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Tomada de decisão apoiada como 
instrumento de autonomia e independência 

das pessoas com deficiência 



Resumo 
• Reescrevendo as regras para o direito à capacidade jurídica 
• O que as novas regras exigem? 
• Respondendo a algumas perguntas sobre as novas regras 



Reescrevendo as regras para o exercício do 
direito à capacidade jurídica 

De 
Regras Restritivas 
e Discriminatórias 

Para 
Regras para 

acesso universal 



As regras 
abordam 3 
questões: 

1. Sobre quais fundamentos 
uma pessoa é reconhecida 
como dotada de poder 
legal sobre sua vida e 
decisões? 

2. Quais obrigações legais 
surgem e para quem? 

3. Como os direitos são 
salvaguardados? 



Regras Antigas:  
   1. Fundamentos para o direito de decidir: capacidades 

cognitivas e de comunicação 
 

2. Obrigação legal: gerenciar o limite entre o "capaz" e 
o "incapaz“ 
 

3. Salvaguarda dos direitos: protegendo a autonomia 
dos "capazes" e providenciando substitutos para os 
"incapazes" de "agir no melhor interesse deles" 



Novas regras: 
1. Fundamentos para o direito de decidir: vontade e preferências 

de uma pessoa 
 

2. Obrigação legal: razoavelmente acomodar e apoiar a expressão 
de uma pessoa de: 

 a) sua vontade e preferências 
 b) como isso deve ser aplicado em uma decisão 
 
3. Salvaguardar direitos: garantir o acesso a acomodações e apoios 

efetivos "guiados pela melhor interpretação da vontade e das 
preferências de uma pessoa " 



Perguntas sobre as novas regras 

1. O que significa "vontade e preferências"? 
2. Como podemos acomodar e apoiar a expressão da vontade e 

preferências de uma pessoa? 
3. Qual é a diferença entre suporte para tomada de decisão e tomada 

de decisão apoiada/assistida? 
4. Como traduzimos expressões de vontade e preferências em 

decisões legais, quando há incerteza? Uma pessoa expressa sua 
vontade mas não se traduz diretamente em uma decisão, ou a 
expressão da vontade entra em conflito com expressões anteriores 
... 

5. Como a "melhor interpretação de vontade e preferências" difere do 
teste de "melhores interesses"? 

6. Quais salvaguardas são necessárias? 
 



1. O que significa "vontade e 
preferências"? 

 
Precisamos ser colocados no 
lugar dos nossos filósofos ... 



Uma abordagem para definir 
vontade e preferências… 

• Somos seres intencionais - as coisas importam para nós. 
• Somos intencionais por natureza, isso está em nossas células. 
• Temos muitos estados intencionais - direcionados para as coisas que 

queremos ou não queremos. 
• Nossos comportamentos e ações tornam-se intencionais e 

deliberadas sob alguma descrição - seja por nós mesmos ou por 
outros. 

• Nossos estados intencionais podem entrar em conflito, porque 
nossos desejos às vezes entram em conflito. 

• À medida que experimentamos conflitos, nossas preferências evoluem 
para valorizar algumas intenções sobre outras. 
 



… definindo vontade e preferências 
• Mas ainda temos que decidir. Nosso "livre arbítrio" é a escolha que 

fazemos entre nossas preferências. É "livre" se não houver 
"influência indevida" ou coerção para agir contra nossas 
verdadeiras intenções e preferências. 

• Desenvolvemos nosso livre arbítrio através da experiência - 
explorando desejos, agindo de acordo com as intenções, 
desenvolvendo nossas preferências (valores). 

• Colocamos nossa vontade em ação - fazendo planos e 
implementando nossos planos. 

• Precisamos de "capacidades" para fazer planos e colocá-los em 
ação. Eles são criados com acomodações, recursos e suportes do 
nosso ambiente. 

• Nenhum de nós tem todas as capacidades cognitivas e executivas 
por conta própria para fazer e implementar todos os planos que 
colocam nossa vontade em ação. Precisamos de apoio e 
coordenação com outros. 
 



• A lei define as regras para as expressões que contam como a "vontade" - seja 
de pessoas físicas, comunidades de pessoas, empresas, escolas, hospitais, 
legislaturas ou governos - e como elas podem fazer, coordenar e executar 
planos válidos. 

• Uma pergunta para a lei: de quem é a vontade que ela reconhece e de quem é 
aquela que ela 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 das pessoas com 
deficiência. 

… definição de vontade e 
preferências 



2. Como acomodar e apoiar a 
expressão de vontade e preferências 

de uma pessoa - para lhes dar 
capacidade e efeito jurídico? 

 Oportunidade  
 Tempo 
 Apoio pessoal 
 Apoio de advocacy 

 

 Linguagem acessível e 
comunicação 
simplificadas 

 Apoio Interpretativo 
 Apoio no planejamento 
 Apoio na execução 



3. Apoios para tomada de decisão e 
tomada de decisão apoiada / assistida: 

Qual é a diferença? 
 



Formas de tomar decisões com apoio 

Tomada de  
decisão  
apoiada 

Independente 
com apoios e 
acomodações 

•com
m

unidade 

Tomada de decisão  
representada 
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Suportes para Tomada de Decisão: 
Serviço de Ombudmans Pessoais 

• Modelo desenvolvido na Suécia 
• Pessoa selecionada por um adulto para ajudar, aconselhar e apoiar, 

conforme solicitado 
• Só pode ser selecionado / indicado pelo adulto 
• Sem autoridade decisória 
• Não está sujeito a qualquer monitoramento ou arranjo formal 
• Pode ser rescindido a qualquer momento pelo adulto 
 
• Resultados: 
  Melhora a autonomia pessoal e controle 
  Reduz as internações hospitalares e resulta em redução de custos 

 
 
 



Tomada de decisão apoiada: British 
Columbia - Representation 

Agreement Act (Canadá) 
 

• Reconhece a tomada de decisão apoiada 
 
• Papéis dos apoiadores da tomada de decisão: 

– Auxiliar no desenvolvimento e comunicação de vontade e 
preferências 

– Traduzir ação intencional em decisões 
 

• Apoiadores da tomada de decisão nomeados pela pessoa: 
– Por indicação direta 
– Ou baseado em uma relação de confiança pessoal, 

comprometimento e conhecimento. 
17 



4. Traduzindo expressões de vontade 
em decisões judiciais: como lidar 

com a incerteza? 
 • Nessas situações, as pessoas geralmente exigem mais do que 

apoio para a tomada de decisões por si mesmas: elas exigem 
uma tomada de decisão "com  apoio" ou "assistida" (como 
acima) 

• Na tomada de decisão apoiada, os principais papéis dos 
apoiadores são : 
– Apoio Interpretativo 
– Apoio de Planejamento 
– Apoio na Execução 



Suporte Interpretativo - Como 
atribuímos vontade e preferências 
aos outros? Nós olhamos para … 

1. Os estados intencionais de uma pessoa ao longo do tempo - 
semelhantes ou diferentes, que explicam esse 

2. Comportamento de uma pessoa – como expressa um estado 
intencional, que também é sua preferência ou uma escolha que reflita 
sua "vontade” 

3. O ambiente - "estímulos" que a experiência nos diz que "causam" ou 
levam a esse estado intencional na pessoa 

4. Antecedentes pessoais - o que sabemos sobre os valores pessoais 
(preferências) da pessoa, que explicam sua escolha, seu ato de 
vontade. 

Adaptado de Bruno Molder, Mente Atribuída 
 



Interpretando a vontade e a preferência de outra pessoa … 
uma "fusão de horizontes" 





Como sabemos se nossas interpretações da 
vontade e das preferências de outra pessoa são 

"verdadeiras"?  
 
– Nós já vimos esse estado intencional antes, ele tem uma história; 
– Há um encaixe entre os gestos, sons e expressões dessa pessoa - e as 

intenções, preferências e vontade que atribuímos a essa pessoa; 
– O estímulo neste ambiente provoca o mesmo estado intencional, que vimos 

no passado, agora; 
– A ação / reação de uma pessoa se encaixa no que sabemos sobre os valores 

da pessoa e sobre o que é importante para ela. Portanto, chamamos isso de 
ação intencional. 



5. Por que "melhor interpretação da 
vontade e preferências"? 

 
• Os "melhores interesses", conforme determinado por outros, 

foram usados para restringir direitos. 
• Uma pessoa não tem "melhores interesses" fora de sua vontade 

e preferências. 
• Quando é difícil interpretar guiado pela vontade e preferências, 

os apoiadores devem ser guiados pela "melhor interpretação", 
dadas as evidências. 



6. Quais salvaguardas? 
* Construir capacidade local a nacional 

• Para garantir o acesso aos recursos de apoio à tomada de decisão 
* Dar poderes para: 
– Investigação de reclamações 
– Monitoramento de arranjos de apoio 
– Conselheiros de direitos no sistema de saúde 
– Rever decisões em que o suporte é interpretação 
* Resolver disputas: 
– Apoio de mediação 
– Decisão judicial ou de tribunal em que o conflito não foi resolvido 



Vontade e 
preferências 

fundamentam 
capacidade jurídica 

Acomodar e apoiar 
razoavelmente o 

poder de uma 
pessoa sobre sua 

vida 

Proteger os direitos 
a acomodações 

efetivas, apoios e 
"melhor 

interpretação" 

As novas regras 
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