vezes banalizada, infelizmente. 

 
Outro ponto a ser considerado para a interpretação da nova lei é o entendimento 

fundante sobre o caráter excepcional e protetivo do regime de incapacidades. Para se 
compreender devidamente que a capacidade civil é a regra e a incapacidade, a exceção, 
inicialmente é preciso estar bem aclarada a impossibilidade de se confundir incapacidade com 
deficiência, evidentemente. A incapacidade é baseada na falta ou na diminuição de 
discernimento para os atos da vida civil que, tradicionalmente, poderia ser determinada por 
causa permanente ou temporária, mas de modo geral vinculada a limitações de entendimento, 
de compreensão ou de manifestação da vontade; a deficiência, além de poder ser também 
impedimento de natureza física ou sensorial, e não somente mental ou intelectual, é limitação 
fática de longo prazo (art. 2º da Lei de Inclusão). Logo, em que pese a louvável finalidade 
inclusiva da nova Lei, é recomendável uma interpretação cautelosa, calcada na isonomia 
material, de modo a se atingir o necessário amparo jurídico pretendido, sem se confundir o 
que merece distinção.    

 
E sobre o caráter protetivo do regime de incapacidades, há algumas considerações a 

mencionar, a partir das ideias trazidas pela inclusão de pessoas com deficiência, aqui 
especificamente mental ou intelectual, pela aproximação com o regime tradicional de 
incapacidades, que tais limitações podem sugerir.  Qual a razão de ser o regime de 
incapacidades fundado na proteção? Em outras palavras, por que algumas pessoas precisam 
ser protegidas por outras? E questiona-se, ainda, no mesmo sentido: tais pessoas precisam, 
realmente, ser protegidas? Até que ponto, em que medida e quando precisam dessa proteção? 
E estarão de fato e de direito, protegidas? De quê? Para quê? Contra o quê?  

 
Para além dessas compreensões que devem direcionar o intérprete da nova lei, há que 

se fazer uma distinção bem clara entre a patrimonialidade e a extrapatrimonialidade de 
interesses. Nas relações jurídicas patrimoniais, determinar-se a capacidade ou a incapacidade 
dos agentes faz revelar notória preocupação com o patrimônio das pessoas envolvidas. Mas ao 
se ingressar na seara das relações jurídicas existenciais, o significado mais profundo do que é 
discernimento para os atos da vida civil parece se distanciar da compreensão que traça os 
limites para que alguém seja considerado capaz ou incapaz de decidir sobre o patrimônio; é 
que nas relações jurídicas de cunho existencial não se está tratando do que é correto ou 
incorreto, justo ou injusto, melhor ou pior para o “ter” das pessoas, mas sim, sobre o “ser”.  

 
 A Resolução nº 1995, do Conselho Federal de Medicina, editada em 09 de agosto de 

2012 e publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2012, dispõe sobre as 



chamadas diretivas antecipadas de vontade, as quais são direcionadas a situações futuras em 
que a pessoa não possa manifestar livre e conscientemente sua vontade sobre tratamentos e 
cuidados médicos que deseja ou não receber. São declarações que traduzem a compreensão 
individual sobre saúde, integridade física e mental, vida, morte, processo de morrer, valores, 
enfim, o que mais reflete o núcleo existencial da pessoa. São manifestações de vontade que 
estão bem distantes daquelas relacionadas aos negócios jurídicos patrimoniais, posto que 
dizem respeito ao que é mais genuinamente humano: a dignidade no viver, no sobreviver e no 
morrer.  

 
Assim, dentre as tantas questões que emergem do texto da Lei Brasileira de Inclusão, a 

possibilidade de que pessoas com deficiência mental ou intelectual sejam consideradas aptas a 
decidir sobre os cuidados e tratamentos que queiram, ou não, receber no momento em que 
estiverem incapacitadas de expressar, livre e autonomamente, sua vontade, é de todo 
instigante e desafiadora. Este é o objetivo do presente capítulo: delinear, à luz da Lei nº 
13.146, de 06 de julho de 2015, algumas considerações que possam auxiliar na interpretação 
da Resolução nº 1995, do Conselho Federal de Medicina, editada em 09 de agosto de 2012 e 
publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretivas 
antecipadas de vontade. 

 
Incapacidade e deficiência: de “loucos de todo gênero” à inclusão 
 
No sistema clássico de Direito Privado, vincada à noção abstrata de pessoa, a 

autonomia da vontade inspirou o regime de incapacidades, fundado no maior ou menor 
discernimento: “enquanto que a capacidade de direito decorre apenas do nascimento com 
vida, para as pessoas físicas, e da observância dos requisitos legais de constituição, para a 
pessoa jurídica, a capacidade de fato depende da capacidade natural de entendimento, 
inteligência e vontade própria da pessoa natural. E como tais requisitos nem sempre 
existem, ou existem com diversidade de grau, a lei nega ou limita tal capacidade”2. É que 
a pessoa desenhada pelo Código Civil é o sujeito de direitos, aquele que vai desempenhar 
determinados papéis previstos pela legislação no quadro idealmente seguro e perpétuo 
pretendido pelo sistema. À evidência, essa pessoa precisa ser capaz de realizar as mais 
diversas atividades adequadas ao sentido marcadamente patrimonialista da codificação 
civil.  
 O regime de incapacidades do sistema clássico veio, portanto, ao encontro da 
noção de pessoa entendida como sujeito de direitos, da qual se esperava, segundo a 
perspectiva própria da época, conhecimento e vontade suficientes para cumprir sua função 
de sujeito de relações jurídicas.  A noção de pessoa como conceito superior a todo o 
Direito – e cuja proteção deveria constituir sua essência – no período clássico, viu-se 
transformada em mero instrumento de Direito Civil, em apoio ao fortalecimento dos 
objetos do Direito3.   
 

Sem dúvida, o profundo individualismo que deu origem à concepção predominante 
nas codificações elaboradas no século XIX, também impregnou a caracterização do sujeito 
das relações jurídicas do Código Civil Brasileiro. Assim, “o regime das incapacidades foi 
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estabelecido a fim de proteger o patrimônio, uma vez que submetê-lo à simples vontade do 
titular possibilitaria a ruína de seus próprios interesses”4. 

Como bem lembrado nas tradicionais lições de Caio Mário da Silva Pereira,  
 
A lei não institui o regime das incapacidades com o propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas 
padecem, mas, ao contrário, com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a que uma falta de 
discernimento, de que sejam portadores, aconselha tratamento especial, por cujo intermédio o 
ordenamento jurídico procura restabelecer um equilíbrio psíquico, rompido em consequência das 
condições peculiares dos mentalmente deficitários. As deficiências podem ser mais ou menos 
profundas: alcançar a totalidade do discernimento; ou, ao revés, mais superficiais, aproximar o seu 
portador da plena normalidade psíquica5.  
 
No entanto, ao pretender descrever a incapacidade de modo abstrato e distante, sempre 

na busca de um sujeito de direitos perfeito, afastou-se o legislador do sujeito real, “que 
corresponde à pessoa verdadeiramente humana, vista sob o prisma de sua própria natureza e 
dignidade, a pessoa gente”6. A expectativa criada pelo sistema que se pretendeu seguro e 
neutro era a de que o indivíduo se apresentasse perfeitamente adequado aos parâmetros legais 
estabelecidos, traduzindo de maneira concreta, a imagem conceitual do sujeito perfeito criado 
pelas normas.  

A mais evidente demonstração de tal afastamento encontrava-se no Código Civil 
Brasileiro de 1916 (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916), na expressão simplista e 
generalizante “loucos de todo o gênero”, no artigo 5º, inciso II, um dos casos de incapacidade 
absoluta. É sabido que, com o passar do tempo e a evolução da Psiquiatria, a expressão 
passou a sofrer muitas críticas, dada a imprecisão do seu alcance amplo. Essas censuras 
serviram para que os processos de interdição fossem cada vez melhor instruídos e as 
limitações (plenas ou limitadas) dos incapazes passassem a ser vistas de modo mais detalhado 
e casuístico, mas a expressão só foi excluída do Código Civil de 1916 no atual, de 2002. 

 
O legislador pátrio passou a referir-se, expressamente, ao necessário discernimento 

para a prática dos atos jurídicos. E sem enumeração taxativa de formas de enfermidade ou 
alienação mental, o que obrigaria a se exigir da perícia, em processos de interdição, o difícil 
diagnóstico certo e preciso de uma ou outra patologia, o Código Civil de 2002 apresentou 
avanço indubitável em relação ao anterior, nesse aspecto. 
          

            Assim era a redação dos artigos 3º e 4º da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, 
que institui o Código Civil: 

“Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I –  os menores de dezesseis anos; 

II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 
para a prática desses atos; 
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III –  os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.”  

  “Art. 4º . São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
  I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

  II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o   
discernimento reduzido; 

   III –  os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
   IV – os pródigos”. 
 

No entanto, continuou o Código Civil pautado na sistemática anterior, ou seja: ou bem 
o indivíduo apresenta discernimento perfeito do que se passa à sua volta e é capaz, ou, se não 
tem esse discernimento ou, ainda, se esse discernimento é reduzido, deverá ser declarado 
incapaz, pois se incapaz não for, responderá pelos atos praticados em plena capacidade.    

 
Há ainda a observar a excepcionalidade das hipóteses legais e a sua interpretação 

restritiva, que mesmo após a reforma do Código Civil em 2002, continuaram marcando a 
ideia de proteção do regime das incapacidades. Tanto na aplicação dos seus princípios 
definidores, quanto na apreciação dos efeitos da incapacidade (aproveitamento ou ineficácia 
dos atos jurídicos praticados pelos incapazes), de se afastar qualquer propósito legislativo de 
prejudicar as pessoas que padecem de uma falta de discernimento, acentuando-se sempre o 
intuito de lhes oferecer a necessária proteção7. 

 
 A partir das disposições trazidas pela Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, a “Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, 
houve profunda alteração referente às incapacidades. E os artigos 3º e 4º do Código Civil 
passaram a ter a seguinte redação: 

Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos.  

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

 I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

  II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  

 III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;  

IV - os pródigos. 

Além dessa modificação profunda no Código Civil, o artigo 114 da Lei nº 13.146, de 
06 de julho de 2015 revogou, expressamente, os incisos II e III do artigo 228, o inciso I do 
artigo 1548, o inciso IV do artigo 1557, os incisos II e IV do artigo 1767, além dos artigos 
1776 e 1780, alterando suas redações anteriores.  

 
E aqui merece nota a falha formal da Lei de Inclusão, de 06.07.2015 que, de forma 

indevida, resgatou os artigos 1768 a 1773 do Código Civil (sobre o processo de interdição), 
sem atentar para o fato de que tais artigos já se encontravam expressamente revogados pelo 
novo Código de Processo Civil, de 16.03.2015, artigo 1072, inciso II. 
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 Ocorre que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, devido à vacatio legis de 180 
dias, entrou efetivamente em vigor em 03 de janeiro de 2016. Por sua vez, o novo Código de 
Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), teve vacatio legis de 1 ano, o que 
resultou na sua efetiva vigência a partir de 16 de março de 2016.  
  

Essa confusão legislativa deverá ser solucionada pela jurisprudência, a partir de uma 
interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos em aparente colisão. A exegese deve 
ser fundada principalmente na força normativa constitucional da Convenção sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência (e seu protocolo facultativo) assinada em Nova York (EUA), em 
30 de março de 2007, porquanto ingressou no Brasil mediante o Decreto Legislativo nº 186, 
de 09 de julho de 2008, seguindo o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, 
tendo sido promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Enfim, o conflito 
intertemporal das normas referidas deverá ser solucionado tendo-se em vista dois objetivos - a 
coerência do sistema e a finalidade das normas em choque - norteando-se nas diretrizes da 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, alçada à categoria de norma 
constitucional. 

  
 Em tal sentido, de se entender que a possibilidade de o processo de interdição ser 
aberto pela própria pessoa que pretende ser interditada, ainda se mantém em vigor. Observa-
se que o artigo 1.768 do Código Civil foi revogado, pois o Código de Processo Civil de 2015 
fixou a legitimidade para a propositura da ação de interdição no seu artigo 747. Por sua vez, a 
Lei nº 13.146/2015, ignorando a revogação do artigo 1768 do Código Civil pelo CPC, 
acrescentou-lhe um inciso (IV), para permitir a promoção da interdição pelo próprio 
interditando. A previsão da chamada autointerdição não existe no artigo 747 do Código de 
Processo Civil. A dúvida que paira é: como considerar a redação do artigo 1768, inciso IV, 
como vigente, se a Lei nº 13.146/2015, para estabelecê-la, resgatou um artigo já revogado 
pelo CPC? Parece que a solução mais voltada aos ditames constitucionais da Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com Deficiência, é considerar que a revogação promovida pelo CPC 
levou em consideração a redação do Código Civil à época, na qual não era prevista a 
possibilidade de autointerdição. E compreender que a Lei n. 13.146/2015 quis instituir essa 
nova hipótese de legitimidade ativa, até então não prevista no ordenamento – e, por isso, não 
há como ser considerada revogada pelo CPC, porquanto não seria admissível revogação do 
que não tinha sido previsto. Assim, de se considerar que a Lei nº 13.146/2015 inovou o rol do 
art. 747 do CPC, permitindo a promoção da interdição “pela própria pessoa”.   

Também interessa ao presente estudo o artigo 116 da Lei nº 13.146/2015, que alterou 
o artigo 1783 do Código Civil, instituindo a tomada de decisão apoiada, que vem a ser “...o 
processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com 
as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada 
de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários 
para que possa exercer sua capacidade”. 

Além disso, a Lei nº 13.146/2015 diminuiu consideravelmente os limites da curatela, 
fixando-a como medida extrema, voltada estritamente às necessidades do curatelado e apenas 
para o atendimento dos seus interesses ali especificados. 

  
Todas essas considerações aqui trazidas servem para delinear o entendimento a ser 

dado às diretivas antecipadas de vontade pelas pessoas com deficiência, tanto no que concerne 
à sua formalização quanto à compreensão e à eficácia do seu conteúdo.  
 



As diretivas antecipadas de vontade no Brasil: limites de compreensão 
 

Marcando a relevância da autonomia do paciente nas relações de saúde, a Resolução 
do Conselho Federal de Medicina sob nº 1995, editada em 09 de agosto de 2012 e publicada 
no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 2012 define, no seu artigo 1º, as diretivas 
antecipadas de vontade, como “o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados 
pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que 
estiver incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade”.  

 
Consistem em manifestações de vontade direcionadas à consecução de um fim de 

natureza extrapatrimonial, existencial, objetivado pelo emitente, qual seja, o de escolher, de 
modo livre e antecipado, quando ainda tem condições de expressar autonomamente a sua 
vontade, se pretende se submeter (ou não) a este ou aquele cuidado e/ou tratamento médicos. 
Traduzem, por conseguinte, expressão máxima da personalidade humana, decorrente do 
reconhecimento da liberdade individual e da autonomia sobre o próprio corpo, aqui 
compreendida como autodeterminação referente à própria saúde física e mental do paciente. 
Por tudo isso, compreendidas como meio de buscar soluções à relevante questão da 
autonomia da pessoa no contexto da relação médico-paciente, as diretivas antecipadas de 
vontade evidenciam importante caminho para o devido amparo à pessoa humana, no que lhe é 
mais essencial e genuíno: sua dignidade.   

 
Para a compreensão adequada dos limites e possibilidades das diretivas antecipadas de 

vontade, vale lembrar que a Resolução n. 1995/2012, do Conselho Federal de Medicina, é ato 
normativo de aplicabilidade restrita (aos profissionais regidos pelo Conselho Federal de 
Medicina), não tendo caráter de lei formal; por isso, não tem força normativa geral para impor 
a forma das diretivas, o seu conteúdo, a capacidade de quem as emite, eventual prazo de sua 
eficácia, etc. Todos os elementos constitutivos e requisitos de validade das diretivas 
antecipadas de vontade devem ser regidos, por isso, pelos dispositivos legais que regem os 
negócios jurídicos, porquanto uma diretiva antecipada de vontade constitui manifestação 
volitiva destinada à produção de efeitos jurídicos queridos pelo agente, assentando-se em 
autorregulamentação de interesse particular. 

 
Nesse sentido, importa observar, de início, que nas considerações iniciais da 

Resolução, o Conselho Federal de Medicina faz a seguinte referência: “os novos recursos 
tecnológicos permitem a adoção de medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do 
paciente em estado terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido 
antecipadamente rejeitadas pelo mesmo”. Essa menção direta e expressa ao paciente em 
estado terminal poderia conduzir à interpretação equivocada de que as diretivas antecipadas 
de vontade se destinam apenas aos casos em que o paciente estiver em estado final da vida. 
No entanto, para além de se considerar a Resolução um ato normativo insuficiente para fixar e 
limitar o conteúdo das diretivas antecipadas do paciente, a própria definição prevista no artigo 
1º não as restringe às situações de fim da vida (enfermidades graves ou doenças crônicas ou 
estados agudos que possam apontar para a morte breve), ampliando-se o seu conteúdo e a sua 
aplicabilidade a todas as situações médicas em relação às quais, de modo antecipado, tenha 
optado o paciente por manifestar-se sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no 
momento em que não lhe seja possível a expressão livre e autônoma de vontade. 

 
No que diz respeito à sua forma, as diretivas antecipadas de vontade não precisam ser 

realizadas por escrito. Embora a Resolução mencione a forma escrita, esta não pode ser tida 
como obrigatória e única. Considerando-se, portanto, que as diretivas antecipadas de vontade 



se constituem em negócios jurídicos para os quais a lei não exigiu forma específica, de se 
admitir sua forma livre (artigo 107 do Código Civil), embora se reconheça que a forma escrita 
garante maior segurança jurídica, principalmente na hipótese de nomeação de representante 
para o fim de informar as diretivas antecipadas ao médico (artigo 2º,§1º). Nesse sentido, 
observa-se o contido no Enunciado nº 37, da I Jornada Nacional de Direito da Saúde de 2014, 
ao dar preferência (mas não exclusividade) à forma escrita: “as diretivas ou declarações 
antecipadas de vontade, que especificam os tratamentos médicos que o declarante deseja ou 
não se submeter quando incapacitado de expressar-se autonomamente, devem ser feitas 
preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas testemunhas, ou público, 
sem prejuízo de outras formas inequívocas de manifestação admitidas em Direito”. 

 
As diretivas antecipadas de vontade (DAV) constituem um gênero de manifestação de 

vontade para tratamento médico, do qual são espécies mais conhecidas: a) o chamado 
testamento vital (da tradução sofrível e literal do living will norte-americano, de 1969 - 
documento pelo qual o indivíduo manifestaria a recusa de tratamentos ante um diagnóstico de 
terminalidade ou da comprovação de estado vegetativo persistente - EVP)  e b) o mandato 
duradouro (também traduzido do  durable power of attorney for health care - DPAHC, 
igualmente dos EUA e da década de 90, época em que persistiram mais fortemente as duas 
espécies naquele país), e que consistia na nomeação de pessoa para tomar decisões relativas a 
tratamentos médicos pelo indivíduo quando este não mais fosse capaz – incapacidade que 
poderia ser permanente ou temporária. Também podem se evidenciar mediante pedido de não 
ressuscitação (documento em que o paciente expressa seu desejo de não ser reanimado em 
caso de parada cardíaca e/ou respiratória), o qual pode se constituir em pedido isolado ou 
integrar outras diretivas antecipadas8. 

 
De um modo geral, as diretivas antecipadas de vontade (DAV) têm por objetivo trazer 

a valorização da vontade em si, expressão da própria dignidade humana, como medida 
adequada a uma situação singular. Traduzem expressão mais acabada das declarações de 
vontade para o futuro9.  
 
 Diretivas antecipadas e Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 

Em atendimento à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (e seu 
protocolo facultativo) assinada em Nova York (EUA), em 30 de março de 2007, que 
ingressou no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional, a Lei nº 
13.146/2015 destina-se “a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 
social e cidadania” (art. 1º). E para atingir esse objetivo, define a pessoa com deficiência 
como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 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” (art. 2º).  

 
De acordo com as diretrizes da Lei nº 13.146/2015, conforme já analisado neste 

trabalho, a pessoa com deficiência poderá se encontrar em uma das seguintes situações:  
a) em plena e total capacidade de exercício de direitos; 

                                                      
8 DADALTO, Luciana; TUPINAMBÁS, Unai; GRECO, Dirceu Bartolomeu. Diretivas antecipadas de vontade:   
um modelo brasileiro. Revista de Bioética (impressa), v.21, n.3, 2013, p. 464. 
9VÍTOR, Paula Távora. A administração do património das pessoas com capacidade diminuída. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2008, p. 17. 

  



b) em necessidade de apoio para tomar a decisão; 
c) sob curatela. 
 
Consistindo as diretivas antecipadas de vontade manifestações tendentes à consecução 

de um fim de natureza extrapatrimonial objetivado pelo emitente, é preciso analisar a sua 
elaboração e eficácia, em todas as situações aqui mencionadas. 

 
Se o emitente é deficiente físico ou sensorial, devem ser afastadas as barreiras que o 

limitam à elaboração das diretivas antecipadas de vontade, eis que a lei não exige que as 
diretivas sejam elaboradas apenas por escrito, conforme já foi aqui salientado. Logo, uma vez 
que a sua forma é livre, é possível tomar as diretivas mediante gravação, filmagem, o uso de 
linguagem de sinais (LIBRAS), Braille, enfim, todo e qualquer meio que torne possível a 
emissão da vontade da pessoa, afastando ou atenuando a limitação imposta pela deficiência. 
Da mesma maneira, toda e qualquer informação prévia (sobre cuidados e tratamentos que a 
pessoa queira, ou não, receber no momento em que não lhe for mais possível exprimir livre e 
autonomamente a sua vontade) e que se mostre necessária à opção por elaborar (ou não) 
diretivas antecipadas, deve ser fornecida de maneira a que a compreensão seja assegurada, 
afastando ou atenuando as limitações derivadas da deficiência física ou sensorial.  

 
Ressalte-se que não se está a tratar, aqui, de discernimento reduzido, ou de capacidade 

cognitiva insuficiente, por isso não parece pertinente mencionar a necessidade imperiosa de 
tomada de decisão apoiada, posto que adequada aos casos em que a pessoa deficiente precisa 
de alguém de confiança que lhe explique o que não lhe é suficientemente compreensível. Em 
suma, se a limitação é de ordem física ou sensorial, há que ser afastada a barreira de 
comunicação/informação/emissão de vontade, para que seja respeitada a dignidade da pessoa 
deficiente, nesses casos. Se para isso, o deficiente entender que lhe é mais conveniente ter 
alguém de sua confiança e quiser nomear apoiadores, poderá fazê-lo, evidentemente. Mas 
como a tomada de decisão apoiada é procedimento judicial (art. 116 da Lei nº 13.146/2015), 
há que se deixar muito claro que não deve ser vista, aqui, como uma exigência legal para a 
devida compreensão das informações e, tampouco, para a elaboração das diretivas antecipadas 
de vontade pelo deficiente físico ou sensorial, de modo a assegurar sua eficácia.  Interpretação 
diversa seria admitir que um deficiente físico ou sensorial, em razão da sua limitação, 
necessita do apoio de alguém de confiança para tomar suas próprias decisões – e, embora na 
decisão apoiada não haja a caracterização da assistência, seria como considerá-lo 
relativamente incapaz – o que parece colidir com toda a normativa voltada à superação de 
limites e à inclusão.  
  

No que diz respeito à deficiência mental/intelectual, no entanto, há que se fazer outra 
ordem de considerações. Inicialmente, embora a lei tenha mencionado como deficiência o 
impedimento de longo prazo de natureza mental e também o de ordem intelectual (art.2º), fato 
é que, para a Psiquiatria, costumam ser versados como sinônimos. O que importa é o grau da 
deficiência, que pode ser leve, moderada, grave ou profunda: 
 

Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Critérios Diagnósticos Deficiência 
intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) é um transtorno com início no período do 
desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios 
conceitual, social e prático. Os três critérios a seguir devem ser preenchidos: A. Déficits em funções 
intelectuais como raciocínio, solução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, 
aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência confirmados tanto pela avaliação clínica 
quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. B. Déficits em funções adaptativas 
que resultam em fracasso para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a 
independência pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação 



limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como çomunicação, participação social e 
vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na 
comunidade. C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento. 
Nota: O termo diagnóstico deficiência intelectual equivale ao diagnóstico da CID-11 de transtornos do 
desenvolvimento intelectual. Embora o termo deficiência intelectual seja utilizado em todo este Manual, 
ambos os termos são empregados no título para esclarecer as relações com outros sistemas de 
classificação. Além disso, uma Lei Federal dos Estados Unidos (Public Law 111-256, Rosa’s Law) 
substitui o termo retardo mental por deficiência mental, e periódicos de pesquisa usam deficiência 
intelectual. Assim, deficiência intelectual é o termo de uso comum por médicos, educadores e outros, 
além de pelo público leigo e grupos de defesa dos direitos. Especificar a gravidade atual (ver Tabela 1): 
317 (F70) Leve 318.0 (F71) Moderada 318.1 (F72) Grave 318.2 (F73) Profunda 10 (sem grifos no 
original) 

 
Partindo da premissa de que impedimentos de natureza mental/intelectual podem 

variar no tocante à sua gravidade, parece adequada a proposta da Lei de Inclusão, pautada na 
Convenção que a antecedeu, no sentido de reconhecer que pessoas que apresentem alguma 
deficiência mental/intelectual possam, mesmo assim, preservar o discernimento para alguns 
atos da vida civil. Se o impedimento mental/intelectual for de pouca gravidade e não 
comprometer o discernimento (e isso deverá ser visto em cada caso), não há razão para a 
deficiência em si ser critério único a, desde logo, caracterizar incapacidade. Sem dúvida, antes 
mesmo da Lei nº 13.146/2015 já se afirmava que “o excesso de proteção por parte do 
ordenamento jurídico para com o incapaz pode redundar na verdadeira supressão da 
subjetividade deste, na medida em que decisões sobre o desenvolvimento de sua própria 
personalidade fiquem a cargo de terceiros”11.  

 
Entretanto, ante uma pessoa mental/intelectualmente deficiente, há que se encontrar o 

equilíbrio entre a proteção excessiva e o possível desamparo que pode emergir do livre 
exercício de direitos, eis que “oferecer a autonomia privada a quem não pode exercê-la com 
sentido não é prestar um tributo à sua liberdade, mas antes deixar os seus legítimos interesses 
à mercê dos titulares dos interesses contrários”12.  

 
Alfredo Jorge Kraut traz reflexão que, aqui, parece ser bastante oportuna: lembra que o 

Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, manifestando-se a respeito do artigo 14 do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP – ONU, 1991), ponderou sobre a 
necessidade de se relativizar a igualdade de tratamento e que uma proteção ou a adoção de 
medidas positivas especiais são não somente permitidas, mas por vezes até mesmo 
necessárias, para se garantir a igualdade de proteção pretendida pela lei. E que os Princípios 
de Saúde Mental (ONU, 1991) também afirmaram que as medidas especiais adotadas com a 
única finalidade de proteger os direitos das pessoas que padecem de uma enfermidade mental 
ou de garantir sua melhora não serão consideradas discriminação13. 

                                                      
10

 MANUAL DIAGNOSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS DSM-5 , da AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtorno5 DSM-5 / [American 
Psychiatnc Association, traduç . Maria Inês Corrêa Nascimento ... et al.]; revisão técnica: Aristides Volpato 
Cordioli... [et al.]. - . e . Porto Alegre: Artmed, 2014. xliv, 948 p.; 25 cm. ISBN 978-85-8271-088-3 1. 
Psiquiatria. 2. Transtornos mentais. I. American Psychiatric Association. CDU 616.89-008 Catalogação na 
publicação: Ana Paula M. Magnus CRB 10/2052, p. 33. 
11 RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo (org.). A 
parte geral do novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.26). 
12 RIBEIRO, Joaquim de Sousa Ribeiro. O problema do contrato. As cláusulas contratuais gerais e o 
principio da liberdade contratual. Coimbra: Almedina, 1999, p. 41. 
13KRAUT, Alfredo Jorge. Salud mental: tutela jurídica. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni Editores, 2006, p.530-531. 

  



A própria Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência propõe o 
reconhecimento da diversidade das pessoas com deficiência e, embora dentre os seus 
princípios estabeleça a igualdade entre homem e mulher (artigo 3, letra “g”), reconhece no seu 
preâmbulo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a maiores 
riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento 
negligente, maus-tratos ou exploração, e que, portanto, devem ser reconhecidas como 
especialmente vulneráveis. E esse tratamento diferenciado não deve ser considerado 
discriminatório e, sim, protetivo.  
  

No mesmo sentido, quanto ao igual reconhecimento perante a lei (artigo 12), 
estabelece a Convenção que os serviços de proteção devem levar em conta a idade, o gênero e 
a deficiência das pessoas. E sempre no sentido de promover a saúde, o bem-estar, o 
autorrespeito, a dignidade e a autonomia das pessoas com deficiência, devem ser levadas em 
consideração as necessidades de gênero e idade. 
   

Seguindo os ditames da Convenção, a Lei nº 13.146/2015 estabelece também, em 
diversos dispositivos, a necessidade de serem observadas algumas distinções para se alcançar 
a isonomia pretendida. Assim, para os fins de proteção contra toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou 
degradante, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o 
idoso, com deficiência (artigo 5º, caput e parágrafo único). De igual forma, no tocante a 
situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será 
considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e 
segurança (artigo 10, parágrafo único). 
  

Enfim, a inclusão das pessoas com deficiência almejada pela lei não passa ao largo de 
cuidados necessários a ampará-las. Para tanto, há que se reconhecer as diferenças que 
existem, de fato, principalmente no que concerne às deficiências de natureza 
mental/intelectual, porquanto implicam diretamente no discernimento. 
  

No tocante às diretivas antecipadas de vontade, objeto do presente estudo, importa 
considerar a delicada situação de uma pessoa com deficiência mental/intelectual para decidir, 
de maneira antecipada, quais os cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento 
em que não lhe for mais possível exprimir livre e autonomamente a sua vontade. Em primeiro 
lugar, há que se perquirir sobre o grau de deficiência mental/intelectual da pessoa: se for leve 
e a pessoa tiver condições de entender todas as informações necessárias para decidir e para 
emitir as suas diretivas antecipadas de vontade, essas deverão ser observadas em sua eficácia 
plena, eis que “a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a  intervenção 
clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada” (artigo 11); a tomada de 
decisão apoiada só se fará necessária para a eficácia das diretivas se houver manifesta 
evidência de que a pessoa não tem condições mentais/intelectuais de compreender a situação 
em que se encontra ou a consequência da sua emissão de vontade antecipada.  
 

Se moderado o grau de deficiência mental/intelectual, recomenda-se desde logo o 
procedimento de tomada de decisão apoiada, tanto para a compreensão das informações 
necessárias à opção pelas diretivas antecipadas de vontade, quanto para a elaboração das 
diretivas em si.  

Os casos de grave e de profunda deficiência mental/intelectual poderiam remeter à 
curatela, sendo suprido o consentimento do curatelado, na forma da lei (artigo 11, parágrafo 



único). No entanto, a Lei nº 13.146/2015 parece conter uma incongruência, posto que, no seu 
artigo 85, caput e § 1º, dispõe que a curatela afetará somente os atos relacionados aos direitos 
de natureza patrimonial e negocial e que sua definição não alcança o direito ao próprio corpo, 
à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Além 
disso, como medida protetiva extremada e excepcional, a curatela deve se mostrar 
imprescindível e estar limitada a interesses específicos do curatelado e pelo tempo 
estritamente necessário. A sentença que a institui deve fixar-lhe, rigorosamente, os limites 
estritos e as razões de sua instituição.     

Assim, a interpretação mais condizente com a proposta da Lei nº 13.146/2015 é a de que 
“a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a  intervenção clínica ou 
cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada” (artigo 11, caput). Nesses casos 
específicos, em se tratando de deficiência mental/intelectual grave ou profunda, em face da 
proposta legislativa de se dar autonomia à pessoa com deficiência, sem deixá-la à parte da sua 
vida e dos seus interesses, como mera espectadora, mas também com o mais absoluto respeito 
à sua dignidade, é de se entender que a curatela possa se estender a essas situações 
existenciais, também, excepcionalmente, para o atendimento de interesse do curatelado. Caso 
o curatelado não tenha condição alguma de compreensão e de manifestação volitiva, o 
curador deve se pautar pelo princípio bioético da beneficência.  

 
No tocante às diretivas antecipadas de vontade, como a Lei nº 13.146/2015 torna clara a 

impossibilidade de submeter uma pessoa com deficiência a intervenção clínica ou cirúrgica, a 
tratamento ou a institucionalização forçada, não é de estar afastada a possibilidade de o 
curador ser autorizado judicialmente a emitir as diretivas (na própria definição dos limites da 
curatela), nos casos de deficiência intelectual/mental grave ou profunda. Serão hipóteses em 
que a pessoa não apresente qualquer competência volitiva, porque não tem condições de 
compreensão da sua vida e dos seus interesses fundamentais. Nesses casos limitados e 
específicos, o curador poderá ser autorizado pelo juiz a suprir o consentimento da pessoa com 
deficiência em situação de curatela para, em nome e no interesse dela, recusar 
antecipadamente intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou institucionalização que 
somente possa vir a prolongar o sofrimento do curatelado. 

 
Considerações finais 
 

Atos normativos diversos e de natureza também distinta. Uma Convenção 
Internacional e sua consequente Lei Federal e uma Resolução. Normas tendentes a regular a 
autonomia das pessoas em situações diferenciadas. Autonomia de pessoas com deficiência, 
por apresentarem limitações de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E autonomia 
de pessoas pacientes na relação médico-paciente (ou poderão vir a ser). 

  
Seja numa situação ou em outra, revela-se nesses atos normativos uma preocupação 

comum: o respeito ao ser humano, na diversidade que lhe possa ser peculiar, na sua vontade, 
na liberdade para decidir sobre sua existência, a continuidade da sua vida e sobre a sua morte, 
tudo delineado pelo que lhe é mais genuíno: sua dignidade.  

 
A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (e seu protocolo 

facultativo) assinada em Nova York (EUA), em 30 de março de 2007, conforme restou 
observado, ingressou no ordenamento jurídico brasileiro com status de norma constitucional, 
pois foi aprovada, no Brasil, mediante o Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, 
seguindo o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, e foi promulgada pelo 



Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Assim, fixou os fundamentos para a normativa 
federal infraconstitucional sobre o tema, trazida pela Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, 
denominada “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência)”. 

 
 Observe-se que, antes da promulgação da Lei nº 13.146/2015, mas já depois da 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ter ingressado no Brasil com força 
normativa constitucional, considerando a profunda importância de se assegurar a autonomia 
das pessoas nas relações de saúde, a Resolução do Conselho Federal de Medicina sob nº 1995, 
editada em 09 de agosto de 2012 e publicada no Diário Oficial da União em 31 de agosto de 
2012 trouxe disciplina sobre as chamadas diretivas antecipadas de vontade. 

 
É claro que a Resolução não é ato legislativo formal. É ato normativo de caráter 

administrativo e tem eficácia restrita, portanto. Mas define, delimita e normatiza as atitudes 
dos profissionais médicos diante das manifestações prévias de vontade dos seus pacientes. 

 
Definidas como “o conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados pelo 

paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver 
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade”, são as diretivas antecipadas 
de vontade manifestações de vontade tendentes à concretização de um interesse existencial. E 
sua eficácia passa pela análise dos elementos e requisitos exigidos por lei na 
autorregulamentação de interesses extrapatrimoniais. A começar pelo agente.   

 
Quem emite diretivas antecipadas de vontade, deve manifestar sua vontade livre e 

consciente, para que as diretivas se apresentem com validade tal a lhes permitir a almejada 
eficácia. Ao menos, é o que se espera. O agente é, portanto, capaz?  Deve-se ir às normas do 
Código Civil sobre a capacidade; e essas normas foram profundamente alteradas pela Lei nº 
13.146/2015. 

 
Faz-se necessário, portanto, analisar a elaboração e eficácia das diretivas antecipadas 

de vontade frente às disposições da Lei nº 13.146/2015, que define a pessoa com deficiência 
como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 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” (art. 2º). 

 
Pretendeu-se fazer aqui uma análise das diretivas antecipadas de vontade à luz da Lei 

nº 13.146/2015, considerando seu substrato que é a proteção e respeito à dignidade e 
autonomia da pessoa com deficiência, seja motivada por impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A inclusão dessas pessoas depende do 
reconhecimento de sua diversidade e autonomia, assegurada por todos os meios que lhes 
permitam afastar ou, ao menos, atenuar as limitações impostas pelas suas deficiências. 

 
Buscou-se aqui delinear as impressões jurídicas e traçar um olhar bastante próximo, de 

quem passou a infância tentando entender e fazer-se compreender pelos vários tios e primos 
surdos-mudos, e já na idade adulta vivenciou as dificuldades enfrentadas pela amiga e 
comadre, que após conquistar diversos troféus como tenista pelo Brasil afora, viu-se limitada 
a uma cadeira de rodas, vítima de acidente automobilístico.  

 
Algumas observações derivadas dessa vivência, podem aqui interessar ao leitor: na 

casa da avó desta autora, jamais se ligou um aparelho de som, já que vários, dentre tios e 



primos, são surdos; e todos aprenderam a linguagem de sinais, a simbólica e a 
institucionalizada. Não era moda. Nem era imposição legal. Era necessário.    

 
Quanto à comadre cadeirante, uma vez ponderou que não era pelo simples fato de 

estar numa cadeira, que lhe parecia agradável estar nos braços de homens que sequer 
conhecia, em restaurantes, bares, hotéis, enfim, em lugares não adaptados a cadeirantes; a 
gentileza parecia hostil e aviltante. E era mesmo.   

 
Com esse olhar sensível, foi feita a análise das diretivas antecipadas de vontade por 

pessoas com deficiência. E sobre essas diretivas, no tocante aos cuidados e tratamentos a que 
se queira ou não se submeter no futuro, quando não for possível a livre emissão de vontade, 
mais uma ponderação da grande amiga cadeirante, hoje já falecida: “se fosse possível optar 
por não usar mais sonda urinária, mas para isso a única opção fosse nunca mais andar, 
preferia não ter mais esperança de andar”. 
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