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Ante recorrentes dúvidas que aportam neste Centro de Apoio sobre

a caracterização do transtorno mental como deficiência perante a lei e, ainda, o que

exatamente se conceitua como deficiência psicossocial, buscar-se-á contribuir para

o melhor  entendimento  acerca da temática  com o presente  estudo,  de  molde a

cumprir com a função de órgão auxiliar.

Há estudo anterior do Caop2, levado a efeito há anos, antes da Lei

n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (doravante aqui referida como LBI), no

qual já se apontava a diferença entre deficiência mental e transtorno mental para fins

de  definição  da  atribuição  ministerial.  Mas,  com  as  alterações  legislativas,

naturalmente, há necessidade de atualização e de novas reflexões.

Destaca-se que não se busca aqui tratar da deficiência para efeito

de curatela, porquanto medida excepcional – não aplicável automaticamente a todas

as pessoas com deficiência –, temporária e com regulação própria; mas sim para

adequação ao quanto previsto no microssistema protetivo dos direitos das pessoas

com deficiência e às políticas públicas correlatas.

Da  Convenção  Sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência3,

elege-se dois tópicos para a proposta deste estudo.

O primeiro, trata da abordagem sobre a deficiência, qual seja:

(…) é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que

1 Procuradora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPPR.
2 BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. Breves Considerações acerca da Diferença entre Deficiência
Mental  e  Doença  Mental  e  a  Atuação  do  Ministério  Público.  Disponível  em:
<https://pcd.mppr.mp.br/pagina-343.html>. LEITE, Flávia Piva Almeida. Coord. (et al.).  Comentários
ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. 2ª ed., São Paulo. Ed. Saraiva, 2019, p. 50-51.
3 O  Decreto n°  6.949/2009,  promulgou  a  Convenção  e  seu  protocolo  facultativo,  destacando  a
aprovação do Congresso por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme o
procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição (status de emenda constitucional). Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>.
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impedem  a  plena  e  efetiva  participação  dessas  pessoas  na  sociedade  em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

O segundo, diz respeito ao conceito de pessoa com deficiência: 

(…) são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual  ou sensorial,  os quais,  em interação com diversas barreiras,  podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições
com as demais pessoas.

Da LBI, por sua vez, busca-se o conceito de pessoa com deficiência,

que  reproduz  a  Convenção,  no  caput do  artigo  2º,  porém,  agrega  a  avaliação

biopsicossocial, se houver necessidade. Vejamos:

Art.  2º Considera-se 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.
§  1º  A avaliação da  deficiência,  quando necessária,  será  biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III – a limitação no desempenho de atividades; e
IV – a restrição de participação.
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. (grifou-
se)

Observa-se  que  tanto  a  Convenção  quanto  a  LBI  abordam  o

“impedimento de longo prazo de natureza mental” e, neste ponto, surgem dúvidas

sobre  se  e  quando  uma  pessoa  com  transtorno  mental  é  também considerada

pessoa com deficiência. 

Antes  de  mais  nada,  é  preciso  dizer  que  a  chamada  deficiência

psicossocial é o mesmo que a deficiência mental para a Lei. Colhe-se da doutrina:

(…)  a  sociedade  civil  pleiteou  também  a  inclusão  do  termo  ‘psicossocial’  no
conceito  de  pessoas  com  deficiência.  Para  nosso  país  e  alguns  outros,
concordar  com  a  inclusão  de  transtornos  psicossociais  como  uma  das
hipóteses  de  deficiência  poderia  dificultar  o  processo  de  ratificação  da
Convenção,  já  que  tratamos  de  forma  distinta  em  nossa  legislação  a
deficiência e a saúde mental, com públicos diferenciados. (grifou-se)
Diante da dificuldade de acrescentar esse novo segmento no conceito de pessoa
com deficiência,  o  que  se  conseguiu  foi  a  manutenção  do  termo  mental e  a
inclusão da expressão  intelectual,  a fim de permitir  que cada país pudesse ter
certa margem de negociação interna, para que, na regulamentação objetiva do
conceito,  quando do aprimoramento da legislação nacional,  fosse possível
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decidir  se  as  pessoas  com  transtornos  psicossociais  também  seriam
contempladas com os direitos previstos na Convenção.
(…)
A nosso  ver,  é  claro  que  a caracterização da  deficiência  depende de  uma
avaliação contextual  que deve levar em conta a existência de restrição à
participação social da pessoa, fruto da interação das barreiras do meio com
os impedimentos de natureza mental desta.4 (grifou-se)

Sobre a categorização da deficiência psicossocial, esclarecedora é a

“Cartilha de Comportamentos diante de Pessoas com Deficiência”, elaborada pela

Secretaria  Especial  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  do  município  de

Curitiba:

Deficiência psicossocial

Quadros psiquiátricos que passaram por processo de cronificação, resultando em
sequelas no comportamento, autonomia e interação social.5

Relevantes, ainda, são os esclarecimentos de Sassaki, que pontua a

necessidade de se compreender que a deficiência psicossocial não é um sinônimo

de transtorno mental:

Convém salientar  que  o  termo “pessoa  com deficiência  psicossocial”  não  é  o
mesmo que “pessoa com transtorno mental”. Trata-se, isto sim, de “pessoa com
sequela  de  transtorno  mental”,  uma  pessoa  cujo  quadro  psiquiátrico  já  se
estabilizou  e  não  mais  oferece  perigo  para  ela  ou  para  outras  pessoas.  Os
transtornos  mentais  mais  comuns  são:  esquizofrenia,  depressão,  síndrome  do
pânico, transtorno bipolar e paranoia. O dr. João Navajas já dizia em 1997: “Se
houver  sequelas,  essas  pessoas  poderão  se  adequar  às  limitações  sem
deixar suas atividades do dia a dia,  como estudar ou trabalhar”  (NAVAJAS,
1997).6 (grifou-se)

No Direito pátrio, a proteção das pessoas com transtorno mental tem

regulamento  próprio  e,  naturalmente,  está  inserida  na  política  pública  da  saúde.

Trata-se da Lei nº 10.216/2001 (também conhecida como Lei Antimanicomial ou Lei

da Reforma Psiquiátrica), da qual extrai-se os seguintes pontos relevantes para a

presente  abordagem:  a  legislação  não  conceitua  quem  são  as  pessoas  com

4 LEITE, Flávia Piva Almeida. Coord. (et.al). Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência.
2ª ed., São Paulo. Ed. Saraiva, 2019, p. 50-51. 
5 Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.curitiba.pr.gov.br/conteudo/cartilha-2018/154>. 
6 SASSAKI, Romeu Kazumi. Deficiência psicossocial: A nova categoria de deficiência. Fortaleza:
Agenda  2011  do  Portador  de  Eficiência,  2010.  Disponível  em:
<https://www.oabrj.org.br/arquivos/files/-Comissao/cartilha_autismo.pdf>. 
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transtorno mental; assegura ser direito destas, independentemente da gravidade ou

tempo de evolução de seu transtorno, receberem atendimento no sistema de saúde7.

Os que atuam nas áreas responsáveis pela tutela e efetivação dos

direitos  das  pessoas  com  deficiência  sabem  que  há  uma  histórica  premissa:

DEFICIÊNCIA NÃO É DOENÇA. Ou seja, é uma condição que pode, eventualmente,

na  origem  ter  sido  desencadeada  por  uma  moléstia,  mas  não  é  restrita  a

diagnóstico. Já o transtorno mental é identificável exclusivamente por diagnóstico de

profissional da área da saúde, sendo que tal enfermidade e suas sequelas poderão

levar  o  indivíduo  a  apresentar  impedimentos  de  longo  prazo,  perda  de

funcionalidades, obstrução da participação plena e efetiva na sociedade, de modo

que lhe seja indicado passar por avaliação biopsicossocial (se for de sua vontade)

para ser reconhecida a existência de uma ou mais barreiras em no relacionamento

do indivíduo com o meio em que está inserido e, por conseguinte, ser juridicamente

considerado como pessoa com deficiência.

Outros indivíduos com transtorno mental poderão receber tratamento

para controle, manter-se estáveis e, desse modo, seguir suas vidas e atividades com

7 Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei,
são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual,
religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade
ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.
Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou
responsáveis  serão  formalmente  cientificados  dos  direitos  enumerados no  parágrafo  único  deste
artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando
alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
Art.  3º É  responsabilidade  do  Estado  o  desenvolvimento  da  política  de  saúde  mental,  a
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a
devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde
mental,  assim  entendidas  as  instituições  ou  unidades  que  ofereçam  assistência  em  saúde  aos
portadores de transtornos mentais. (grifou-se)
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funcionalidade, participação plena, sem barreiras na relação com o meio social, não

fazendo jus ao tratamento legal específico para PCDs.

Resta,  portanto,  a  tarefa  de  identificar  quando  a  doença  mental

diagnosticada irá se conformar à previsão da Lei  Brasileira de Inclusão, ou seja,

acarretar impedimento de longo prazo de natureza mental o qual, em interação com

uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva do sujeito na

sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

E exatamente neste ponto entendemos indispensável a abordagem

casuística,  recorrendo  à  avaliação  biopsicossocial  a  ser  realizada  por  equipe

multiprofissional  e  interdisciplinar,  considerando  os  impedimentos,  os  fatores

socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades

e a restrição de participação do indivíduo na sociedade. 

Portanto,  abandonado  o  critério  exclusivamente  biomédico  que

imperou por tanto tempo, a avaliação biopsicossocial se impõe, de forma que nada

será  definido  pelo  diagnóstico  pura  e  simplesmente,  contudo,  ressalva-se,  essa

avaliação realizada exclusivamente por profissional da saúde que antes encerrava a

conceituação, no atual modelo de análise da deficiência, pode ser desencadeadora

da avaliação biopsicossocial ou indicadora na necessidade de desencadeá-la.

Então, por óbvio, a tarefa de dizer se uma pessoa que padece de

transtorno mental é ou não pessoa com deficiência  não será de um operador do

direito e, tampouco, exclusivamente do médico.

Neste ponto, importante consignar que, diante da necessidade de

criar um instrumento unificado para a avaliação da deficiência8, foi aprovado, no mês

de  março  de 2020,  pela  Secretaria  Nacional  da  Pessoa com Deficiência  e  pelo

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE (Resolução

nº 01/2020)9, o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado (IFBrM)10, baseado na

8 O art. 124 da LBI previu vacatio legis de dois anos para a entrada em vigor do § 1º do art. 2º
(avaliação biopsicossocial da deficiência), os quais se esgotaram em janeiro de 2018.
9 Art.  1º  Aprovar  o  Índice  de  Funcionalidade  Brasileiro  Modificado  (IFBrM)  como  instrumento
adequado de avaliação  da deficiência  a  ser  utilizado  pelo  Governo  Brasileiro,  conforme prevê  o
Parágrafo 2º do Artigo 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão).
10 Consistente  em  57  atividades,  divididas  em  7  domínios,  que  geram  escalas  de  pontuação
compreendidas  entre  25  e  100  pontos,  em  uma  perspectiva  multiprofissional,  interdisciplinar  e
biopsicossocial,  categorizando  os  avaliados  (em  deficiência  leve,  moderada  ou  grave,  ou  sem
deficiência) e possibilitando a verificação das limitações e dos apoios necessários para o indivíduo.
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Classificação Internacional  de  Funcionalidade,  Incapacidade e  Saúde (CIF)  e  na

Medida  de  Independência  Funcional  (MIF),  como  o  “instrumento  adequado  de

avaliação da deficiência a ser utilizado pelo Governo Brasileiro”11.

Em 06/07/2020,  por  meio do  Decreto  nº  10.415/2020,  o  Governo

Federal criou Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) sobre o Modelo Único de

Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, com atribuição formular propostas sobre

ato normativo regulamentador do art. 2º da LBI, o qual conterá os instrumentos e o

modelo único de avaliação biopsicossocial  da deficiência,  sendo que este último

deve ser desenvolvido tendo o IFBrM como instrumento base.

Até o presente momento, mais de 6 anos após a sanção da LBI,

nem mesmo o prazo diferenciado para entrada em vigor destas disposições e a

utilidade de uma ferramenta unificada que possibilite a avaliação biopsicossocial da

deficiência foram suficientes para acelerar ou concluir sua regulamentação, de modo

que, mesmo vigente esse novo modelo, os critérios para sua aplicação ainda não

possuem implementação uníssona.

Especificamente  sobre  a  caracterização  da  “deficiência  mental”,

atualmente denominada “deficiência intelectual”, é importante também apresentar os

contornos conceituais e normativos. Observa-se que o Decreto nº 3.298/1999, ainda

no  contexto  do  paradigma  anterior,  apresenta  definição  técnica,  com o  foco  na

perspectiva médica da deficiência:

Art.  4º  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias: (…)
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho; (grifou-se)

11 UnB  valida  modelo  unificado  de  avaliação  da  deficiência  no  Brasil.  Disponível  em:
<https://www.unbciencia.unb.br/biologicas/114-ciencias-da-saude/610-unb-valida-modelo-unificado-
de-avaliacao-da-deficiencia-no-brasil>. 
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Por  sua  vez,  a  American  Association  on  Intellectual  and

Developmental  Disabilities (AAIDD)  define  a  deficiência  intelectual  como  aquela

“caracterizada  por  limitações  no  funcionamento  intelectual  e  no  comportamento

adaptativo, que envolve habilidades conceituais, sociais e práticas. Essa deficiência

se  origina  antes  dos  18  anos  de  idade”  (2016)12.  Relevante  destacar  que,  na

eventualidade  de  uma  avaliação  psicossocial  de  alguém  com  transtorno  mental

indicar que ela pode ser caracterizada como pessoa com deficiência, a vontade dela

há que ser consultada. Com efeito, conforme o artigo 4º, § 2º, da LBI: “A pessoa com

deficiência  não  está  obrigada  à  fruição  de  benefícios  decorrentes  de  ação

afirmativa”.

Ainda, na mesma Lei, o artigo 6º evidencia: “A deficiência não afeta 

a plena capacidade civil da pessoa (…)”.

Ou  seja,  sempre  haverá  que  se  disponibilizar  o  máximo  de

informações13 para que a pessoa decida livremente – expressando a vontade por

qualquer meio – se deseja ou não se submeter à avaliação para ser juridicamente

considerada pessoa com deficiência e usufruir de eventuais benefícios e/ou políticas

públicas asseguradas por lei a este segmento da população.

Por  conseguinte,  não  deve  qualquer  profissional  que  seja,

isoladamente  e  sem  qualificação  para  tanto,  presumir  que  toda  pessoa  com

transtorno  mental  apresenta  impedimentos,  limitações,  restrições  ou  perda  de

funcionalidade e, assim, deve ser classificada como pessoa com deficiência. O rigor

técnico-científico previsto na LBI (artigo 2º) é inarredável.

Por  isso,  mesmo  sabendo  que  é  tema  polêmico,  impõe-se  uma

reflexão:  leis  nacionais e estaduais e súmula de tribunal  superior  que qualificam

determinados grupos como pessoas com deficiência, desconsiderando que não é

mais possível previamente fazê-lo, não estão juridicamente em harmonia com a LBI.

12 CARVALHO, Erenice Natalia Soares de.  Deficiência Intelectual:  Conhecer Para Intervir.  In:
Revista  Pedagogia  em  Ação,  v.  8  n.  2  (2016):  Edição  Especial  –  Dossiê.  Disponível  em:
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/12845>. 
13 LBI - Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência,
com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência
social,  à  habilitação  e  à  reabilitação,  ao  transporte,  à  acessibilidade,  à  cultura,  ao  desporto,  ao
turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade,
ao  respeito,  à  liberdade,  à  convivência  familiar  e  comunitária,  entre  outros  decorrentes  da
Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
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Nisso  estão  em  discussão  interesses  políticos  de  vários  matizes,  além  de

representar  um  desapreço  ao  novo  sistema  de  avaliação.  Logo,  importante

rememorar que a legislação pátria deve ser respeitada mesmo que fira interesses,

contrarie  determinados  grupos  ou  eventualmente  venha  a  excluir  alguém dessa

condição e, sem dúvida, é nesta esteira que o Ministério Público deve caminhar para

o bom cumprimento  de seus deveres institucionais  na  defesa das pessoas com

deficiência. 

Assim, são as conclusões:

1. O fato de um indivíduo ser diagnosticado com transtorno mental

(critério  médico),  por  si  só,  não o  torna elegível  de  pronto  a  ser

reconhecido  como  pessoa  com  deficiência.  Repetindo:  nada  é

definido somente pela avaliação médica;

2. O critério para tanto é o biopsicossocial (que amplia o espectro da

avaliação para além do saber médico),  seguindo os requisitos do

artigo 2º, da LBI;

3. A vontade da pessoa há que ser sempre observada, após receber

as informações necessárias;

4.  Não  cabe  ao  membro  do  Ministério  Público  concluir  se  uma

pessoa com transtorno mental pode ou não ser caracterizada como

pessoa com deficiência sem o prévio procedimento de avaliação que

a lei prevê, inclusive para fins de definição de atribuições internas da

Instituição ou outra circunstância, mas deve tal profissional, sempre

que necessário, provocar os órgãos competentes para que realizem

a avaliação multicitada.
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