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RESUMO 

 

Esta tese apresenta a reconstrução argumentativa da Teoria das Incapacidades no 

Direito Privado, especificamente no que tange ao tratamento dispensado às pessoas 

que padecem de transtornos mentais e do comportamento. Assume-se como 

pressupostos argumentativos a luta por reconhecimento decorrente do processo 

dialético de afirmação da pessoalidade, e o sofrimento de indeterminação causado 

pela tentativa frustrada de construção e afirmação da pessoalidade, em virtude de 

instrumentos jurídicos clássicos, que se prendem a uma concepção de realidade 

ideal e apriorística, pensada de antemão. Propõe-se, portanto, a compreensão do 

Direito como instrumento dialógico capaz de efetivar uma realidade social, 

construída e reconstruída através de processos comunicativos que se perfazem em 

um contexto democrático de convivência. Assim, criticam-se concepções de uma 

“personalidade natural” e de uma “capacidade de direito”, que durante muito tempo 

demonstraram a preocupação em se resguardar as pessoas tão somente pelo fato 

delas serem humanas, abstraindo-as do mundo da vida. Tais argumentos não mais 

se sustentam em um projeto de Direito cujo escopo não se restringe em preservar o 

sujeito em abstrato, indiferente à realidade das condições reais. O Direito moderno, 

tão caro ao Estado Democrático, está a exigir atenção ao sujeito concreto, que no 

mundo da vida está a demandar reconhecimento, esquivando-se de qualquer 

sofrimento de indeterminação que lhe possa ser imposto. Portanto, a proposta por 

uma reconstrução implica reestruturar uma Teoria (no caso, das Incapacidades) que 

não mais se prende em regras imutáveis, intocáveis, implicadas em estandartes tão 

caros a Escola da Exegese, mas que se estrutura a partir de um pressuposto 

argumentativo que dialoga com a incessante e solidária incidência das normas na 

vida de sujeitos distintos. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Pessoalidade. Personalidade jurídica. Capacidade de direito. 

Capacidade de fato. 



RIASSUNTO 

 

Questa tesi presenta la ricostruzione argomentative della Teoria dell`Incapacità nel 

Diritto Privato, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle persone affette 

da disturbi mentali e del comportamento. Assunto come presupposizione 

argomentativo la lotta per il riconoscimento a causa del processo dialettico di 

affermazione della personalità, e la sofferenza di incertezza causata dalla tentativa 

fallita di costruzione e l'affermazione della personalità, a causa di strumenti giuridici 

classici, che si riferiscono ad una concezione della realtà ideale ed a priori, pensò 

anticipo. Si propone, pertanto, comprendere il Diritto come strumento di dialogo in 

grado di effettuare una realtà sociale, costruita e ricostruita attraverso processi 

comunicativi che costituiscono in un contesto di convivenza democratica. Così, a 

criticare le idee di una “personalità naturale” e una “capacità di diritto”, che ha 

dimostrato interesse alla tutela dei singoli per il solo fatto del loro essere umani, 

astrato dal mondo della vita. Tali argomenti non possono tenere su un progetto di 

Diritto la cui scopo non è limitato a preservare il soggetto astratto, indifferente alla 

realtà delle condizioni effettive. Il Diritto Moderno, caro allo Stato democratico, è 

quello di chiedere l'attenzione al soggetto concreto, che nel mondo della vita esige 

riconoscimento, schivando ogni sofferenza di indeterminatezza che può essere 

imposto. Pertanto, la proposta di ricostruzione prevede la ristrutturazione di una 

Teoria (nel caso di Incapacità) che non più si appiglia alle leggi immutabili, 

intoccabili, implicati in stendardi così caro alla Scuola dell'Esegesi, ma che struttura 

da un presupposto argomentativo che dialoga con l'incidenza incessante della norma 

nella vita dei soggeti. 
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1 A RECONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA DA TEORIA DAS INCAPACIDADES 

NO DIREITO PRIVADO COMO EXIGÊNCIA DO DIREITO MODERNO1 

 

1.1 Introdução 

 

Dentre as mais variadas e calorosas discussões que se apresentam na 

atualidade em torno da Teoria Geral do Direito Privado, dúvida não há que os 

pressupostos normativos da autonomia privada e da dignidade da pessoa humana 

se apresentam como exigência inarredável de um discurso responsável e adequado. 

A proposta atual de “reconstrução dos paradigmas do Direito Privado no contexto do 

Estado Democrático de Direito”, por exemplo, perpassa, inevitavelmente, por tais 

pressupostos normativos, partindo deles em direção a eles. 

Em consequência, a proposta por uma reconstrução da Teoria das 

Incapacidades no Direito Privado como exigência do Direito moderno tem como 

ponto de partida discussões que revolverão aqueles pressupostos normativos e, 

acredita-se, irão permitir apresentar uma forma crítico-reflexiva que favorece a 

argumentação jurídica moderna. 

Dos mais diversos ângulos que se analisa o Direito Civil na atualidade, a 

maioria esmagadora dos juristas afirma que tal ramo do Direito está mudado. Ou, 

quiçá, não mais se sustenta sobre determinados pilares romanistas-germânicos que, 

com o passar dos tempos, perderam a sua potencialidade de manter uma estrutura 

jurídica adequada a uma realidade em constante processo de definição e redefinição 

de si mesma. 

O Código Civil de 2002, por exemplo, é prova de uma recolocação da 

estrutura científica do Direito Privado em face de uma realidade brasileira que desde 

1988, com a promulgação da Constituição da República, não mais se reconhecia 

plenamente diante de uma lei civil datada do início do século XX: o Código 

Beviláqua de 1916. 

                                                           
1
 A referência ao termo “Direito Moderno” implica compreender o Direito atual, ou pós-moderno, ou 

contemporâneo. Difícil definir com precisão que tempo é este que vivenciamos, pois Modernidade e 
Pós-modernidade revelam dois paradigmas que ao mesmo tempo que implicam uma pretensa 
descontinuidade espacial, decorrem de em uma continuidade cronológica e teórica, cuja superação 
ainda é duvidosa. Não fizemos a opção de Boaventura de Sousa Santos, no sentido de empregar 
“pós-moderno”, por ausência de “melhor designação” (SANTOS, 1989, p. 9), mas mantivemos 
moderno por referenciarmos à complexidade do processo de construção de liberdades e igualdades. 
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Assim, o novo Código Civil (Código Reale de 2002) foi recebido sob os 

aplausos de uma grande maioria2 de juristas que, não obstante atentos ao fato de tal 

projeto de lei estar em processo de elaboração desde o início da década de 70, 

reconheciam estar diante de um novo marco na história jurídica brasileira. Não 

apenas de um marco legislativo, mas de um marco teórico respaldado em uma série 

de modificações normativas no âmbito do Direito Civil que, desde a Constituição da 

República de 1988, sofriam influências de elaborações teóricas e jurisprudenciais 

tendentes a readequar, ou mesmo conjugar, o Código Civil vigente com a 

Constituição republicana. 

Ainda em vacatio legis, o Código Civil foi comentado por vários juristas que 

chegaram a caracterizá-lo por aspectos “paritários” e “socialistas”, uma vez que teria 

atendido às exigências de uma nova realidade social, largando as “perucas 

entalcadas” do formalismo românico-germânico, além de “exprimir genericamente, 

os impulsos vitais, formados na era contemporânea, tendo por parâmetro a justiça 

social e o respeito da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).” (DINIZ, 2002, p. 

52). 

Foi nesse ímpeto de “pessoalização” e “dignificação” do Direito Privado que 

muito se falou, e ainda se fala, no processo de constitucionalização do Direito Civil 

como sendo o movimento hermenêutico de se “elevar” ao plano constitucional os 

princípios estruturantes ou fundamentais do Direito Civil.  

Segundo Paulo Luiz Netto Lôbo, o processo de constitucionalização refere-se 

à submissão do direito positivo, por certo o Direito Civil, aos fundamentos de 

validade constitucionalmente estabelecidos (LÔBO, 2003, p. 200), dentre os quais 

se destaca a pessoa humana e a sua dignidade. Nesse sentido, “o desafio que se 

coloca aos civilistas é a capacidade de ver as pessoas em toda sua dimensão 

ontológica [...] A restauração da primazia da pessoa humana, nas relações civis, é a 

condição primeira de adequação do direito à realidade e aos fundamentos 

constitucionais.” (LÔBO, 2003, p. 206). 

                                                           
2
 Refere-se à “grande maioria”, pois para alguns juristas o início da vigência do novo Código Civil se 

deu quando esse diploma normativo já se encontrava velho. Nesse sentido, Gustavo Tepedino afirma 
que “o novo Código nasce velho principalmente por não levar em conta a história constitucional 
brasileira e a corajosa experiência jurisprudencial, que protegem personalidade humana mais do que 
propriedade, o ser mais do que o ter, os valores existenciais mais do que os patrimoniais. E é 
demagógico porque, engenheiro de obras feitas, pretende consagrar direitos que, na verdade, estão 
tutelados em nossa cultura jurídica pelo menos desde o pacto político de outubro de 1988.” 
(TEPEDINO, 2003, p. 128) 
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Não diferentemente, afirma Gustavo Tepedino que socialização, 

despatrimonialização, repersonalização e constitucionalização do Direito Civil 

representam a perda de justificativa e legitimidade das relações patrimoniais em si 

mesmas, funcionalizando-as a interesses existenciais e sociais integrantes da ordem 

constitucional, “que tem na dignidade da pessoa humana o seu valor maior” 

(TEPEDINO, 2003, p. 119). 

Nessa perspectiva antropocêntrica do Código Civil, a pessoa humana passou 

a ser compreendida como “valor-fonte” do Direito Civil. Porém, antes mesmo do 

Código Civil de 2002, no ano de 1953, próximo à comemoração dos cinco (05) anos 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Edgar de Godoi da Mata-Machado 

apresentou no concurso de livre docência da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas a tese denominada Contribuição ao Personalismo Jurídico, a qual 

vem sendo reiteradamente aclamada pelos estudiosos dos direitos da pessoa 

humana em virtude da preocupação assumida pelo autor em restabelecer a 

presença concreta da pessoa humana no dinamismo jurídico. 

Influenciado pelo personalismo-comunitário e pelo tomismo de Jacques 

Maritain, a tese de Edgar de Godoi pressupõe a existência de uma pessoa que se 

insere no mundo do Direito e é por este, integralmente, tutelada. De acordo com 

Mata-Machado, a personalidade civil do homem3 é ínsita à qualidade de ser 

humano, de modo que “a pessoa natural dos códigos não é simplesmente 

construção do pensamento jurídico”, mas “reflexo da imagem e semelhança de 

Deus, analogado supremo, Ato puro, em que se realiza, plena e absolutamente, a 

noção de Pessoa.” (MATA-MACHADO, 1954, p. 59). 

Em outra oportunidade defendeu-se (MOUREIRA, 2011), e ainda se continua 

a fazê-lo, que uma proposta que atenda a exigência moderna dos pressupostos 

normativos da autonomia privada e da dignidade da pessoa humana não deve se 

restringir à atomização do sujeito através de sua categorização como pessoa, alheia 

às redes de interlocução e interdependência nas quais está inserida. 

O processo complexo que revela o ser pessoa, sobretudo a partir do Direito 

Civil, e principalmente dele, tanto situações jurídicas existenciais quanto patrimoniais 

                                                           
3
 O uso do termo “homem” utilizado neste ponto por Edgar de Godói da Mata-Machado se deu em 
decorrência do então vigente artigo 2º do Código Civil de 1916 que previa que “todo homem é capaz 
de direito e obrigações na ordem civil”. Atente-se que o Código Civil de 2002 foi alterado neste 
particular, passando a prever que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. 
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corporificam a efetivação da dignidade da pessoa humana e todas as suas 

possibilidades no Direito. 

Assim, a dignidade da pessoa humana não deve ser compreendida como 

pressuposto normativo aprisionado em uma redoma intocável, eis que tal postura 

reprime a autonomia privada e impede que a própria pessoa exerceça a sua 

diferença e a sua potencialidade interlocutória na rede de interlocutores, mitigando, 

em consequência, o projeto democrático do Direito moderno. 

A dignidade da pessoa humana se efetiva pela exteriorização de uma 

realidade histórico-social que decorre do reconhecimento e da possibilidade 

normativa de construção da pessoalidade, pelo exercício da autonomia privada em 

um contexto de efetiva interlocução.  

Tal pretensão não tende ao reconhecimento de uma pessoa humana como 

um dado transcendente ao Direito. Ao contrário, o reconhecimento dessa dignidade 

parte da formação histórica, social, política e jurídica da pessoa que se apresenta 

em um determinado tempo e espaço, como fruto de um processo comunicativo 

institucionalizado.  

Não apenas no sentido de uma formalização sistêmica da comunicação, mas 

como condição para a construção de normatividades sociais nas quais se negociam 

interpretações e se busca legitimidade daquilo que a pessoa pretende fazer. 

Desta forma, na medida em que o Direito Privado estabelece como 

pressuposto dogmático que os enfermos ou deficientes mentais, sem o necessário 

discernimento, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil (art. 3º, inciso II, CC/02); ou que os deficientes mentais com discernimento 

reduzido, ou os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, são 

relativamente incapazes a certos atos, ou à maneira de os exercer (art. 4º, incisos II 

e III do CC/02), indaga-se: como pensar a Teoria das Incapacidades nesse 

particular, a fim de que ela seja capaz de dar conta de demandas de 

reconhecimento depositadas no conceito de autonomia privada e dignidade da 

pessoa humana?  

Seria possível sustentar no Direito moderno algum resquício de liberdade sem 

garantia de reconhecimento institucional? Em se tratando de pessoas portadoras de 

transtornos mentais e do comportamento, como a Teoria das Incapacidades poderia 

ser interpretada, sem que a sua aplicabilidade cause um sofrimento de 
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indeterminação decorrente da realização incompleta ou insuficiente da autonomia 

privada e da dignidade da pessoa humana? 

Com o propósito de construir uma resposta argumentativa a tais 

questionamentos é necessário revolver parte da problemática exposta na 

dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (MOUREIRA, 2009), que deu 

origem ao livro “Pessoas e autonomia privada: dimensões reflexivas da 

racionalidade e dimensões operacionais da pessoa a partir da teoria do direito 

privado” (MOUREIRA, 2011). 

 

1.2 Os pressupostos argumentativos sustentados em Pessoas e Autonomia 

Privada como base da discussão proposta 

 

Sustentar que a dignidade da pessoa humana se efetiva pela exteriorização 

de uma realidade histórico-social que decorre da possibilidade normativa de 

construção da pessoalidade, pelo exercício da autonomia privada em um contexto 

de efetiva interlocução, pressupõe uma série de entraves teóricos, muitos 

sustentados pela própria Teoria do Direito, acerca do que se denomina autonomia e 

dignidade da pessoa humana. Sobretudo no que tange ao conceito e conteúdo do 

que é ser pessoa, autônoma e digna. 

Na Antiguidade grega, e posteriormente romana, os atores de teatro 

apresentavam-se em grandes palcos utilizando máscaras (prósopon) através das 

quais expressavam os sentimentos dos retratados e estas lhes permitiam ampliar as 

vozes (per-sonare).  Melchiorre Roberti (1935) acrescenta que o termo persona teve 

o significado decorrente de um similar termo etrusco que se referia à concepção 

animista do defunto, o qual continuava, nessa condição, a manter viva a 

personalidade que se transmitia aos herdeiros. Nesse sentido, afirma: 

 

esta palavra [pessoa] assim compreendida e em sua brevidade tão cheia de 
significado, consagrada a esse fim até o segundo século, derivada do nome 
grego da máscara teatral, mas talvez tenha tido o significado, a partir de 
uma palavra etrusca similar, um conceito animista do falecido que continua 
a manter viva a sua personalidade que ao herdeiro dessa forma é 
transmitida [...]. (ROBERTI, 1935, p. 109-110, tradução nossa)

4
. 

                                                           
4
 questa parola [persona] cosí comprensiva e nella sua brevità così piena di significato, consacrata a 

tale scopo fino dal secondo secolo, venne fatta derivare dal nome greco della maschera teatrale, ma 
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Ligado a esta ideia de máscara (prósopon), o termo persona passa a ser 

utilizado também para identificar as experiências práticas das relações humanas. De 

acordo com Robert Spaemann “‘Persona’ era em princípio simplesmente a máscara 

através da qual ressonava a voz do ator. Depois, em sentido figurado, passou a 

significar [...] o status social” (SPAEMANN, 2000, p. 41). 

Tanto aquela figuração de um personagem teatral quanto à concepção de 

uma personalidade para além da morte representam, no contexto das relações em 

que surgiram, a preocupação de se manter resguardado o papel social 

desempenhado pelo “homem-ator” investido da prósopon. A relação social antiga 

atribuía maior significância ao todo social do que propriamente ao indivíduo humano 

como integrante de uma determinada espécie.  

Nesse contexto, afirma Spaemann (2000) que o termo persona referia-se ao 

homem na sua representatividade social ou jurídica, e não propriamente àquilo que 

ele era por natureza, isto é, exemplar de uma espécie.  

Para além da persona havia a natureza de que detidamente se ocupou 

Aristóteles na “Metafísica” (2006a). E foi esta metafísica do ser que possibilitou a 

conceituação de substância pela análise das possibilidades do homem, enquanto 

ser possuidor de uma ousia.  

Para Aristóteles, o ser denota o “o quê” de uma coisa, sendo este “o quê” a 

substância (ARISTÓTELES, 2006a, p. 177), que conjuga matéria e forma: a matéria 

que individualiza, tornando o ser único, e a forma que integra todos em uma mesma 

espécie. A essência é responsável por esta identificação individualizada da coisa 

posto que “nada que não é uma espécie de um gênero terá uma essência – somente 

as espécies a terão [...]” (ARISTÓTELES, 2006a, p. 186). 

Reconhecida a substância como substrato primário, Aristóteles afirma haver 

coisas que são geradas a partir de alguma coisa e que se tornam alguma coisa, seja 

através de um processo natural decorrente da própria natureza ou por outros meios 

que ele classifica de produções procedentes da arte, da potência e do pensamento. 

O ser homem individualiza-se pela sua essência e afigura-se como geração natural 

a partir de alguma coisa que se torna alguma coisa: 

 

                                                                                                                                                                                     
forse ebbe il significato, da un consimile termine etrusco, di una concezione animistica del defunto il 
quale continua cosi a mantenere viva la sua personalità che all`erede in tal modo si trasmette [...] 
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A geração natural é a geração de coisas que ocorre por meio da natureza. 
Aquilo de que são geradas é o que chamamos de matéria, e aquilo pelo que 
elas vêm a ser é alguma coisa que existe naturalmente, e a alguma coisa 
em que se tornam é um ser humano, ou uma planta ou algo mais deste 
jaez, a que damos o nome de substância no mais elevado grau. 
(ARISTÓTELES, 2006a, p. 188). 

 

Para além desta conotação ontológica do ser, Aristóteles reconheceu também 

em “A Política” haver uma relação orgânica entre o homem e a Polis, sendo que a 

humanidade daquele se efetiva na Polis, e que o homem é, por natureza, um animal 

político, só existe plenamente na Polis:  

 

As sociedades domésticas e os indivíduos não são senão as partes 
integrantes da Cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas 
por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, 
semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez separados do corpo, só 
conservam o nome e a aparência, sem a realidade, como uma mão de 
pedra. (ARISTÓTELES, 2006b, p. 5). 

 

Portanto, fora da Polis não há homem. Ou há algo que seja mais que homem, 

isto é, um deus, ou menos que um homem, isto é, um bruto: “Aquele que não 

precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, 

ou um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este gênero de 

sociedade.” (ARISTÓTELES, 2006b, p. 5). 

Para Aristóteles, o homem é um “animal cívico”, capaz de estabelecer uma 

rede organizacional da própria vida, de forma mais primorosa que as abelhas ou 

outros animais que vivem juntos, e isto se deve, dentre outras coisas, ao fato dele 

ser o único animal que possui a palavra, pois “a natureza, que nada faz em vão, 

concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os sons 

da voz.” (ARISTÓTELES, 2006b, p. 5). É pela palavra, que ele mediatiza 

necessidades, pretensões, fins e vontades; que a sociedade civil se constitui e que 

possibilita a coexistência de pessoas nesta rede organizacional aprimorada, em uma 

rede de interação.  

Embora não se tenha até esta época a formulação conceitual do termo 

pessoa como comumente se refere na atualidade (já que este virá posteriormente 

com formulações cristãs), na Filosofia Clássica a distinção entre ser e atuar parece 

evidenciada pela distinção que se faz entre ser indivíduo humano, integrante de uma 

espécie, e ser persona, detentor de um status social ou qualitativo jurídico que 

permite a prática de atos no âmbito das relações sociais. 
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Na jurisprudência romana do Império, era nítida a diferenciação entre homem 

e pessoa, na medida em que se reconhecia juridicamente a possibilidade de haver 

homens, integrantes da espécie humana, que não eram personas no sentido pleno 

do termo, haja vista ser esta qualificação restrita àqueles portadores de certos 

qualificativos.  Ser persona representava para determinados homens possuir status 

libertatis face àqueles que tinham a sua liberdade restringida por qualquer razão 

jurídica. Assim, poder-se-ia admitir que tanto o homem livre quanto o escravo 

podiam ser personas, mas enquanto o primeiro era personae sui iuris, o segundo era 

personae alieno juri subjectae. 

Em Gaius esta diferenciação é notada pelo fato da qualificação “ser homem” 

poder ser atribuída tanto ao homem livre quanto ao escravo para fins de 

comparação com outras entidades (coisas). Entretanto, afirma Robert Spemann que 

“entre os juristas a palavra homo se emprega geralmente para referir-se ao escravo, 

ou seja, para alguém que pertence à espécie humana só biologicamente, mas cujo 

status não fica definido desse modo.” (SPAEMANN, 2000, p. 42). 

Diferentemente da realidade aristotélica, em que a Polis era referência na 

organicidade Indivíduo humano x Estado, a Idade Média, perdida a referencia da 

Polis e sob a influência da Igreja Católica, apresenta uma cristianização do conceito 

de persona para justificar teologicamente a pessoalidade de Deus e enfrentar a 

problemática referente às pessoas integrantes da Trindade, que embora sendo 

composta pela tríade (Pai, Filho e Espírito), mantinha-se una.  

Adotado pela tradição teológica cristã, e não por ela criado, como já visto, o 

termo pessoa adquiriu novo status ao ser utilizado como elemento de justificativa da 

pessoalidade de Deus. Segundo Michael Schmaus, “a palavra persona, pelo menos 

até certo ponto, foi considerada apta para caracterizar a realidade de Deus, sua 

vitalidade, sua poderosa atuação na história, sua autoposse e liberdade.” 

(SCHMAUS, 1982, p. 30). Porém, o termo prósopon (máscara), por si só, não era 

suficiente para revelar toda a realidade pessoal de Deus, posto ser este algo que 

ultrapassava os limites de um simples status social ou jurídico.  

Foi necessário, pois, que a ideia de substância preenchesse o conceito 

relacional de persona como prósopon, de forma a justificar, por exemplo, a própria 

realidade de Cristo como uma pessoa e duas naturezas (divina e humana), ou 

mesmo como poderia haver três pessoas iguais e distintas na Trindade, tida como 

una.  
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Coube aos teólogos cristãos adequar a ideia de prósopon com a de ousía, 

isso é, a natureza decorrente das manifestações históricas (reais) de Deus 

(SCHMAUS, 1982, p. 30), donde adveio o conceito ocidental de pessoa, aplicável 

doravante não apenas a Deus, mas também ao homem. 

Comumente relembrado nos estudos que se referem à pessoa, Severino 

Boécio construiu sua argumentação filosófica na busca pela justificação da Trindade, 

e uma das problemáticas por ele enfrentada diz respeito à natureza de Jesus Cristo, 

que se manifestou em uma mesma realidade um ser divino e humano.  

No primeiro texto da sua Opuscula Sacra (Contra Êutiques e Nestório), 

Boécio questiona se em Jesus Cristo haveria duas naturezas e duas pessoas, como 

defendia Nestório; ou se uma natureza e uma pessoa, como defendia Êutiques; ou 

se duas naturezas e uma pessoa, como defendia a fé católica. 

A definição de pessoa em Boécio parte da ideia de substância corpórea que 

se manifesta em um corpo vivente. Entretanto, tais qualificativos não são suficientes 

para se chegar à conceituação de pessoa, haja vista que uma árvore também seria 

para Boécio um ser corpóreo e vivente. A diferença, porém, está no fato de a pessoa 

ser um corpo vivente sensível, enquanto que a árvore seria não-sensível. O autor 

defende ainda que um cavalo é, também, um ser corpóreo, vivente e sensível, mas a 

pessoa não pode ser comparada a ele. O que os diferencia é a racionalidade. 

Assim, ser pessoa na proposta de Boécio pressupõe uma substância 

corpórea, vivente, sensível e provida de intelecto e razão (BOÉCIO, 2005, p. 164). 

A natureza subdivide-se em substâncias, dentre as quais há seres racionais, 

corpóreos ou incorpóreos, aos quais se atribui a qualificação de “pessoa”. Desta 

forma, diz Boécio, pessoa é uma substância individual de natureza racional: 

 

Disso tudo decorre que, se há pessoas tão-somente nas substâncias, e 
naquelas racionais, e se toda substância é uma natureza, mas não consta 
nos universais, e, sim, nos indivíduos, a definição que se obtém da pessoa 
é a seguinte: “substância individual de natureza racional”. (BOÉCIO, 2005, 
p. 165). 

  

Ainda em relação à substância, a definição de pessoa não parte de uma 

substância universal, mas sim de uma substância particular, que individualiza a 

pessoa em sua singularidade. 

O conceito de persona deixou, portanto, de remeter tão somente à ideia de 

prósopon, passando a ser compreendido como hypóstasis, que remete à concepção 
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de substância. Boécio teve forte influência nesta redefinição conceitual e assume em 

seus “Escritos” que “por penúria de significantes, retivemos a denominação 

transmitida pela tradição, chamando de ‘pessoa’ o que eles [gregos] dizem 

hypóstasis” (BOÉCIO, 2005, p. 166).  

A releitura medieval do termo persona a partir da concepção de essência 

(hypóstasis) destacou no conceito de pessoa a dimensão eminentemente 

transcendental, ligada à natureza matafísica do ser. A partir de então, ser pessoa 

não se restringia a possuir um status social e jurídico, mas implicava ser uma 

substância individualizada, cuja racionalidade permitia-lhe a qualificação de pessoa. 

Foi embalada nesta concepção metafísica que a modernidade desenvolveu 

uma teoria normativa respaldada na concepção de direitos que se encontravam 

ligados ao humano de tal forma que eram tidos como postulados predeterminados, 

próprios do homem e por ele indisponíveis. É o reconhecimento de direitos que 

estavam de tal modo vinculados ao indivíduo humano que exprimiam um vínculo 

possessório. São direitos que evidenciavam normas morais universais e que todos 

os indivíduos, livres e iguais, possuíam (vida, liberdade e propriedade). 

Diferentemente da realidade grega em que a Polis era o referencial para a 

ação individual (fora da Polis não era possível haver homem, mas deus ou animal 

irracional), a modernidade rompe com este referencial externo, buscando o indivíduo 

em si mesmo a referência para sua ação. 

Assumida a consciência de si, o indivíduo passa a ter liberdade para exercer 

a sua autonomia. Todavia, na forma originária desta concepção moderna, o 

exercício dessa autonomia foi tido como possível independentemente de qualquer 

referencial externo, isto é, o “eu”, cuja liberdade era considerada como dada, se 

bastava na determinação da sua realização, e presumia-se existir sem qualquer 

referencia à esfera de relações. Nesse sentido, afirma Charles Taylor: 

 

A cultura moderna desenvolveu concepções de individualismo que retratam 
a pessoa humana como, ao menos potencialmente, um ser que encontra 
suas coordenadas dentro de si mesmo, que declara independência das 
redes de interlocução que o formaram originalmente ou, ao menos, as 
neutraliza. (TAYLOR, 1997, p. 56). 

 

Lançadas as bases fundamentais do individualismo moderno e a 

possibilidade dos indivíduos exercerem a própria autonomia, a consequência 

imediata de tais pressupostos teóricos revelou a exacerbação de uma autonomia 
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independente, que, em princípio, negou qualquer referencial de efetiva interação e 

interdependência. 

Evidencia-se, pois, a existência atomística metafísica da pessoa humana, 

atrelando-a a uma situação existencial que nega as referências que a cercam. 

Emerge-se a compreensão de autogoverno, como sendo designativo da formação 

de uma moralidade moderna que parte do próprio sujeito, enquanto ser livre e que 

começa a encontrar as coordenadas da sua ação a partir de si mesmo, “sem 

interferências do Estado, da Igreja, dos vizinhos ou daqueles que reivindicam ser 

melhores ou mais sábios” (SCHNEEWIND, 2001, p. 30). 

Acentuada a ideia de liberdade, a independência da pessoa e a sua 

capacidade racional acirram o seu desenvolvimento enquanto ser capaz de tomar, 

sozinha, as suas próprias decisões e posicionar-se no mundo social, a partir de si 

mesma. 

É evidente que tal concepção, hoje, não mais se sustenta, pelo menos em 

sua perspectiva isolacionista da autonomia. 

A afirmação da autonomia pressupõe pluralidade existencial que impõe como 

exigência ao Direito a efetivação de iguais liberdades fundamentais. Isso não se 

trata de mera concessão formal de liberdade igual a todos, como o fez a 

modernidade ao isolar a autonomia e pensar em uma sociedade que apenas se 

sustentaria a partir de um contrato social, através do qual a pessoa deixaria de ser 

ela mesma, abrindo mão daquilo que não poderia ser partilhável. 

De outro lado, a efetiva afirmação da autonomia pressupõe o reconhecimento 

da diferença como possibilidade da igualdade. Reconhecer a igualdade, pois, implica 

reconhecer a diferença e os variados projetos de vida construídos em uma 

sociedade complexa, em uma constante interdependência social. 

Uma das maiores problemáticas jurídicas da atualidade, para não dizer a 

maior delas, gira em torno da efetivação normativa da dignidade construída pela 

pessoa e todas as suas manifestações enquanto ser livre, capaz de se 

autodeterminar e assumir as coordenadas de si mesma em um universo 

intersubjetivo, em que identidades se entrelaçam e processualmente se constituem e 

reconstituem.  

O reconhecimento de uma pluralidade existencial abre espaço para as mais 

variadas formas de manifestações de vida, além da pluralidade de valores que são 

eleitos pelas pessoas na conceituação daquilo que designam “vida boa”. Foi com o 
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escopo de enfrentar tal problemática que em reiteradas oportunidades defendeu-se 

o conceito de pessoalidade como sendo um caminho argumentativo para a 

realização democrática da pessoa humana, autônoma e digna. Desta forma, 

sustentou-se que todos os indivíduos humanos, na qualidade de seres livres e que 

coexistem em uma rede de interdependência e interlocução, possuem uma 

pessoalidade que não é pressuposta nem imposta, mas sim construída socialmente 

(MOUREIRA, 2011), (SÁ; MOUREIRA, 2012).  

A partir da concepção de sociabilidade moderna, pode-se dizer que não há 

indivíduo humano algum que não tenha liberdade para construir sua pessoalidade, já 

que esta é edificada a partir das configurações por ele assumidas e que decorrem 

das suas escolhas (ações e omissões) enquanto ser livre, agente da própria vida e, 

portanto, capaz de se autodeterminar como construtor de sua individualidade, 

necessariamente com o outro e contra o outro. 

Uma das causas da dificuldade normativa encontrada pelo Direito está no 

elemento central que pressupõe a construção da pessoalidade: os valores. Se a 

pessoalidade é constituída pelas configurações decorrentes das escolhas feitas 

pelos indivíduos enquanto seres capazes de se autodeterminarem, evidentemente o 

conteúdo destas configurações é preponderantemente axiológico, uma vez que se 

trata da escolha, pelo indivíduo livre, daquilo que ele projeta na realidade como algo 

que vale a pena ser vivido – “vida boa”. 

A projeção dessa escolha na realidade reflete valores assumidos pela pessoa 

na definição da sua pessoalidade. Logo, construir uma pessoalidade é construir 

valores, mutáveis por certo, mas que determinam as obrigações morais da pessoa 

na condução da sua própria vida.  

É certo, porém, que, além destes valores serem escolhidos por outras 

pessoas como algo que preenche o conteúdo de “vida boa” por elas assumido, eles 

podem se tornar preponderantes quando assumidos pela maioria de uma 

determinada sociedade, o que pressuporia sua consolidação social, legal e política 

em uma determinada cultura. 

É nesse ponto que residem as grandes controvérsias normativas enfrentadas 

pelo Direito, pois ainda que determinados valores sejam assumidos por uma maioria 

da sociedade, não podem eles ceifar a possibilidade do surgimento de novos valores 

que partem também de pessoas humanas no processo dialético de afirmação da 
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pessoalidade, e assim permitir que novas possibilidades se efetivem. Impedir tal 

movimento implica na limitação da reciprocidade do reconhecimento.  

Se por meio dos valores o indivíduo humano projeta aquilo que elegeu como 

bom para a condução da sua vida e constrói a sua pessoalidade, a convivência com 

valores contrapostos significa ser possível à pessoa realizar a sua pessoalidade. E 

isto deve o Direito legitimar e tutelar, a fim de tornar a dignidade da pessoa humana 

efetiva. Eis, portanto, a questão central do Direito. 

A fim de melhor compreender essa controvérsia faz-se necessário retomar a 

discussão acerca da correlação existente entre ser pessoa e ser homem. A princípio, 

parece que discutir uma aproximação ou distanciamento entre pessoa e ser humano 

não traz nenhuma relevância para o Direito. 

Porém, é pelo fato do Direito se fundamentar em conceitos filosófico-

teológicos de pessoa, geralmente respaldados em forte influência platônica e cristã, 

que questões como essas não costumam ser enfrentadas. Em geral, afirma-se que a 

tutela da pessoa é a tutela do ser humano, e que há uma identidade conceitual entre 

ambos que implica uma proteção reflexa, não podendo distanciar pessoa de ser 

humano. Não obstante, a partir da compreensão aqui utilizada de pessoalidade 

como expressão da efetivação de uma possibilidade pela liberdade na convivência 

com os outros, fica claro que a realização da pessoa não se dá tão somente pelo 

fato dela ser humana, mas por poder construir legitimamente suas configurações 

incontornáveis e assim ser reconhecida.  

De início, o que se sente é que a propalada tutela jurídica da pessoa pelo 

Direito pressupõe uma concepção transcendentalizada da pessoa. Entende-se por 

concepção transcendentalizada aquela que considera a pessoa como anterior e 

independente da sociedade, como se estivesse a pairar sob uma realidade e que 

subsistisse como fim em si mesma. É natureza como essência espiritualizada, 

definida e preexistente.  

Tutelar juridicamente algo de forma tão generalizada, partindo-se de uma 

premissa autoritariamente imposta é insustentável em uma construção atual do 

Direito. Seria juridicamente mais responsável e construtivo atribuir tutela jurídica a 

uma determinada situação problema, em que a tutela da pessoa decorra da análise 

de uma situação particular, com foco na eliminação de qualquer indeterminação 

pessoal, de modo que um ser humano, impedido de construir e efetivar a sua 

pessoalidade, seja considerado como não-pessoa. É com foco nessa situação que 
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se faz necessário perquirir a legitimidade democrática no enfrentamento de 

problemáticas normativas em que a pessoa e todas as suas possibilidades estão a 

demandar uma postura de efetivação pelo Direito, sobretudo o Direito Privado. 

É evidente que o equívoco de se entender a pessoa como mero integrante de 

uma espécie espiritualizada, encobre e desvirtua a análise de problemas sociais e 

jurídicos recorrentes, de forma que ainda que ilegalidades e abusividades sejam 

cometidas contra a pessoa, ela se manteria pessoa com a mesma dignidade que lhe 

fora atribuída aprioristicamente, posto se tratar de um dado transcendental. Todavia, 

para o Direito o que está em jogo é o social, pois o que interessa é a efetivação da 

pessoalidade como uma possibilidade pessoal e não a sua conceituação!  

A pessoa não nasce pessoa, mas se torna pessoa, com o outro, contra o 

outro e através do outro. A perspectiva de ser pessoa e assumir a sua pessoalidade 

não decorre de uma categoria a priori, mas de um processo interativo e social, no 

qual a pessoa se torna e se faz alguém na medida em que se autoposiciona como 

negação do outro, é por ele reconhecido e o reconhece enquanto outro, exercitando 

de modo efetivo a sua autonomia.  

Portanto, a pessoalidade apenas é construída no interior de uma esfera de 

relações na qual a autonomia e a alteridade se efetivam. A condição para ser 

pessoa pressupõe meios sociais e normativos que tornam possíveis a efetivação da 

pessoalidade e a consequente construção dos traços biográficos da própria vida.  

É certo que, na modernidade, a dignidade da pessoa e todas as suas 

possibilidades é assumida como centro do ordenamento jurídico. O referencial do 

próprio Direito é a pessoa e todas as suas manifestações sociais, seja em situações 

jurídicas existenciais através das quais se possibilita a afirmação da pessoalidade5, 

ou em situações jurídicas uniposicionais decorrentes da relação estabelecida entre 

pessoa e coisa6, ou nas situações jurídicas relacionais em que pessoas interagem 

na formação, modificação ou extinção de um direito7.  

                                                           
5
 As situações jurídicas existenciais referem-se à efetivação normativa da pessoalidade. É a 

possibilidade reconhecida pelo Direito de a pessoa assumir a sua autonomia privada em 
determinadas situações jurídicas que dizem respeito diretamente a sua posição pessoal, livremente 
assumida. 
6
 A situação jurídica é definida de uniposicional pelo fato de o sujeito do direito ser uniposicionado 
perante o objeto jurídico, “[...] porquanto nela só há lugar para uma posição de sujeito, ou de sujeitos 
plurais que a essa posição acorrem um só, ou sob vários títulos [...]” (CASTRO, 1985, p. 70). Assim, 
tem-se, por exemplo, situações jurídicas de direitos reais, nas quais a norma jurídica relega à esfera 
de vontade do titular do direito o exercício de poderes denominados “[...] poderes jurídicos 
normativos, dado que devem eles à norma o ato de sua criação e a natureza predeterminadas dos 
efeitos jurídicos que decorrem de seu uso pelo titular. A este último, o titular, tudo quanto cabe é a 
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O Direito nasce da ação da pessoa e é desta dependente. Contudo, 

reconhecer a dignidade da pessoa como centro do ordenamento jurídico não 

decorre de uma benevolência divina ou de uma manifestação transcendental, mas 

de um processo relacional através do qual as pessoas que integram uma 

determinada comunidade se envolvem em um processo de construção de 

pessoalidades. Tanto a pessoa quanto o Direito decorrem de processos construtivos 

advindos da própria pressuposição de relação social. 

Para o Direito não é suficiente afirmar que a pessoa é um ser humano 

simplesmente porque integra uma determinada espécie que foi em algum momento 

da história definida transcendentalmente. Ser pessoa é ser alguém além de ser 

apenas humano. Não no sentido de extravasar a realidade como se transcendente 

fosse, mas que se constrói em um processo dialético. 

Ao introduzir a obra de Robert Spaemann (Personas: acerca de la distinción 

entre “algo” y “alguien”), José Luis del Barco salienta que o conceito de pessoa 

passou por duas fases: uma teórico-acadêmica e outra teórico-prática. Na primeira, 

o conceito de pessoa representava tão somente um nomen dignitatis, isto é, um 

sinal distintivo que protegia o ser humano de violações estranhas. Já na segunda há 

uma dupla visão do conceito de pessoa na medida em que a teoria indaga e a 

prática muda. Assim, para Del Barco o objetivo do estudo teórico-prático do conceito 

de pessoa serve para deter os constantes desprezos imputados à pessoa. 

Se o estudo meramente teórico de pessoa, compreendida como nomen 

dignitatis, foi insuficiente para preencher as necessidades efetivas da tutela jurídica 

devido ao processo que implica ser pessoa, a aliança entre teoria e prática tende a 

suprir tal insuficiência.  

                                                                                                                                                                                     
faculdade de discernir sobre a conveniência ou a oportunidade desse uso – a de usá-lo ou de deixá-lo 
sem uso.” (CASTRO, 1985, p. 75). 
7
 A situação jurídica relacional decorre da interação intersubjetiva dos indivíduos envolvidos no 
vínculo jurídico. Segundo Torquato Castro, “abrangem as relacionais o mais largo leque de 
incidência, e derivam, entre outras fontes, do acolhimento pelo direito de relações sociais, inclusive as 
que derivam de instituições sociais de caráter orgânico, que se firmam através de relacionamento 
hierárquico em razão de funções que a norma protege enquanto tais, assegurando-lhes o exercício 
em prol de interesse de outrem, de incapazes ou no de grupos sociais ou pessoas jurídicas (funções 
de direito de família ou de direito protetivo – pátrio poder, tutela e curatela; exercício de poderes de 
hierarquia, no comando dos interesses representativos ou administrativos de entidades 
personalizadas ou de simples patrimônios separados etc.); e estendem-se às relações patrimoniais, 
na ordem econômico-comutativa, e compreendem a grande classe das situações econômico-
comutativa, e compreendem a grande classe das situações de direito pessoal, ou de crédito, ou 
situações jurídicas obrigacionais.” (CASTRO, 1985, p. 77). 
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Robert Spaemann sentiu esta carência ao apresentar a pessoa a partir da 

diferenciação entre algo e alguém, afirmando que “quiénes somos no se identifica 

evidentemente con lo que somos” (SPAEMANN, 2000, p. 32). Se a identificação do 

que somos pode ser certa para todos, a identificação de quem somos é algo 

singular, único de cada indivíduo que constrói os traços biográficos da própria vida. 

Para Spaemann, ser homem é ser integrante de uma determinada espécie 

que, por possuir determinadas qualidades, permite que ele seja chamado pessoa. 

Salienta o referido autor que “evidentemente el hombre no es hombre del mismo 

modo a como el perro es perro, es decir, como caso inmediato de su concepto 

específico.” (SPAEMANN, 2000, p. 29). 

Ser pessoa não é ter apenas um organismo vivo como um coração e um 

fígado, ou pertencer à espécie homo sapiens. Só se é pessoa “na medida em que 

nos movemos num certo espaço de indagações, em que buscamos e encontramos 

uma orientação para o bem” (TAYLOR, 1997, p. 52), e mais, só se é pessoa no meio 

dos outros, pois “um self nunca pode ser descrito sem referência aos que o cercam” 

(TAYLOR, 1997, p. 53). 

Ser pessoa é ser livre para assumir a titularidade das coordenadas de uma 

pessoalidade construída pela própria pessoa com os outros. Todo homem tem 

liberdade para ser pessoa na medida em que pode assumir a sua pessoalidade. 

Aqui repousa a legitimação do Direito, cujo fim precípuo é a tutela da pessoa e as 

suas diversas formas de manifestação. 

Tratar a pessoa como não pessoa é retirar-lhe a dignidade de ser pessoa. É 

afrontar a sua autonomia privada e negar o direito de construir a própria 

pessoalidade. É desrespeitar a sua dignidade e tutelar tão somente uma qualidade 

de ser, o que não necessariamente implica na defesa da dignidade humana. 

A pessoa não pode ser vista como um dado a priori, nem uma 

predeterminação jurídica, mas algo concreto que se faz através de processos 

comunicativos e que pressupõe, necessariamente, intersubjetividade. Desta forma, 

se o homem, enquanto integrante da espécie humana, não tiver a liberdade de 

assumir as coordenadas da sua pessoalidade, e assim se autoafirmar, não poderá 

ser considerado pessoa. Negar ao homem a possibilidade de assumir as 

coordenadas da sua pessoalidade é negar-lhe a possibilidade de ser pessoa. 

Como visto, Charles Taylor defende a tese de que é impossível à pessoa 

prescindir daquilo que denomina de configurações incontornáveis, ou seja, 
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“horizontes” assumidos pela pessoa como o fim de sua própria vida, dignificada em 

torno de objetivos livremente assumidos: “o que afirmo é que viver no âmbito desses 

horizontes fortemente qualificados é algo constitutivo do agir humano, que sair 

desses limites equivaleria a sair daquilo que reconheceríamos como a pessoa 

humana integral, isto é, intacta” (TAYLOR, 1997, p. 43). 

 Ao formular e responder à pergunta “quem sou eu?” Taylor afirma que parte 

desta resposta pode ser dada através de uma compreensão histórica, pois “certos 

desenvolvimentos de nossa autocompreensão constituem uma precondição de 

nossa formação em termo de identidade” (TAYLOR, 1997, p. 45), como escolhas 

que são feitas no desenrolar da própria vida, a influência das tradições de família, a 

cultura do local em que se está inserido (inclusive religiosa), a absorção da cultura 

ou mesmo a rejeição dela. 

Diante de todo esse arcabouço argumentativo, sobretudo por considerar que 

a pessoa se faz através de processos comunicativos que pressupõe, 

necessariamente, intersubjetividade, como o Direito Privado pode efetivar a 

pessoalidade de pessoas por ele designadas dogmaticamente como absoluta ou 

relativamente incapazes em razão de transtorno mental e do comportamento?  

Quais as expectativas, nesse sentido, são possíveis depositar no Direito 

Privado moderno? 

Talvez o maior desafio encontrado pelos juristas na atualidade é construir 

uma argumentação que possa oferecer uma possível resposta a tal questionamento, 

sobretudo quando o pluralismo constitutivo da sociedade contemporânea exige a 

construção de uma resposta séria e adequada. Não raro poder-se-ia ouvir: “Justiça!” 

De fato, tal pretensão é audaciosa e permite que uma série de 

questionamentos, inclusive abrindo caminhos para a construção de outra tese. 

Inegável, porém, que tal pretensão proporciona o florescer de um sentimento pelo 

justo, sobretudo quando se tem o Direito como um “mistério do princípio e fim da 

sociabilidade humana”. Conforme salienta Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “suas 

raízes estão enterradas nesta força oculta que nos move a sentir remorso quando 

agimos indignamente e que se apodera de nós quando vemos alguém sofrer uma 

injustiça.” (FERRAZ JÚNIOR, 2011, p. 01). 

Um pouco mais ousada, talvez, seria aquela proposta que assume na 

interpretação jurídica a necessidade de se buscar o justo, estabelecendo “diretrizes 

axiológicas supremas do bem comum e dos fins sociais” como consentâneos com a 
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ideia de justiça. Em consequência, ter-se-ia que, ao resolver o caso concreto, o 

intérprete aplicador da norma jurídica operaria mais do ponto de vista pragmático, do 

que propriamente sintático e semântico, pois a interpretação jurídica apresentar-se-

ia como uma “metacomunicação” que informa o modo como a norma jurídica deve 

ser entendida.  

Assim, segundo Christiano José de Andrade, as noções difusas de “fins 

sociais” e de “bem comum” previstas no art. 5º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro contém um princípio de aplicação corretiva que deve orientar a 

interpretação e aplicação da norma jurídica. Portanto, a interpretação razoável seria 

a “justiça concreta em face da justiça abstrata e legal, que é a da igualdade 

matemática, que não existe nas relações concretas entre os homens. Logo, a 

verdadeira justiça, que é a do caso concreto e, portanto, individualizado, é sempre 

equidade.” (ANDRADE, 1991, p. 261). 

Todavia, não obstante sejam fascinantes as propostas de compreensão do 

Direito enquanto estandarte de uma “Justiça” ou mesmo a sua realização na busca 

por diretrizes axiológicas supremas do bem comum e dos fins sociais, tem-se que o 

caminho argumentativo a ser estabelecido perpassa pela necessidade de garantir a 

coesão social evitando-se a indeterminação da autonomia e dignidade da pessoa 

humana, resguardando-se, em consequência, a integridade do Direito moderno 

(DWORKIN, 2003). 

Portanto, não se pretende dar uma resposta definitiva às situações problemas 

que serão aventadas no decorrer do trabalho, mas propor hipóteses argumentativas 

que vejam os portadores de transtornos mentais e do comportamento como pessoas 

que, como qualquer outro, estão, na medida de cada particularidade, em processo 

de construção de uma pessoalidade, a buscar reconhecimento. Como foi o caso de 

Daniel Paul Schreber, nascido em Leipzig a 25 de julho de 1842 e morto em 14 de 

abril de 1914. 

 

1.3 O retrato enigmático de um “Doente de nervos”: o caso de Daniel Paul 

Schreber8 

 

                                                           
8
 O caso de Daniel Paul Schreber foi amplamente analisado no livro “A capacidade dos incapazes: 
saúde mental e uma releitura da teoria das incapacidades no direito privado”, publicado em coautoria 
com Maria de Fátima Freire de Sá (SÁ; MOUREIRA, 2011). 
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De início, insta esclarecer que doença de nervos e doença mental são 

classificações desenvolvidas por Daniel Paul Schreber em seu livro “Memórias de 

um Doente de Nervos”. A Psiquiatria contemporânea classifica as “doenças mentais” 

como “transtornos mentais e do comportamento” (CID-10) ou apenas “transtornos 

mentais” (classificação americana). Depressão, bipolar, esquizofrenia, pânico, são 

todos transtornos mentais. Na reconstrução das memórias de Schreber, o termo 

“doença mental” é usado para referir às interpretações judiciais dadas ao caso, 

enquanto que “doença dos nervos” refere-se a designação do próprio Schreber para 

a sua enfermidade.  

Contemporaneamente, o transtorno de Schreber foi diagnosticado como um 

quadro psicótico ou paranóico. Nesse sentido: “no estudo que publicou, Freud 

chamava o caso de Schreber de um ‘caso de paranóia’ (dementia paranoides)’, e 

outros, que o trataram, diagnosticaram o mal como dementia praecox ou, na 

linguagem da moda, na época, ‘esquizofrenia’.” (PORTER, 1990, p. 188). 

Daniel Paul Schreber provinha de uma família abastada e culta. Muitos de 

seus antepassados, burgueses protestantes, foram conhecidos em razão de 

trabalhos intelectuais. Seu pai, Daniel Gottlieb Moritz Schreber, era médico 

ortopedista e pedagogo, autor de vários livros sobre ginástica, higiene e educação. 

Dois infortúnios ocorreram na vida de Daniel Paul Schreber. Quando contava 

dezesseis anos de idade seu pai sofreu um grave acidente em razão de uma barra 

de ferro de um aparelho de ginástica cair sobre sua cabeça, levando-o a um 

comprometimento cerebral irreversível e consequente morte poucos anos depois 

(1861). E, em 1877, Daniel Schreber perdeu o irmão mais velho, que cometeu 

suicídio, aos trinta e oito anos. 

Schreber estudou Direito, tal como seu irmão mais velho e teve sólida 

formação cultural. Sabia grego, latim, italiano e francês. Era profundo conhecedor de 

história, ciências naturais e literatura clássica e sua aptidão para música era 

incontroversa.  

Na vida pessoal, casou-se com Ottlin Sabine Behr que, segundo os biógrafos 

de Schreber, era quinze anos mais nova que ele. Sobre sua vida conjugal sabe-se 

que não tiveram filhos biológicos, pois a mulher sofrera seis abortos espontâneos. 

Na ocasião do casamento, Schreber sofreu uma crise hipocondríaca sem maiores 

consequências, não havendo necessidade de internação hospitalar.  
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No Direito, galgou vários postos importantes, com promoções sucessivas. 

Funcionário do Ministério da Justiça, seu primeiro cargo foi de escrivão-adjunto. 

Depois, ocupou os cargos de auditor da Corte de Apelação, Assessor do Tribunal, 

Conselheiro da Corte de Apelação e Vice-presidente do Tribunal Regional de 

Chemnitz. Em 28 de outubro de 1884 concorreu às eleições parlamentares pelo 

Partido Nacional Liberal e perdeu. 

Em 8 de dezembro do mesmo ano, aos 42 anos de idade, Schreber foi 

internado pela primeira vez em uma clínica para “doenças nervosas” da 

Universidade de Leipzig. É nessa época que aparece em sua vida o Professor 

Doutor Paul Emil Flechsig, uma das maiores autoridades em Psiquiatria e 

Neurologia da época. Segundo Marilene Carone, Schreber relata a internação nas 

suas Memórias como um incidente sem maiores consequências. Contudo: 

 

Hoje sabemos que o quadro era mais grave, com manifestações delirantes 
não-sistematizadas e duas tentativas de suicídio. Schreber se acredita 
incurável, queixando-se de ter perdido de 15 a 20 quilos (enquanto a 
balança acusava um aumento de 2 quilos). Vive cada momento como o 
último, pois está certo de que um ataque do coração está iminente. Está 
convencido de que os médicos o enganam intencionalmente sobre o seu 
peso. Suspeita de que a esposa será enviada para longe sob qualquer 
pretexto e não voltará. Pede para ser fotografado seis vezes. Sente-se 
muito fraco para caminhar e precisa ser carregado. A 26 de maio insiste em 
ser fotografado “pela última vez.” (CARONE, 1995, p. 12).   

 

Após a internação acima referida, que durou seis meses, Schreber e sua 

esposa viajaram em convalescença. Na volta, o juiz retornou às suas atividades 

profissionais em Leipzig. Seguindo a ordem cronológica de sua biografia, em 1888 

recebeu a medalha da Cruz de Cavaleiro da Primeira Classe, honraria oficial; em 

1889 foi nomeado Presidente do Tribunal de Freiberg; e em 1891 e 1892 foi eleito, 

por seus pares, membro do Colegiado Distrital de Freiberg.  

Finalmente, em 1893, foi nomeado Juiz Presidente da Corte de Apelação na 

cidade de Dresden. Sobe tal evento, diz Porter:  

 

Era uma promoção e tanto, em especial para uma pessoa relativamente tão 
jovem. Talvez fosse também um agouro, pois o irmão mais velho de Daniel, 
Gustav Daniel, tinha se suicidado dezesseis anos antes, em 1877, após ter 
sido indicado para um cargo comparavelmente desgastante. A lembrança 
talvez tenha pesado na mente de Schereber. (PORTER, 1990, p. 191). 
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Sua posse ocorreu em primeiro de outubro. Àquela época, Schreber contava 

51 anos, idade considerada relativamente tenra para ocupar tal cargo, vitalício, cuja 

nomeação era irreversível e determinada diretamente pelo rei. Tratava-se de posto 

que sequer podia ser solicitado e uma eventual recusa configuraria crime de lesa-

majestade. Mas, logo após sua nomeação, Schreber viajou com sua esposa para 

consultar-se com o Dr. Flechisig, em Leipzig. Doente, o médico buscou tratá-lo em 

casa. Não obtendo êxito, Schreber foi internado pela segunda vez.  

Depois de seis meses em Leipzig, o juiz foi transferido para o Sanatório de 

Lindenhof, chamado por ele de “cozinha do diabo”. Quinze dias depois foi 

novamente transferido para o Sanatório Público de Sonnenstein onde permaneceu 

por oito anos e meio (de 1894 até 1902). Foi lá que escreveu suas Memórias, pelo 

menos a maior parte delas. 

Com o diagnóstico de Dementia paranoides, Schreber foi interditado (1894). 

Teve como curador o Presidente do Tribunal de Instância. A elaboração do livro 

“Memórias de um Doente de Nervos” se verificou em razão do interesse do juiz em 

denunciar como irregular sua curatela. Seu objetivo, a partir de então, era o 

levantamento da interdição e a consequente retomada de sua capacidade civil. E, 

para tanto, resolveu relatar o que se passou com ele desde sua primeira internação. 

Inicialmente, queria apenas a anulação da sentença que o declarou incapaz. 

Contudo, na medida em que o trabalho avançava, vislumbrou sua publicação. 

Segundo Schreber: 

 

[...] com meu trabalho tenho apenas o objetivo de promover o conhecimento 
da verdade em um campo de maior importância, o religioso. Tenho a 
inamovível certeza de que disponho, nesse domínio, de experiências que – 
uma vez obtido o reconhecimento geral de sua exatidão – poderiam atuar 
de maneira mais frutífera possível sobre o resto da humanidade. 
(SCHREBER, 1995, p. 25). 

 

No decorrer de suas “Memórias”, o Presidente da Corte de Apelação relatou 

em vários capítulos experiências pessoais durante o que ele chamava de sua 

“doença nervosa”. E assim ele inicia o capítulo IV: 

  

Estive doente dos nervos duas vezes, ambas em consequência de uma 
excessiva fadiga intelectual; a primeira vez por ocasião de uma candidatura 
ao Reichstag (quando eu era diretor do Tribunal de Província em 
Chemmitz), a segunda vez por ocasião da inusitada sobrecarga de trabalho 
que enfrentei quando assumi o cargo de presidente da Corte de Apelação 
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de Dresden, que me tinha sido então recentemente transmitido. 
(SCHREBER, 1995, p. 53).         

 

Segundo Schreber, a primeira crise transcorreu sem maiores problemas, visto 

não ter tido nenhuma experiência relativa ao domínio do sobrenatural. Nessa época, 

foi recebido pelo Dr. Flechsig que diagnosticou grave crise de hipocondria. Na 

segunda crise foi que Schreber passou a ter contato com o sobrenatural, afirmando 

ligação estreita com Deus. Em razão desse liame, passou a conhecer a “língua dos 

nervos” – que era uma língua falada por Deus e suas instâncias intermediárias, 

chamadas vozes, e, a todo momento, em seu corpo eram operados milagres.           

De acordo com Schreber, Deus fazia milagres em seu corpo sem lhe avisar, 

razão pela qual ele não podia ter controle sobre tudo o que se passava. O milagre 

dos urros era um exemplo claro, que consistia na emissão de ruídos, chamados 

também vociferações, que se verificavam de modo compulsivo e automático. O Juiz, 

portanto, encontrava-se em contínua “conexão nervosa” com Deus9.   

Outro milagre era o da “emasculação”10, chamada a transformação do homem 

em mulher. Assim: 

 

Os milagres que mais de perto evocavam uma situação ainda em acordo 
com a Ordem do Mundo pareciam ser aqueles que tinham alguma relação 
com uma emasculação a ser efetuada no meu corpo. A esse contexto 
pertence em particular todo tipo de modificações nas minhas partes sexuais, 
que algumas vezes (particularmente na cama) surgiam como fortes indícios 
de uma efetiva retração do membro viril, mas frequentemente, quando 
prevaleciam os raios impuros, como um amolecimento do membro, que se 
aproximava da quase completa dissolução; além disso, a extração, por 
milagre, dos pelos da barba, em particular do bigode, e, finalmente, uma 
modificação de toda a estatura (diminuição do tamanho do corpo) – 
provavelmente baseada numa contração da espinha dorsal e talvez também 
da substância óssea das coxas. (SCHREBER, 1995, p. 127-128). 

 

                                                           
9
 “Forma de comunicação à distância entre Deus (almas) e o homem. É um contato que se dá através 

dos nervos, sem necessidade da presença da outra parte. É pelo abuso da conexão nervosa que um 
homem pode reter os raios divinos, ameaçando a existência destes. Schreber se declara em contato 
ininterrupto (via conexão nervosa) com o conjunto de todas as almas e com a onipotência divina” 
(CARONE, 1995, p. 364). 
10

 “A emasculação não é propriamente a ablação do genital masculino, mas sua retração para o 
interior do corpo e ulterior transformação em órgãos sexuais femininos (externos e internos), 
implicando também modificação da estrutura óssea, da textura da pele, crescimento dos seios etc. A 
emasculação pode estar em conformidade com a Ordem do Mundo ou contra ela. No primeiro caso, 
recairia sobre o homem moralmente mais virtuoso, que, uma vez emasculado e fecundado 
diretamente por Deus, teria a missão de gerar uma nova humanidade. No segundo caso, a 
emasculação seria a mera transformação num corpo feminino, que seria abandonado (“deixado 
largado”) e transformado em puro objeto passivo de abusos sexuais (“como uma prostituta”)”. 
(CARONE, 1995, p. 365).      
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Na esteira do milagre da emasculação, Schreber afirmava que outros tantos 

eram operados em vários órgãos do seu corpo, como abdome, tórax e coração. Em 

um determinado momento afirma, inclusive, que já teve outro coração. Sua 

impressão é no sentido de que todo o seu corpo, de alguma maneira, já fora 

“prejudicado” por milagres. E, sobre isso, Schreber afirma que, se quisesse relatar 

tudo o que lhe havia acontecido, um livro seria pouco. O capítulo XI tem o título de 

Danos à integridade física por meio de milagres. A certa altura desabafa: 

 

Até hoje os milagres que experimento a toda hora são de tal natureza que 
deixariam qualquer pessoa em estado de pavor mortal; só que eu, devido 
ao hábito adquirido em muitos anos, consegui encarar como coisas sem 
importância a maior parte do que ainda acontece. Mas, nos primeiros anos 
da minha vida estada no Sonnenstein, os milagres eram de uma natureza 
tão ameaçadora que eu acreditava poder temer quase continuamente por 
minha vida, por minha saúde ou pelo meu entendimento. (SCHREBER, 
1995, p. 127). 

 

Contudo, a despeito de todas as transformações que acreditava acontecer na 

sua mente e no seu corpo, Schreber não se reconhecia um “doente mental” porque, 

segundo ele, sua razão estava intacta. Não havia qualquer turvação da mesma. Em 

recurso apresentado à sentença que o manteve incapaz, expõe: 

 
[...] não contesto o fato de que meu sistema nervoso, há vários anos, se 
encontra em um estado patológico. Mas contesto categoricamente ser ou de 
ter sido doente mental. Minha mente, isto é, o funcionamento das minhas 
forças intelectuais, é tão clara e saudável quanto a de qualquer outra 
pessoa, e – com exceção de algumas idéias hipocondríacas sem 
importância – tem sido assim desde o início da minha doença nervosa. 
(SCHREBER, 1995, p. 300). 

 

   A partir da afirmação acima, imprescindível se torna a apresentação de 

alguns aspectos relevantes dos laudos periciais elaborados pelo Dr. Weber, médico 

do sanatório de Sonnenstein. Após um breve relato informando a cronologia das 

internações de Schreber, inclusive mencionando o parecer do Dr. Flechsig, o perito, 

em seu primeiro laudo, relatou que, quando da segunda internação, na Clínica 

Psiquiátrica em Leipzig, o Dr. Schreber, além de ideias hipocondríacas,  

 

[...] queixava-se de sofrer um amolecimento cerebral, de que morreria logo, 
etc., mas logo em seguida se acrescentaram ao quadro mórbido idéias de 
perseguição derivadas de alucinações, que no início ainda se manifestavam 
esporadicamente, ao mesmo tempo em que começava a se manifestar uma 
notável hiperestesia – grande sensibilidade à luz e ao barulho. Mais tarde se 
tornaram mais frequentes as alucinações auditivas e acústicas, que, ao lado 
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de distúrbios sensoriais comuns, acabaram por dominar sua sensibilidade e 
seu pensamento: considerava-se morto e apodrecido, doente de peste, 
supunha que seu corpo fosse objeto de horríveis manipulações de todo tipo 
e, como afirma ainda hoje, sofria as coisas mais terríveis que se possa 
imaginar – e tudo isso em nome de uma causa sagrada. As idéias delirantes 
absorviam a tal ponto o doente que ele ficava horas e horas completamente 
rígido e imóvel (estupor alucinatório), inacessível a qualquer outra 
impressão, e por outro lado essas idéias o atormentavam tanto que chegava 
a invocar a morte, a ponto de tentar várias vezes afogar-se no banho e 
exigir o “cianureto que lhe estava destinado”. Pouco a pouco as idéias 
delirantes assumiram um caráter místico e religioso: ele se comunicava 
diretamente com Deus, os diabos faziam das suas com ele, via “fenômenos 
milagrosos”, ouvia “música sacra” e, finalmente, acreditava estar vivendo em 
outro mundo. (SCHREBER, 1995, p. 285). 

 

O Dr. Weber disse notar alguma diferença no paciente a partir de novembro 

de 1894, ano em que ocorreu a primeira internação de Schreber no sanatório de 

Sonnenstein.  

 

Em novembro de 1894, a postura rígida de paciente se relaxou um pouco, 
adquirindo mais movimento, e ele passou a se expressar em discursos 
coerentes, embora de um modo conciso e a trancos, vindo assim à tona 
mais claramente a elaboração delirante e fantástica das alucinações que o 
atormentavam continuamente; ele se sentia influenciado por certas pessoas 
que conhecera antes (Flechsig, von W...) e que considerava ali presentes; 
acreditava que o mundo fora transformado por elas, a onipotência divina 
destruída e que ele fora atingido por suas maldições, afirmando que lhe 
tiravam os pensamentos do corpo etc. Enquanto se recusava 
permanentemente a ler, frequentemente desenhava traços estenográficos 
no papel, distraía-se de vez em quando com jogos de paciência e parecia 
dar um pouco mais de atenção aos fenômenos do seu ambiente. 
(SCHREBER, 1995, p. 286). 

 
 

E o Dr. Weber relata período de grande excitação do paciente, com ataques 

de risos e urros, tanto durante o dia quanto a noite; martelava o piano de modo 

perturbador, condutas que indicavam reação a alucinações. (Para todas as atitudes 

mencionadas no laudo pericial o paciente forneceu resposta em seu recurso, como 

veremos no momento adequado).  As ideias hipocondríacas se mantinham, tais 

como a afirmação de que um pulmão havia desaparecido, o corpo estava 

transformado, etc. Segundo o laudo médico, se, por um lado, as alucinações foram 

se tornando cada vez mais intensas, por outro, a postura de Schreber para com os 

médicos era mais amável e respeitosa. Suas respostas às perguntas formuladas 

eram coerentes, o que denotava certo controle, pelo menos por algum tempo. 

Passou a se ocupar com leituras, jogos de xadrez e a tocar piano. 

Mas os ruídos noturnos continuavam e, em razão deles, Schreber precisou 

ser alojado em uma “cela de isolamento” mais distante, situação que perdurou por 



34 

 

algum tempo e que o paciente obedeceu sem maior resistência. Para o perito tais 

gritos não passavam despercebidos ao doente, que enxergava na sua atitude 

flagrante perturbação ao ambiente.  

Ao mencionar a “emasculação”, o perito assim se pronunciou:  

 
A partir de então, começaram a aflorar sinais de uma peculiar idéia delirante 
que mais tarde se desenvolveu; o doente frequentemente era encontrado 
seminu em seu quarto, pretendendo já ter seios femininos, observava com 
prazer imagens de mulheres nuas, desenhava figuras desse tipo e mandou 
raspar o bigode. (SCHREBER, 1995, p. 288). 

 

Significativo aduzir que a transformação de Schreber em mulher tratava-se de 

uma missão divina. Para o paciente, a ordem era redimir o mundo e devolver à 

humanidade a pureza perdida. E, para tanto, era essencial a sua emasculação. 

Diante dessa visão, sua maneira de se portar foi sendo modificada. Observava-se ao 

espelho, usava adereços femininos, como colares e fitas, além de manter o rosto 

sempre muito bem barbeado.  

O laudo médico apontou nova mudança nas atitudes do paciente a partir da 

primavera de 1897. Ressalte-se que relativamente pouco tempo depois o juiz 

Schreber começou a se interessar pela sua situação legal de incapaz (1899). Há 

registros de cartas muito bem escritas por ele à esposa, que demonstravam 

elegância e não deixavam transparecer qualquer atitude doentia. Também suas 

atividades se diversificaram mais, passaram a ser frequentes, no que o doente 

persistia nas mesmas. Os ruídos se tornaram mais brandos, e o juiz retornou ao seu 

quarto com o auxílio de remédios.      

O primeiro parecer médico, ao final, conclui: 

 

Só num aspecto o comportamento do paciente se modificou nos últimos 
tempos: se no início, quando talvez tivesse ainda uma consciência maior da 
sua doença, ele em geral aceitava com certa resignação o seu destino, (...), 
nos últimos tempos exige com grande energia o levantamento da curatela, 
deseja maior liberdade de movimento, maior contato com o mundo externo 
e tem a expectativa de voltar definitivamente para casa em um futuro não-
distante. (SCHREBER, 1995, p. 290). 

 

Outro laudo pericial foi produzido em 28 de novembro de 1900 (o primeiro é 

datado de 9 de dezembro de 1899). Neste segundo laudo o perito buscou registrar 

alguns aspectos concretos que permitissem ao juiz decidir a questão e, finalmente, 
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sentenciar se o doente, mesmo em consequência do seu estado, estaria ou não em 

condições de gerir os seus negócios, isto no sentido mais amplo do termo.  

Um aspecto importante exposto pelo perito, que merece transcrição, diz 

respeito ao fato de que Schreber encontrava-se, há muitos anos, recluso em 

sanatórios, instituições que, nos mínimos detalhes, determinavam as condutas a 

seguir. E isto era um complicador para a aferição do discernimento: 

 

Se se tratasse de um doente que se movesse no mundo externo e em 
contato direto com as condições de vida anteriores, então, no exercício da 
sua profissão, na solução de seus negócios, na vida familiar, no 
relacionamento social, no contato com os funcionários etc, sem dificuldade 
se produziriam situações de fato que seriam decisivas para responder à 
questão de saber se a situação psíquica anormal do paciente o induz, ou 
não, a agir de modo inconveniente, irracional e inadequado. (SCHREBER, 
1995, p. 295). 

 

Então, para uma análise mais adequada, e em razão de Schreber apresentar-

se mais disposto a conviver em comunidade, o perito Dr. Weber, passou a fazer 

suas refeições diárias em companhia do doente, o que se manteve durante os nove 

meses que culminou com a confecção do laudo. Também foi permitido ao doente 

passear pelos arredores, participar de festividades e ir ao teatro. Na percepção do 

perito, Schreber revelava vivo interesse por qualquer assunto, transitando muito bem 

entre política, arte e vida social. Se estivesse diante de senhoras, mostrava-se 

amável e simpático. Contudo, de acordo com o expert, ainda era visível o esforço 

que o paciente fazia para conter a emissão de urros. Caretas e pigarros ruidosos 

ainda eram comuns. 

Assim, o que se pôde observar pelo segundo laudo é que os tais “estados de 

urros” continuavam comuns e pouca coisa havia mudado. Schreber conseguiu 

desenvolver uma “técnica”, alguns truques, poder-se-ia dizer, para reprimir os urros, 

o que não os eliminavam: 

 

Justamente nos últimos tempos, essas vociferações se verificam de um 
modo particularmente violento, e, como pode demonstrar a carta anexa, o 
próprio paciente sofre com isso, sentindo-se indefeso e impotente em face 
desses “milagres”, que o induzem aos expedientes mais inúteis. Assim, por 
exemplo, faz parte dessas medidas o fato de que o doente (provavelmente 
para provocar a tantas vezes mencionada volúpia de alma) circula seminu 
pelo quarto ou se posta diante do espelho vestindo uma camisola 
decotadíssima, enfeitada com fitas coloridas para observar as formas 
supostamente femininas do seu busto. Essas condutas (antes, ele às vezes 
também punha as pernas nuas para fora da janela) o expõem ao perigo de 
um resfriado, que depois é interpretado como milagre. Ele, aliás, não tem a 
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intenção de se prejudicar, nem pensa mais em se suicidar, mesmo porque 
acredita que até as lesões corporais mais graves não o afetariam em nada. 
(SCHREBER, 1995, p. 297). 

 

Ao finalizar o trabalho, a conclusão do Dr. Weber é no sentido de que o 

paciente ainda não detinha qualquer “compreensão da natureza mórbida das 

inspirações e das idéias que o movem, e tudo o que se apresenta à observação 

objetiva como alucinação e idéia delirante é para ele certeza inabalável e legítimo 

motivo de ação.” (SCHREBER, 1995, p. 298). E, no entender pericial, esta 

compreensão é elemento fundamental para a avaliação da capacidade de agir.             

Ao que parece, não há dúvidas de que Schreber padecia mesmo de um 

transtorno mental. Mas, após tudo o que relatamos acima, vale interromper um 

pouco o curso da sua história a fim sejam estabelecidas algumas premissas 

argumentativas com foco no problema apresentado. 

A constatação de que Daniel Paul Schreber seja “doente dos nervos” seria 

suficiente para a manutenção da sua interdição? Seria possível a atribuição de um 

curador a uma pessoa que não esteja inteiramente privado da capacidade de agir, 

mas encontre dificuldades em lidar com alguns interesses, sem que essa atitude 

(determinação de curador) importe no processo de interdição?  

Ao falar na capacidade de gerir “negócios”, estar-se-ia diante de uma 

interpretação restritiva, ou atribuir-se-ia a ela um sentido mais amplo, como o 

cuidado para com a própria vida e de familiares, saúde, patrimônio, dentre outros? 

Poderia Schreber, com todos os delírios já relatados, ser considerado apto para gerir 

sua própria vida? 

Ao recorrer da decisão que o interditou, Schreber contesta, em um primeiro 

momento, dois aspectos afirmados pelo advogado que o representou quando da 

proposição da ação, quais sejam: 1º) ele não é doente mental, portanto, há erro 

objetivo na perícia. Diante dessa afirmação, formula uma diferença entre doença 

mental e doença nervosa, concordando que sofre da última. Aduz ainda, que sua 

mente é clara e saudável. 2º) Sua permanência no Sanatório de Sonnenstein não é 

benéfica para sua saúde mental. Afirma que não solicitou sua saída porque 

necessita mais algum tempo para ajustes quanto ao retorno à vida familiar. Segundo 

ele, para quem já passou seis anos em um sanatório, pouco importaria mais meio 

ano ou um ano. 
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Especificamente em relação à sentença, Schreber afirma que a 

fundamentação da mesma se apoiou no parecer pericial (segundo laudo). E é a 

partir dele que traz suas premissas de contrariedade, enumerando uma série de 

pontos na tentativa de comprovar a realidade dos milagres que afirmava existirem: 

1. Seu piano teve um número considerável de cordas arrebentadas. Segundo 

o juiz, qualquer especialista poderia comprovar que ninguém, mesmo fazendo uso 

da violência, poderia rebentar as cordas de um piano simplesmente batendo nas 

teclas. Certo é que uma perícia técnica comprovaria seu argumento. 

2. Quanto aos estados de urros formula a seguinte pergunta: 

 

A ciência tem uma explicação satisfatória para esse fenômeno? Por acaso 
consta nos anais da psiquiatria algum caso em que num homem – que 
sofra da forma de doença mental que se me pretende atribuir (paranóia), 
mas ao qual se reconhece ao mesmo tempo uma grande inteligência, uma 
capacidade de raciocínio inalterada, revelando decência e tato no seu 
contato social, uma concepção ética correta etc, e que de modo algum 
deixa transparecer qualquer tendência à grosseria – tenham sido 
observados tais estados ou ataques de urros? [...] Naturalmente, não 
disponho de suficientes observações feitas em outros doentes mentais, 
mas parto da hipótese de que as perguntas feitas deverão ser respondidas 
com uma negativa categórica. Se essa hipótese for verdadeira, estimaria 
receber uma confirmação que integrasse o parecer do perito. 
(SCHREBER, 1995, p. 306). 

 

Pela versão de Schreber, os urros traduzem os milagres que são realizados 

em seu corpo. 

3. Quanto as “caretas”, Schreber diz que o próprio perito confere certa 

realidade às suas alucinações porque não põe em xeque o fato de o juiz ouvir vozes. 

O ponto de divergência é saber se o som das vozes deriva de uma patologia ou se 

tem uma causa externa, no caso os milagres. Afirma não querer provar os milagres, 

mas fazer com que as pessoas pensem na sua possibilidade.  

4. Quanto aos “nervos da volúpia”, o recorrente assegura que no seu corpo, 

mais particularmente no seu peito, estão “presentes as peculiaridades de um 

sistema nervoso de um corpo feminino”. Invoca a possibilidade de um exame 

pericial. 

5. Partindo da afirmação pericial que assegura quão fantástica e intrincada é 

sua mente, Schreber diz querer submeter suas Memórias ao exame de 

especialistas. 
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Após essas considerações, Schreber afirma que lhe cumpre responder à 

questão de saber se a doença mental que lhe foi atribuída o torna incapaz de cuidar 

dos seus negócios. De plano, transfere o ônus da prova ao Ministério Público: 

 

Nesse sentido, gostaria novamente de fazer uma observação: a meu ver, 
cabe à parte contrária, ou seja, ao Ministério Público, o ônus da prova. Pois, 
como a lei não reconhece a doença mental pura e simplesmente como um 
motivo para a interdição, mas pressupõe uma doença mental de uma 
natureza tal que tenha como resultado impedir a pessoa em causa de 
administrar de modo razoável seus próprios negócios, a rigor deveria ser da 
competência de quem requer a interdição fornecer ao juiz as provas 
concretas e necessárias. Portanto, vagos temores, expressões genéricas do 
tipo “Não há a menor condição de prever” se, devolvida a liberdade de 
dispor da minha pessoa e dos meus bens, eu não me deixarei levar por 
minhas idéias delirantes e alucinações a ações irracionais de qualquer 
natureza, não podem ser suficientes para equiparar juridicamente a uma 
criança de menos de 7 anos um homem como eu, em quem forçosamente 
se reconhecerá um alto nível intelectual e moral. Seria melhor provar, com 
base na experiência concreta, em particular dos últimos anos, se e em que 
sentido minhas alucinações e idéias delirantes provocaram em mim uma 
tendência a agir de modo irracional. (SCHREBER, 1995, p. 314). 

 

Ao enfrentar a afirmação de que dispõe de adereços femininos, Schreber 

reconhece que esta atitude poderia soar como irracional. Contudo, mantém sua tese 

de que se trata de uma exigência dos milagres procedidos em seu corpo. Também 

afirma que nunca perturbou quem quer que fosse com essa atitude e que nunca quis 

chocar as pessoas. Pelo contrário. Sempre foi discreto na compra dos adornos 

femininos. Segundo ele, o fato de usá-los atenua os estados de urros. E, quanto ao 

aspecto financeiro, a compra dos colares e demais adereços não lhe custa quase 

nada. 

Por fim, Schreber contesta o último argumento da sentença, qual seja, que a 

restituição da liberdade implicaria no fim de sua sociedade conjugal e que a 

manutenção da ideia de publicação das “Memórias” o exporia ao perigo de um 

processo. Ao impugnar o primeiro argumento Schreber constata que seu casamento 

já foi dissolvido há anos, em consequência da sua enfermidade, mas que tem plena 

consciência de seus deveres morais para com sua esposa. Também aduz que são 

os seus interesses que estão em jogo e que a interdição se presta à garantia dos 

interesses do interditado: 

 

Mas sobretudo devo ressaltar categoricamente que a interdição deve ter 
lugar apenas no interesse do próprio interditado, para protegê-lo de 
eventuais perigos resultantes da sua tendência a agir de modo irracional, e 
nunca para preservar terceiros, mesmo que sejam os familiares mais 
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próximos, de qualquer prejuízo, ou para preservar neles um certo estado de 
ânimo, que pode ser importante para seu equilíbrio mental, mas não faz 
parte das relações sociais reguladas pelo direito. Ao lado dos interesses 
vitais que dizem respeito à própria pessoa do interditado, a assistência aos 
familiares (ver disposição ministerial citada na abertura da fundamentação 
da sentença) pode entrar em consideração só à medida que essa 
assistência recai por lei sobre o interditado, ou seja, no caso presente, à 
medida que se trata de prover uma subsistência adequada. A essa 
obrigação jamais me subtrairei, particularmente no sentido de proporcionar 
à minha esposa todos os recursos necessários para viver em estado de 
separação, caso as circunstâncias sejam tais que não se possa pretender 
que minha esposa viva comigo. (SCHREBER, 1995, p. 316).  

  

Em relação à publicação das Memórias, Schreber assume o risco com 

consciência e, segundo ele, perfeita serenidade. Diz, ao final do recurso, que o pior 

que poderia lhe acontecer seria apenas que o considerassem mentalmente 

perturbado, e isso já ocorria. (SCHREBER, 1995, p. 320).  

Em razão do recurso interposto por Schreber, alguns esclarecimentos foram 

prestados pelo perito Dr. Weber, cujo laudo é datado de 5 de abril de 1902. De novo, 

há a afirmação de que o recorrente é portador de paranóia, sendo ela uma 

enfermidade eminentemente crônica. Também disse que, se o paciente pudesse 

avaliar corretamente seu estado de saúde, ou melhor, se pudesse reconhecer que 

as opiniões médicas têm fundamento objetivo, Schreber não estaria doente. 

Ao responder a pergunta proposta por Schreber sobre a particularidade do 

seu caso, afirmou que embora o quadro clínico mental pudesse se apresentar com 

vários matizes, com riqueza de variações, as diretrizes essenciais eram constantes, 

razão pela qual, reafirmou que o distúrbio que o juiz apresentava era bem conhecido 

da Psiquiatria. 

Sobre a doença, ensina: 

 

A paranóia é uma enfermidade eminentemente crônica. Na maioria das 
vezes evolui gradualmente, mas pode também começar de forma bastante 
aguda, manifestando-se como loucura alucinatória, e só depois do 
desaparecimento dos sintomas tempestuosos prosseguir lentamente no seu 
desenvolvimento gradual. Deve-se assinalar como traço característico da 
paranóia o fato de que, independentemente de uma participação primária de 
fortes anomalias emocionais, mas frequentemente em conexão com 
alucinações e erros de memória, ocorrem idéias delirantes que logo se 
fixam e se transformam em um sistema duradouro, que não se modifica e 
que se torna inabalável, no qual permanecem plenamente conservadas a 
capacidade de raciocínio, memória, ordem e lógica do curso do 
pensamento. Na avaliação do estado geral, não tem um significado 
fundamental saber se as idéias delirantes se referem à apreensão do 
próprio corpo (forma hipocondríaca), ao campo político, religioso, sexual, 
etc., mas deve ser ressaltado como fenômeno característico o fato de que o 
centro das representações mórbidas é sempre a própria pessoa, e que 



40 

 

habitualmente idéias de influência e de perseguição se combinam com 
idéias de supervalorização e, na maior parte dos casos, pelo menos durante 
um longo tempo, as idéias delirantes se limitam a um determinado campo 
de representações, permanecendo intactos os demais campos. 
(SCHREBER, 1995, p. 328). 

 

Contudo, ainda reafirmando a existência da doença e as atitudes estranhas 

do juiz, que continuava no seu “estado de urros” além de se adornar como uma 

mulher, o perito não deixou de reconhecer que o recorrente, gozando de maior 

liberdade de movimento, não manifestava comportamento insensato ou 

inconveniente. Também quanto à questão financeira, afirmou o perito que, desde 

que o juiz recebeu autorização para sair com mais freqüência do sanatório, passou a 

receber uma quantia maior de dinheiro para as despesas, sendo certo que sua 

administração era bem satisfatória. Segundo o Dr. Weber, também não mais se 

poderia dizer que o paciente não zelava por sua saúde.             

Manteve sua posição de que a possibilidade de publicação das “Memórias” 

por parte de Schreber era resultado da doença, não se afigurando uma ação 

sensata. 

E por fim, mas não menos importante, o perito afirmou que, dada a natureza 

da enfermidade, não se poderia ter garantias de que, no futuro, a doença não 

prejudicaria o recorrente. Contudo, indagou se o simples temor, ou a possibilidade 

de um perigo grave seria razão suficiente para a manutenção da interdição. Disse 

ainda que há muito tempo o recorrente possuía vida própria e que muitas das suas 

ações e interesses não mais eram marcados ou influenciados pelo “complexo de 

representações” da sua mente. E finalizou: “Em face da situação atual, não há 

motivo para supor que a condição psíquica do queixoso sofra em futuro próximo 

modificações significativas ou piore e, sendo assim, na avaliação do estado geral, 

não se deve mais dar um valor tão grande às preocupações com o futuro.” 

(SCHREBER, 1995, p. 337).      

Finalmente, em 14 de julho de 1902, a Corte de Apelação concedeu a 

Schreber o levantamento da interdição. A Corte de Apelação reconheceu a doença 

mental do recorrente, mas afirmou que um estado de perturbação mental não era 

suficiente para a sua interdição. Além do transtorno, seria necessário saber se, em 

consequência do estado de saúde, o paciente não estaria apto a cuidar dos seus 

negócios (SCHREBER, 1995, p. 350). Asseverou que a interdição tem lugar 

somente quando a doença mental é de natureza gravíssima, culminando com a total 
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incapacidade do doente em gerir seus negócios. Amparando-se em disposição do 

Código Civil, a Corte de Apelação afirmou ser possível a determinação de curatela 

para pessoas que têm capacidade reduzida em virtude de doença mental, mas que 

a interdição é medida extrema. Nesse sentido: 

 

Caso o doente não esteja inteiramente privado da capacidade de agir de 
modo sensato e ponderado e sua condição mental o impeça apenas de lidar 
com alguns de seus interesses ou com um determinado círculo de 
interesses, isso pode ocasionar eventualmente a introdução da curatela 
(artigo 1.910, item 2, do Código Civil), mas nunca a imposição da interdição. 
(SCHREBER, 1995, p. 350). 

        

Outro aspecto de grande relevância, abordado no acórdão, foi a discussão 

acerca da abrangência do conceito de negócios, para o Direito Civil. Segundo a 

Corte de Apelação, a expressão “gerir negócios” não diz respeito apenas às 

questões de natureza patrimonial, sendo certo que seu alcance vai além dos 

contornos financeiros para abarcar as circunstâncias existenciais, tais como 

cuidados para com a vida e a saúde da pessoa e da sua família. É impressionante a 

atualidade da matéria em discussão: 

 

O conceito abrange o conjunto de circunstâncias de vida, cujo bom 
andamento é de interesse da lei: os cuidados com a própria pessoa do 
interditado, com sua vida, saúde, bem como com seus familiares e seu 
patrimônio, pois a interdição é, antes de mais nada, uma medida de 
proteção. Ela pretende ajudar quem não tem condições de se proteger das 
circunstâncias nocivas de sua falta de entendimento e da eventualidade de 
que outros tirem proveito disso. Nesse sentido, o dever de assistência do 
Estado se limita à necessidade de proteção do doente. Mas a proteção 
jurídica oferecida ao doente na forma de interdição deve ser eficiente e 
adequada de modo a poder afastar os perigos que o ameaçam na vida civil 
e que advêm da sua deficiência de vontade. A interdição só deve ter lugar 
quando se trata de perigos que possam ser combatidos com êxito, por meio 
da cassação da capacidade civil (Código Civil, artigo 104, item 3) e pela 
instituição de um curador que se encarregue de todos os seus negócios 
pessoais e patrimoniais (artigo 1.896). (SCHREBER, 1995, p. 350). 

 

Quanto aos pareceres do Dr. Weber, a Corte de Apelação aplaudiu a atitude 

do perito em não trazer conclusões sobre o caso, visto que isso seria papel do 

próprio judiciário, e elogiou todos os laudos, porquanto completos e esclarecedores 

acerca do diagnóstico e da evolução da doença. A Corte concordou com a afirmação 

do perito de que o recorrente jamais poderia avaliar corretamente sua doença, mas 

que não se inferiria, daí, que ele tivesse turvação da razão sobre os demais 

aspectos da sua vida. E, nesse sentido, a Corte de Apelação lança mão da 
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expressão “loucura parcial”, para dizer que, muitas vezes, representações mórbidas 

se restringem a um único setor, podendo levar uma existência em separado de 

outros aspectos da vida que, por sua vez, não são atingidos pelo distúrbio psíquico. 

Atribuindo razão ao recorrente, os juízes esclareceram: 

 

Como objeta com razão o queixoso, a capacidade civil não pode ser 
cassada apenas com base na suspeita de que ele poderia ser levado por 
ações insensatas nessa ou naquela área pelas suas representações 
delirantes. Nesse ponto a lei exige a constatação positiva de que ele, em 
conseqüência da doença mental, não é capaz de cuidar de seus negócios 
(artigo 6 do Código Civil). A parte que solicita a interdição é que deve provar 
que é esse o caso. Se não for possível produzir a prova contra o queixoso e 
se não se puder chegar a um resultado seguro e inquestionável sobre o 
estado mental do doente, nos termos do art. 653 do Código de Processo 
Civil, então a interdição não pode ser mantida. (SCHREBER, 1995, p. 353).               

 

Ora, a maneira, então, de se buscar a resposta correta para a questão, 

segundo a Corte, é por meio das experiências de fato. Os laudos periciais 

demonstraram a evolução do paciente, e, nos dois últimos laudos restou claro que o 

contato do recorrente com o mundo exterior se verificou sem transtornos, sendo 

certo que o paciente foi, inclusive, elogiado pelo médico em relação ao seu 

comportamento para com senhoras, médicos e pessoas da sociedade, neste último 

aspecto, quando saía a passeio pelos arredores do Sanatório. 

Quer dizer, segundo a Corte, até o momento daquele julgamento não houve 

um fato sequer que pudesse pôr em xeque a conduta do recorrente de maneira a se 

pensar que sua doença prejudicasse seus interesses legais. Se era certo que o 

paciente acreditava nos milagres produzidos em seu corpo, tais delírios – 

comprovadamente uma doença – não o dominavam totalmente, a ponto de privá-lo 

da capacidade de pensar e refletir em relação a outros setores da vida. 

A Corte reconheceu a capacidade de Daniel Paul Schreber em gerir seus 

próprios negócios em seu benefício e no benefício de sua esposa. Quanto à 

sociedade conjugal, a Corte também reconhece as razões expostas pelo paciente, 

no sentido de que seu casamento já fora desfeito há anos. De toda maneira, ainda 

que assim não fosse, seu casamento não poderia ter a menor influência sobre a 

decisão de se manter ou não a interdição, já que esta tem, como objetivo precípuo, a 

garantia do bem do interditado, não sendo legítimo decretá-la no interesse de 

terceiros. 
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Finalmente, quanto à publicação das Memórias, a Corte afirmou que Schreber 

encontrava-se em plenas condições de saber os benefícios e os malefícios da 

mesma, inclusive em relação ao ônus em relação ao seu patrimônio.  

Findo o processo judicial, Schreber voltou para Dresden (1903) onde passou 

a viver novamente com sua esposa. O casal adotou uma menina de 13 anos. Tudo 

ia bem até que sua esposa foi acometida de uma hemorragia cerebral. Diante do 

ocorrido, o juiz teve uma recaída e, aos 27 de novembro de 1907 voltou a ser 

internado, dessa vez no Sanatório de Dösen, próximo a Leipzig. Morreu aos 69 

anos, no dia 14 de abril de 1914.      

Com o objetivo de introduzir a discussão proposta na presente tese, poderia 

ter relatado, aqui, a vida de outras pessoas importantes – personagens reais como 

Virginia Woolf, Goethe, Sabina Spielrein e Mozart, ou mesmo trazer à discussão a 

trajetória de personagens fictícios, como Hamlet, Édipo e outros, todos acometidos 

de algum transtorno mental e do comportamento. A escolha por Daniel Schreber se 

deu em razão das discussões jurídicas que permearam o caso. Primeiro porque é 

justamente ele – uma pessoa acometida por um transtorno mental – quem busca a 

suspensão da curatela. Segundo porque o caso de Schreber revela um nítido caso 

de sofrimento de indeterminação por parte de uma pessoa que, alijada pelo Direito, 

encontrou-se diante de uma realização incompleta ou insuficiente da sua autonomia. 

A ousadia de Schreber em buscar reconhecimento daquilo que ele se tornou 

não poderia encontrar entraves na dogmática civil, como bem salientado pela Corte 

de Apelação ao excluir a sua interdição. Desta forma, é possível sustentar a 

argumentação do caso de Daniel Paul Schreber Schreber à luz da Teoria das 

Incapacidades na Teoria Geral do Direito moderno? 
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2 A COMPREENSÃO DIALÓGICA DO DIREITO: A DINÂMICA DO 

RECONHECIMENTO E DA RECONCILIAÇÃO NO DIREITO PRIVADO 

 

2.1 Introdução 

 

A Ciência do Direito, enquanto Ciência Social Aplicada, deve ser 

compreendido como instrumento dialógico capaz de efetivar uma realidade social, 

construída e reconstruída através de processos comunicativos que se perfazem em 

um contexto democrático de convivência. Trata-se de compreendê-lo não mais como 

um instrumento que se prende a uma concepção de realidade ideal e apriorística, 

pensada de antemão.  

Ao contrário, o Direito deve ser compreendido como um devir em constante 

processo de releitura de si, que se perfaz no discurso, não permitindo que 

categorizações, postulados ou conceitos se engessem em torno de um dever ser 

determinado, fixo e indiscutível. 

A linguagem, compreendida como instrumento de mediação de atores sociais 

em um constante fluxo comunicativo, deve ser incorporada pelo Direito como 

medium capaz de constituir ou reconstituir uma realidade compartilhada 

intersubjetivamente, em constante reflexão de si mesma. Segundo Jürgen 

Habermas, a linguagem exerce, dentre outras, a função da integração social ou da 

coordenação dos planos de diferentes atores na interação social (HABERMAS, 

1989). 

O que Habermas denominou de teoria do agir comunicativo pressupõe a 

compreensão da linguagem não de um ponto de vista cognitivo, que visa tão 

somente aclarar a relação entre a frase e o estado-de-coisas (não-comunicativo). 

Ele propõe o situar-se dessa relação em um contexto em que interlocutores se 

interagem, em um fluxo comunicativo, de modo que “‘dizer algo a alguém’ e 

‘compreender o que é dito’ se baseiam em pressuposições mais complicadas e 

muito mais pretensiosas do que o simples ‘dizer (ou pensar) o que é o caso’.” 

(HABERMAS, 1989, p. 42). 

A ação comunicativa se desenvolve a partir de um processo dialógico em que 

o falante e o ouvinte se interagem em um constante fluxo de interlocução. Tais 

sujeitos assumem uma “atitude performativa” que “permite uma orientação mútua 

por pretensões de validade (verdade, correção normativa, sinceridade) que o falante 
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ergue na expectativa de uma tomada de posição por sim/não da parte do ouvinte”. 

(HABERMAS, 1989, p. 42) É nesse contexto de mediação linguística, de agir 

comunicativo que falante e ouvinte reproduzem o mundo da vida. Trata-se da busca 

pelo reconhecimento intersubjetivo, com o escopo de que “cada pretensão particular 

possa servir de fundamento a um consenso racionalmente motivado.” (HABERMAS, 

1989, p. 42). 

Dizer, pois, ser o Direito instrumento dialógico capaz de efetivar e possibilitar 

a efetivação de uma realidade social, através de processos linguísticos, é 

compreender a existência de um contexto social em que interlocutores estão em 

constante exercício de uma “atitude performativa”. 

Portanto, a realização do Direito é reconstrutiva, na medida em que os 

discursos que lhe dizem respeito não se encerram em tomadas de decisões, ainda 

que consensuais, capazes de definir algo como um direito ou um dever, uma 

liberdade ou uma não liberdade. 

 Todavia, o que não pode ser desconsiderado, de forma alguma, é que o 

processo de racionalização comunicativa do mundo da vida não pode ser dissociado 

das experiências reais dos interlocutores. A teoria comunicativa deve se construir 

não pela abstração linguística dos sujeitos envolvidos no fluxo comunicativo, mas 

pela efetivação das relações de reconhecimento formadoras da pessoalidade do 

interlocutor. 

A reconstrução do Direito se concretiza na medida em que decisões são 

rediscutidas, submetendo-as a novos discursos segundo um contexto social 

diversificado, permitindo que novas atitudes performáticas possam redefinir o que 

fora pensado e conceituado. 

Em uma perspectiva democrática, esta abertura para rediscussão normativa 

tende a possibilitar a reconstrução da Ciência do Direito a partir da interação de 

todos os atores sociais, sem qualquer distinção. É com vista a este propósito que se 

torna imprescindível buscar a implementação de um contexto comunicativo que 

tenha como escopo assegurar, de modo efetivo, as expectativas dos interlocutores 

no fluxo comunicativo. 

Somente haverá legitimidade na atividade performática dos interlocutores se 

houver o reconhecimento do falante e do ouvinte como efetivos interlocutores. Em 

uma sociabilidade que se afirma democrática, na qual a convivência é possibilitada 

pela mediação da linguagem na efetivação das expectativas individuais, necessário 
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assegurar reconhecimento aos interlocutores, de modo a permitir que todos possam 

assumir as coordenadas da própria moralidade de modo livre, como interlocutores 

autônomos, e ao mesmo tempo interdependentes. 

O termo “moralidade” ora empregado refere-se ao projeto da Filosofia do 

Direito de Georg Wilhelm Friederich Hegel, segundo o qual moralidade reflete a 

pulsão da vida da própria pessoa, como ser que pensa, que age, que se 

autodetermina e que constrói a sua identidade, a partir de si mesmo (subjetividade). 

Em outras palavras, a moralidade “tenta esboçar o lugar legítimo daquelas 

concepções modernas de liberdade segundo as quais a liberdade do sujeito 

individual é caracterizada como a capacidade de autodeterminação moral.” 

(HONNETH, 2007, p. 71). 

Entretanto, essa moralidade é interdependente de um contexto mais amplo, 

no qual moralidades se constroem e reconstroem. Trata-se da coexistência de 

pessoas que exercem iguais liberdades fundamentais, que, em um processo 

dialético, constroem as suas identidades, com e contra o outro. 

Hegel define esse contexto como eticidade, ou seja, o âmbito de convivência 

de indivíduos humanos livres, capazes de querer e agir, em um processo social e 

dialético de reconhecimento. Trata-se, portanto, de um espaço em que a liberdade 

da identidade (moralidade) encontra-se em um contexto de intersubjetividade 

(eticidade). É a afirmação e assunção da alteridade, na dependência do outro como 

interlocutor necessário da atividade performática da própria identidade. 

A Filosofia do Direito de Hegel é construída através da compreensão 

processual da própria pessoa, que primeiro é construída a partir de si 

(subjetividade), mas não se encerra nesse ponto, já que se encontra inserida em um 

tempo e espaço com outras subjetividades (intersuvjetividade). 

Pelo fato de a pessoa não estar alheia a uma rede de relações, esta é 

pressuposição para o processo de edificação da própria subjetividade. Ora, se a 

pessoa não é algo dado, mas sim construído, este processo de construção (ou a 

atuação performativa) se dá a partir da interação com os outros, em uma constante 

busca por reconhecimento. 

O processo de reconhecimento em Hegel é dialético, haja vista que não 

implica na subserviência do “eu” perante o “não-eu” que o reconhece. O 

reconhecimento dialético se dá quando o “eu” se reconhece primeiramente, e na 
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relação com o outro, o “não-eu”, se afirma. Assumir a dialética do reconhecimento é 

assumir a dinâmica democrática da sociabilidade humana. 

A dialética do reconhecimento pressupõe o outro como efetivo interlocutor, 

corresponsável na construção do próprio “eu”. O reconhecimento de que cada 

pessoa é interlocutor em uma sociedade de interlocutores pressupõe a alteridade e 

o resguardo da sua liberdade comunicativa. É essa liberdade que permite que a 

pessoa seja tratada como interlocutor, pois sem ela o processo dialético de 

afirmação do próprio “eu” se torna algo semelhante ao domínio ou arbitrariedade, 

posto que a ausência de autonomia de um interlocutor implica o cerceamento da 

possibilidade de fala e de interação no processo dialético de autoafirmação. 

 Assim, pode-se concluir, com Charles Taylor, que “estudar pessoas é estudar 

seres que só existem em certa linguagem, ou que são por ela parcialmente 

constituídos.” (1997, p. 53). 

Ao Direito compete estabelecer mecanismos capazes de efetivar a dialética 

de reconhecimento, de forma que a todos os indivíduos seja assegurada a liberdade 

de se construírem pessoas em um processo aberto e público de edificação da 

própria identidade, reconhecendo-se a si mesmo através do outro em uma dialética 

constante de reconhecimento e reconciliação. 

Tal assertiva tende a se tornar mais densa quando a sua compreensão 

decorre de uma realidade democrática de Estado e de Direito, na qual a pluralidade 

é a chave da convivência social e, quiçá, a causa das calorosas discussões acerca 

das ambições que se pode esperar do Direito moderno.  

O reconhecimento de si, com e contra o outro, afirma o sentido que se dá à 

reciprocidade dialógica, que permite que indivíduos possam se reconhecer e serem 

reconhecidos como integrantes de uma determinada sociabilidade, e nela possam 

se autocompreender livres, autônomos e individualizados. Eis o fundamental desafio 

do Direito Privado na atualidade, na medida em que a ele compete grande parte da 

tarefa democrática de efetivar projetos individuais de reconhecimento de pessoas. 

A proposta argumentativa que se segue tende a ser apresentada como o 

fundamento teórico para a reconstrução da Teoria das Incapacidades no Direito 

Privado, tendo como referência a luta por reconhecimento decorrente do processo 

dialético de afirmação da pessoalidade, e o sofrimento de indeterminação causado 

pela tentativa frustrada de construção e afirmação da pessoalidade, em decorrência 

de instrumentos jurídicos institucionais. 
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2.2 A realização da pessoalidade e a patologia da indeterminação 

 

Como já salientado na introdução da presente tese, todos os indivíduos 

humanos, na qualidade de seres livres e que coexistem em uma rede de 

interdependência e interlocução, possuem uma pessoalidade que não é pressuposta 

nem imposta, mas sim construída socialmente.  

O substantivo feminino pessoalidade advém do latim personalitas e significa a 

qualidade de ser pessoal. Não se trata da assunção de uma qualidade imanente à 

espécie humana, mas pressupõe a ação do homem na determinação daquilo que é 

individual e que expressa a efetivação de uma possibilidade pela liberdade na 

convivência com os outros. Pessoalidade decorre, pois, da autodeterminação e 

autoafirmação das configurações individuais dentro de um fluxo comunicativo.  

O sentido do termo configurações ora utilizado foi propositalmente retirado da 

obra de Charles Taylor (1997), “As fontes do Self”, na medida em que, segundo 

Taylor, é praticamente impossível ao indivíduo humano prescindir de suas 

configurações, denominadas de incontornáveis, uma vez que são responsáveis por 

atribuir conteúdo à pessoalidade livremente assumida. É impossível ao indivíduo 

humano não julgar se determinada forma de vida vale de fato a pena, se sua 

dignidade se revela em uma certa realização ou posição, ou ainda se certas 

obrigações morais são válidas na medida em que são assumidas autonomamente 

pelo próprio indivíduo (TAYLOR, 1997, p. 42). 

Afigura-se, portanto, a pessoalidade como a possibilidade do indivíduo 

humano assumir uma identidade, isto é, um horizonte dentro do qual ele é capaz de, 

livremente, tomar uma posição (TAYLOR, 1997, p. 44), e assim agir, ser responsável 

pela sua ação e buscar ser reconhecido através dela, em um universo intersubjetivo 

em que identidades se entrelaçam e processualmente se constituem e reconstituem. 

Pessoalidade implica, portanto, processo de construção da identidade de um 

ser livre e autônomo que se reconhece a si mesmo através do outro (alter), em um 

constante processo de autodeterminação de si e de reconhecimento de si pelo outro 

e vive-versa. Até mesmo em se tratando de indivíduos humanos com dificuldades ou 

incapacidade de afirmação de uma identidade esse processo de reconhecimento é 

presente, uma vez que o reconhecimento de si pelo outro se concretiza enquanto 

uma realidade intrínseca ao próprio convívio. 
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Se o projeto da sociabilidade moderna é possibilitar que todo indivíduo 

humano possa ter a liberdade para construir sua pessoalidade, e os projetos 

individuais de identidade pressupõem expectativas e propostas de autorrealização 

individual, é evidente que a frustração destes projetos a partir de argumentos 

moralistas ou estigmatizantes gera sentimento de frustração e desrespeito, ou seja, 

a indeterminação do próprio sujeito interlocutor. Ao Direito cumpre o papel de 

efetivar ou possibilitar a efetivação da autorrealização em um contexto intersubjetivo 

de convivência, sem fomentar a indeterminação. 

Ora, se o Direito é, como se afirmou acima, o instrumento dialógico capaz de 

efetivar e possibilitar a efetivação de uma realidade social, construída e reconstruída 

através de processos linguísticos que se perfazem em um contexto democrático de 

convivência social, não se pode pretender seja ele utilizado como meio de frustração 

da autorrealização individual, buscando legitimá-lo a partir, por exemplo, de 

“argumentos moralistas ou estigmatizantes”, tendentes a respaldar o que é melhor, 

em detrimento do que é legítimo. Tal prática evidencia uma proposta 

antidemocrática de Direito que nega a pluralidade da sociabilidade moderna e 

instaura uma gramática dos conflitos sociais. 

A seguir na argumentação com o escopo de se estabelecer a compreensão 

dialógica do Direito, imprescindível a análise das dimensões do reconhecimento e os 

conflitos sociais decorrentes da violação de expectativas normativas de 

reconhecimento, geradores de um sentimento de indeterminação (HONNETH, 

2007). 

Axel Honneth, filósofo e sociólogo alemão, propõe a contextualização da 

Filosofia do Direito de Hegel, enfrentando um problema que define os contornos da 

modernidade e seus conflitos, qual seja, o exercício de iguais condições para a 

realização da liberdade, sobretudo quando há limitações sociais para a 

autorrealização individual. 

Importante destacar que a proposta de Honneth consiste em uma 

“reatualização” indireta da Filosofia do Direito de Hegel, haja vista que o conceito de 

Estado e o conceito ontológico de espírito hegelianos não são passíveis de 

reabilitação. Assim, afirma que: 

 

O objetivo desse modo de proceder ‘indireto’ deve ser demonstrar a 
atualidade da Filosofia do direito hegeliana ao indicar que esta, como 
projeto de uma teoria normativa, tem de ser concebida em relação àquelas 
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esferas de reconhecimento recíproco cuja manutenção é constitutiva para a 
identidade moral de sociedades modernas. (HONNETH, 2007, p. 51).  

 

Honneth reconhece a existência de consequências antidemocráticas que 

possam originar da leitura da Filosofia do Direito de Hegel, na medida em que é 

possível aferir que direitos de liberdade individual encontrem-se subordinados à 

autoridade ética do Estado.  

Todavia, o que se destaca na proposta hegeliana para uma Filosofia do 

Direito é “[...] a tendência inconfundível de Hegel de querer entender a autonomia 

individual de todo cidadão do Estado, não precisamente no sentido Kantiano, como 

princípio da soberania popular [...].” (HONNETH, 2007, p. 49). O seu propósito em 

reatualizar tal proposta filosófica é entendê-la como uma “metateoria do Estado 

democrático de direito.” (HONNETH, 2007, p. 49). 

Hegel assume o conceito de pensamento livre como sendo meio de produção 

da pessoa enquanto vontade livre, posto que “[...] em lugar de se fixar naquilo que é 

dado [...] toma a si mesmo exclusivamente por princípio, e precisamente por isso 

exige estar unido à verdade.” (HEGEL, 2005, p. 27). Verdade essa que não é 

imposta e que não se respalda em Deus ou em dogmas, mas uma verdade racional, 

que pressupõe a participação da pessoa, enquanto pensamento livre, no 

preenchimento do seu conteúdo.  

A vontade livre é assumida como princípio fundamental da Filosofia do Direito 

hegeliana, de modo que “todas as determinações morais ou jurídicas só podem ser 

corretamente consideradas na medida em que exprimem a autonomia individual ou 

a autodeterminação dos homens.” (HONNETH, 2007, p. 56). 

A prova da existência do pensamento livre, e, consequentemente, da 

construção da própria pessoa, é a possibilidade dela não se conformar ou mesmo se 

mostrar hostil aos valores reconhecidos publicamente. O “propósito da 

superficialidade”, desta forma, é fazer nascer a força do todo (HEGEL, 2005, p. 30). 

sobrepondo-se à parte, e isso, além de implicar em empecilho para a construção da 

pessoalidade pelo sentimento livre, pode refletir a “contingência subjetiva da opinião 

e do arbítrio” (HEGEL, 2005, p. 30) de uns sobre a liberdade de outros. 

Em uma sociedade em que se reconhece o pensamento livre, a tendência e o 

risco são as pessoas agirem de forma atomizada, na busca de interesses 

excludentes. Entretanto, Hegel assume a ideia do universal, não como algo 

pressuposto, a priori, divino, sacrossanto, mas como algo compartilhado pelas 
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pessoas em uma esfera de relações. É por tal razão que a ideia de universal em 

Hegel não aniquila a pessoa, mas pressupõe a sua participação efetiva na 

construção do universal: “a autodeterminação do Eu efetua-se mediante o situar-se 

no Uno num estado que é a negação do Eu, pois determinado e limitado, sem deixar 

de ser ele mesmo.” (HEGEL, 2005, p. 49) Segundo Axel Honneth: 

 

[...] o autor da Filosofia do direito quer – e isso não pode mais surpreender – 
chegar a um modelo complexo de “vontade livre” por meio do qual na 
própria vontade, assim como no material da autodeterminação individual, 
aquele vestígio de heteronomia é compreendido, porque pode ser pensado 
agora como resultado da liberdade. (HONNETH, 2007, p. 59). 

 

Pelo fato de a pessoa não estar, no contexto da Filosofia do Direito hegeliana, 

alheia a uma rede de relações, essa é pressuposto para o processo de edificação da 

própria autorrealização. Ora, se a pessoa não é algo dado, mas sim construído, o 

processo de construção de si se dá a partir da interação com e contra o outro, em 

um constante processo de reconhecimento. 

A própria concepção hegeliana de Direito apresenta-se, segundo Honneth, 

mais ampla que a concepção kantiana. Isso porque enquanto Kant compreendia o 

Direito como uma “ordem estatal de uma vida comum regulada pelo direito” 

destacando-se a coercibilidade do Estado (HONNETH, 2007, p. 64), Hegel o teria 

compreendido como instrumento para a realização da “vontade livre” de cada 

pessoa individual, que reclama para si a exigência da sua autodeterminação e 

autorrealização. Dessa forma: 

 

Os portadores de “direitos”, dos quais trata a Filosofia do direito, são 
primeiramente esferas e práticas sociais que possuem uma pretensão 
justificada de reivindicar direitos em face da sociedade como um todo e de 
exigir sua manutenção; e como destinatários de tais “direitos” de esferas, 
instituições ou sistemas e práticas, devemos entender novamente todos os 
membros daquelas sociedades que são caracterizados segundo o princípio 
normativo da autodeterminação individual. (HONNETH, 2007, p. 66). 

 

A partir desse contexto, Honneth verifica que a proposição filosófica do Direito 

de Hegel representa uma “teoria normativa de justiça social” que se fundamenta na 

exigência de “condições necessárias de autonomia individual, cujas esferas sociais 

uma sociedade moderna tem que abranger ou dispor para com isso garantir a todos 

os seus membros a chance de realização de sua autodeterminação.” (HONNETH, 

2007, p. 67). 
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Quaisquer tentativas de ilidir as possibilidades de manifestação da “vontade 

livre”, ou mesmo criar empecilhos para a autodeterminação das pessoas, implicaria 

na desestruturação do projeto do direito hegeliano para a modernidade. 

O respaldo teórico que Honneth encontra na proposta filosófica de Hegel 

emerge da base teórica desse autor em reafirmar que a teoria da justiça das 

sociedades modernas está na liberdade individual igual de todos os sujeitos. 

Não se trata apenas de garantir condições democráticas de formação da 

vontade, mas em “garantir a preservação das diferentes esferas comunicativas, as 

quais, tomadas em conjunto, proporcionam a auto-realização de cada sujeito 

individual.” (HONNETH, 2007, p. 79).  

Necessário, portanto, assegurar que a pessoa se compreenda tanto como 

uma “pessoa de direito”, isso é, titular de direitos, bem como um “sujeito moral”, ou 

seja, portadora de uma consciência individual, pois “apenas quando essas duas 

morais auto-referidas estão fundidas em um sujeito para a formação de uma 

identidade prática individual, ele pode então se realizar sem coerção no tecido 

institucional da eticidade moderna.” (HONNETH, 2007, p. 81). 

Qualquer empecilho gerado na realização da vontade livre na sociedade 

moderna, seja a sua incompletude ou a sua insuficiência, estar-se-ia diante do 

sofrimento de indeterminação, ou seja, uma patologia de fundamentação normativa, 

capaz de desestabilizar o projeto de Direito garantidor de iguais liberdades. 

Apenas no âmbito da convivência de pessoas livres, capazes de querer e agir 

(eticidade), é que a autorrealização e o reconhecimento se tornam possíveis, pois 

apenas na eticidade é que se verifica o reconhecimento da alteridade. É na eticidade 

que o reconhecimento do outro enquanto outro se realiza, sendo que tal processo, 

necessariamente, passa pela afirmação do próprio eu. Assim, afirma Honneth que: 

 

A esfera da eticidade deve abranger uma série de ações intersubjetivas nas 
quais os sujeitos podem encontrar tanto a realização individual quanto o 
reconhecimento recíproco; a conexão entre esses dois elementos tem de 
ser representada de tal forma que se possa tratar nesse caso de formas de 
interação social nas quais um sujeito somente pode alcançar a auto-
realização se ele expressar, de um modo determinado, o reconhecimento 
em face do outro. (HONNETH, 2007, p. 106) 

 

A pessoa só se constrói, portanto, com e contra o outro, em um constante 

processo dialético de autodeterminação e reconhecimento. Se se trata de pessoas 

livres, efetivamente autônomas, é importante destacar a concepção hegeliana de 
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dever, tendo em vista que os deveres constituem elos de regulação da convivência 

na eticidade. 

No contexto da Filosofia do Direito de Hegel, pessoas livres não podem estar 

submetidas às concepções morais fundadas rigidamente em dogmas, como verdade 

condutora da sua ação, mas sim agir a partir da própria consciência. Assim, a 

consciência se apresenta como a “subjetividade infinita que possui um conhecimento 

interior e que define o seu conteúdo no interior de si mesmo” (HEGEL, 2005, p. 125). 

Todavia, a consciência não se aprisiona em si, uma vez que existem outras 

subjetividades que estão inseridas no processo dialético de reconhecimento. 

Desta forma, Hegel assume a Ideia11 de Bem como sendo uma unidade da 

vontade livre e da vontade particular. Enquanto esta se desenvolve no plano da 

subjetividade, uma vez que se trata da vontade do sujeito, aquela se refere à 

vontade inerente às pessoas livres. Vê-se, pois, que a partir desta proposta 

hegeliana a efetivação da coexistência de iguais liberdades na modernidade se torna 

algo mais concreto do que propriamente possibilitar que os indivíduos sejam livres 

por si só e ajam nesta condição, eis que tal reconhecimento pode implicar na 

atomização da pessoa e a dominação das possibilidades do bem-estar. 

O conceito de bem-estar está incluído na unidade de vontade livre e vontade 

particular. Para Hegel, o bem-estar não decorre apenas da vontade particular, pois 

ele nesta condição de subjetividade isolada nenhum valor tem para si, pois descarta 

a dialética do reconhecimento. O bem-estar, portanto, só possui valor como bem-

estar universal em si (HEGEL, 2005, p. 125), isto é, segundo a liberdade, já que 

nessa condição se reconhece a subjetividade em uma realidade de 

intersubjetividades. 

O Bem é, igualmente, esta unidade da vontade livre e vontade particular que 

realiza a liberdade, como sendo “o fim último e absoluto do mundo” (HEGEL, 2005, 

p. 125). O Bem não é algo a priori que paira sobre as pessoas ou inalcançável ao 

seu conhecimento. Pelo contrário, para Hegel o Bem é socialmente construído, “a 

afirmação de que o homem não pode conhecer o Bem, de que só o encontra em sua 

aparência, de que o pensamento é o contrário da boa vontade, tais afirmações 

recusam ao espírito qualquer valor intelectual ou moral” (HEGEL, 2005, p. 126). As 

                                                           
11

 Em Hegel, Ideia não é categoria a priori, mas sim algo que vai além do conceito. Enquanto este é 
fruto daquilo que as subjetividades definem como real, a Ideia é que possibilita a modificação da 
realidade, inclusive para a modificação do próprio conceito que é uma conceituação histórica. 
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pessoas que agem livremente conhecem o Bem e o realizam, uma vez que ele é 

introduzido na realidade por meio da vontade particular. 

Como já se salientou, a moralidade em Hegel constitui a pulsão da vida 

humana, seja para acertar seja para errar. E na dialética hegeliana tal possibilidade 

é aceita sem problema algum. O direito da vontade subjetiva consiste na 

possibilidade de reconhecimento, como válido, daquilo que ela – Vontade – 

considera bom, inclusive o direito de não reconhecer: “[...] o que eu considero como 

racional é tão capaz de ser verdadeiro como de não passar de uma simples 

probabilidade ou de um erro.” (HEGEL, 2005, p. 126). 

Todavia, a percepção entre o ato de reconhecer algo como Bem e o algo ser 

realmente Bem não está submetida meramente ao crivo da vontade particular. Há 

uma relação de complementaridade entre o subjetivo e o objetivo: 

 

Bem poderei eu impor-me a obrigação, e considerá-la também como um 
direito subjetivo, de apreciar os bons motivos de um dever, de estar 
convicto dele e até de conhecê-lo em seu conceito e natureza. Mas nenhum 
prejuízo traz ao direito da objetividade o que eu exijo para satisfação das 
minhas convicções sobre o bem, o lícito ou o ilícito de uma ação e, portanto, 
da sua imputabilidade. (HEGEL, 2005, p. 127). 

 

Logo, o direito de examinar o Bem é diferente do direito de examinar uma 

ação como bem. Se o Bem se realiza pela vontade particular, examiná-lo passa pela 

subjetividade. De outro lado, examinar uma ação como Bem não o submete ao crivo 

da subjetividade, porque a objetividade se impõe nesse sentido. Portanto, em se 

tratando de decisão jurisdicional, em que há um intérprete-aplicador da norma 

interpretando a ação de um outro sujeito acerca do Bem, Hegel assevera 

categoricamente que: 

 

[...] a decisão jurídica de responsabilidade não pode limitar-se ao que se 
considera conforme à sua razão própria, à apreciação subjetiva do justo e 
injusto, do bem e do mal, ou às exigências que se levantam para satisfazer 
a sua opinião. No térreo da objetividade [no qual situa a decisão jurídica], o 
direito de apreciação tanto vale para o lícito como para o ilícito, tais como se 
apresentam no direito em vigor e se reduzem ao sentido mais estrito da 
palavra: conhecimento como fato de ser informado acerca do que é lícito e, 
por conseguinte, obrigatório. (HEGEL, 2005, p. 127). 

 

Deste modo, o direito da objetividade conduz a ação do indivíduo que quer 

introduzir a sua ação na realidade (coexistência de subjetividades). A pessoa é 
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responsável pelas suas próprias escolhas e deve assumir a responsabilidade pelas 

mesmas a partir do momento que as exterioriza.  

Se as pessoas são responsáveis pelas suas ações e se estas exigem para si 

um conteúdo particular, Hegel questiona o que, então, seria o dever. Para tanto, 

oferece dois princípios que conduzem à formação do conceito de dever: a) agir 

conforme o direito e b) preocupar-se com o bem-estar que pode ser tanto individual 

quanto de todos (HEGEL, 2005, p. 128). Entretanto, diz Hegel que os princípios 

acima mencionados não estão implicados na mesma determinação do dever, que, 

ao contrário, se define pela ausência de determinação. 

Não basta que a pessoa aja tão somente em um plano moral subjetivo, sem 

que a rede de relacionalidade seja posta em evidência. Segundo Hegel, do ponto de 

vista meramente moral, não é possível nenhuma doutrina imanente ao dever. É 

certo, porém, que o dever pode ser definido pela ausência de contradição, quando 

se chega a deveres particulares após recorrer a uma matéria exterior. Porém, “desta 

definição do dever como ausência de contradição [...] não se pode passar à 

definição dos deveres particulares” (HEGEL, 2005, p. 129), uma vez que a avaliação 

do conteúdo particular do comportamento não oferecerá critérios para determinar se 

se trata de dever. 

Nesse aspecto, Hegel tece críticas a mais rigorosa fórmula kantiana, o 

imperativo categórico, sustentando que este “introduz decerto a representação mais 

concreta de uma situação de fato, mas não tem para si nenhum princípio novo, outro 

que não seja aquela ausência de contradição e a identidade formal” (HEGEL, 2005, 

p. 129). Enquanto em Kant o dever é apresentado como um princípio vazio da 

subjetividade moral (HONNETH, 2007, p. 110), a ideia de dever em Hegel serve à 

“delimitação das formas da ação intersubjetiva, as quais devem estar em condições 

de expressar reconhecimento recíproco.” (HONNETH, 2007, p. 111). 

A par de tais pressupostos, a realização da pessoalidade e a superação do 

sofrimento de indeterminação pressupõe a concepção normativa de vida boa, 

cabendo ao Direito efetivar o vínculo entre identidade pessoal e reconhecimento em 

diferentes dimensões de realização individual, assegurando-se, a todos os 

interlocutores, liberdades em igual medida. 

 

2.3 A proposta da Teoria Discursiva do Direito e a afirmação da pessoa 

deliberativa 
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O reconhecimento da pessoa como interlocutora em um fluxo comunicativo no 

qual se sustenta a convivência social não se restringe a possibilidade de construção 

e autoafirmação da pessoalidade, mas vai além, na medida em que nos discursos 

públicos democraticamente sustentados cada pessoa tem a liberdade de expressar 

os seus valores e suas posições enquanto defensores de um determinado ponto de 

vista. 

Para o Direito esta manifestabilidade da pessoa é fundamental, na medida em 

que em um Estado democrático, a legitimidade do Direito encontra respalda na 

discursividade construída e reconstruída nos contextos de convivência social.  

Em todo âmbito de manifestação social, a pessoa apresenta-se como 

elemento primeiro e fundamental do discurso, na medida em que se interage com o 

outro enquanto interlocutora em um fluxo comunicativo de interlocutores.  

Deste modo, em todo âmbito de intersubjetividade democrática as pessoas se 

interagem enquanto expositores de uma determinada posição pessoal, livremente 

assumida. Cada um pode ouvir, anuir ou reagir criticamente a argumentos que 

apresentam certa pretensão de validade. Toda pessoa enquanto ser livre, capaz de 

pensar, querer e agir, apresenta-se como ouvinte ou falante em uma rede de 

interlocutores. E ao assim proceder, a pessoa deve assumir a responsabilidade pela 

sua manifestação perante si e o outro. 

Na Teoria Discursiva do Direito, essa manifestabilidade interlocutória da 

pessoa revela fundamental importância, de modo que a pessoa passa a ser 

reconhecida como uma pessoa deliberativa, isto é, uma pessoa que se autoafirma 

em um espaço público de vivência com o outro, manifestando-se livre para pensar, 

agir e escolher e assim ser capaz de “examinar argumentativamente as razões 

sobre as quais baseia sua posição crítica acerca de seus próprios proferimentos e 

ações.” (GÜNTHER, 2006, p. 227).  

O aspecto deliberativo da pessoa aqui apresentado diz respeito à capacidade 

volitiva e cognitiva possibilitada à pessoa para se manifestar de modo crítico. Seja 

para avaliar as conseqüências da ação de outrem, seja para avaliar as 

consequências da sua própria ação: “uma pessoa deliberativa deve, portanto, poder 

tomar parte em argumentações nas quais pretensões de validade relativas a 

proferimentos são levantadas, criticadas por meio de razões e defendidas com 

contra-razões.” (GÜNTHER, 2006, p. 226). 
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A efetivação plena dessa pessoa deliberativa fundamenta a legitimidade do 

próprio Direito, uma vez que as pessoas enquanto interlocutores responsáveis pelas 

suas manifestações, “[...] interpretam e estruturam juridicamente a imputabilidade 

idealizada que se atribui uns aos outros, de forma pressuposta, na qualidade de 

participantes do discurso.” (GÜNTHER, 2006, p. 224-225).  

Lúcio Antônio Chamon Júnior sustenta que a sociedade na Alta-Modernidade 

constrói a si mesma através de processos comunicativos, sendo que “a única força 

que se faz prevalecer é a própria força dos argumentos assumidos reflexivamente 

em debates publicamente sustentáveis” (CHAMON JÚNIOR, 2008, p. 125) e não de 

argumentos de autoridade, afastados do debate. 

Assim, a pessoa deliberativa, de acordo com Klaus Günther, apresenta-se ora 

como cidadão, participante de procedimentos democráticos de criação da norma 

jurídica, ora como pessoa de direito, destinatária da norma jurídica posta 

democraticamente.  

Como cidadão, a pessoa deliberativa participa do procedimento democrático 

de elaboração da norma como co-legislador, posicionando-se criticamente a favor ou 

contra pretensões de validade por outrem apresentadas. 

Na discursividade de elaboração da norma jurídica, várias manifestações 

públicas e inúmeros argumentos valorativos são democraticamente colocados em 

debate pelas pessoas e grupos defensores de determinada concepção de vida-boa, 

seja esta ética, política, econômica ou religiosa.  

Em uma perspectiva democrática, a participação pública no debate sobre a 

justificação da norma jurídica é necessária e crucial, tendo em vista que ela permite 

que o fruto normativo dela decorrente esteja sustentado pela legitimidade de 

argumentos endossados por um processo legislativo legítimo. Nenhum projeto de 

vida ou concepção de vida-boa deve ser imposto pela maioria, mas sim 

compartilhado por todas as pessoas que se interagem neste espaço de partilha. 

De acordo com Klaus Günther, a possibilidade de participação da pessoa 

deliberativa no procedimento democrático de criação da norma é elemento 

constitutivo e operacional do próprio procedimento, uma vez que “procedimentos 

democráticos pressupõem uma pessoa deliberativa e se reproduz no uso geral das 

capacidades atribuídas a uma pessoa deliberativa.” (GÜNTHER, 2006, p. 228).  

A validade da norma jurídica é mantida ainda que nem todos os cidadãos 

tenham exercido a sua capacidade deliberativa, ou ainda que nem todos concordem 
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com a norma advinda do processo legislativo, uma vez que “a validade positiva do 

direito funda-se apenas na produção da norma em conformidade com o 

procedimento, e não na posição concordante ou discordante do cidadão individual.” 

(GÜNTHER, 2006, p. 230). 

Resgatando o conceito de aceitabilidade proposto por Jürgen Habermas na 

sua Teoria do Discurso, Lúcio Antônio Chamon Júnior afirma que: 

 

Somente compreendendo a força do poder comunicativo gerado, pois, nos 
processos de comunicação, equivale dizer, tão-somente a partir da 
apreensão de que aquilo a garantir, a todos os co-implicados, a 
aceitabilidade de determinadas construções da Sociedade, é a força do 
melhor argumento, podemos, reflexivamente, pretender não só, mas 
também, um Direito modernamente legítimo. (CHAMON JÚNIOR, 2008, p. 
128). 

 

Ainda que determinada proposta normativa venha a ser aceita, aprovada e 

integrada a um determinado o ordenamento jurídico, isso não significa que ela seja 

compartilhada por aquelas pessoas deliberativas que não exerceram a faculdade de 

deliberar sobre a questão levada ao debate ou que não concordam com ela, embora 

tenham que a ela se submeterem publicamente. Segundo Lúcio Chamon Júnior: “o 

fato de uma tal proposta ser aprovada não significa que todos passaram a 

compartilhar dos valores daqueles que defendiam referido projeto de lei, nem que os 

‘vencidos’ na disputa argumentativa possam deixar de discordar da forma como uma 

determinada matéria fora regulamentada.” (CHAMON JÚNIOR, 2008, p. 130). 

Se a sociedade está em constante processo de transformação, uma vez que 

aberta às situações inevitáveis ou inesperadas, a aprovação de determinada lei não 

elimina a controvérsia a seu respeito e conteúdo. Muito pelo contrário, assim como a 

vida, a controvérsia continua aberta a outros procedimentos discursivos, seja em 

outro discurso de justificação, seja no de aplicação da norma.  

Desta feita, se em algum momento da história de uma sociedade uma 

conduta qualquer representou afronta a dignidade de outrem, pode deixar de sê-lo a 

partir de uma nova deliberação argumentativa democrática das pessoas que criam e 

se submetem às pretensões de validade legitimamente empossadas na norma 

jurídica. Seria isso retrocesso? A princípio não, já que concepções compartilhadas 

podem tornar os vencidos em determinado momento, em vencedores em outro, 

desde que os argumentos lançados a tal propósito encontrem suporte em normas 

válidas e legitimamente produzidas, pois: 
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O fato de algo ser para todos aceitável não significa, ou não depende, da 
aceitação de todos. Não temos todos que compartilhar de convicções 
aclamadas em termos de uma unidade nacional ou de um “espírito do povo” 
para sermos membros de uma mesma comunidade jurídica. O poder 
comunicativo gerado em discursos racionais é aquilo a garantir a 

legitimidade, inclusive, da produção do Direito. (CHAMON JÚNIOR, 
2008, p. 131). 

 

Segundo Lúcio Chamon, o importante é preservar a aceitabilidade da norma 

jurídica legitimamente produzida, ainda que nem todos concordem com a forma 

como a lei dispôs acerca de determinado assunto. A questão envolvendo a 

aceitabilidade da norma é procedimental, devendo, destarte, ser possível a todos os 

co-interlocutores o exercício de iguais liberdades na rede de interlocução, “seja 

participando dessa discussão na esfera pública, através de manifestações públicas, 

liberdade de imprensa ou, ainda, fazendo valer minhas pretensões em vias 

institucionalizadas abertas, inclusive à Sociedade civil.” (CHAMON JÚNIOR, 2008, p. 

131). 

Criada a norma jurídica outra manifestabilidade da pessoa deliberativa se 

evidencia: trata-se da afirmação e reconhecimento da pessoa como destinatária da 

norma jurídica - a pessoa de direito (GÜNTHER, 2006).  

Cada pessoa deliberativa, ativa ou não no procedimento democrático de 

justificação normativa, tem, em geral, o dever de obediência à norma. De acordo 

com Günther, o dever de obediência à norma jurídica surge da “capacidade de 

posicionamento crítico, atribuída à pessoa deliberativa, e o direito subjetivo igual ao 

exercício eficaz dessa capacidade em procedimentos democráticos 

institucionalizados juridicamente.” (GÜNTHER, 2006, p. 230). 

O dever de obediência à norma jurídica não se confunde com o dever de 

obediência a uma norma moral, pois enquanto este pressupõe a adesão voluntária 

da pessoa ao ditame normativo, o dever de obediência à norma jurídica não se 

submete ao crivo individual de concordância ou rejeição da pessoa individual. 

Entretanto, embora o dever de obediência à norma jurídica crie espaços de não-

liberdades para a atuação da pessoa, ele não exclui e não impede que a pessoa 

manifeste a sua pulsão de liberdade, podendo, inclusive, não cumprir este dever de 

obediência. Se assim o fizer, a pessoa deve, criticamente, assumir as 

conseqüências da sua ação. Como afirmou Klaus Günther: 
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O dever de obediência ao direito pressupõe apenas que o seu destinatário 
tenha a capacidade de posicionar-se criticamente em relação às suas 
próprias ações e proferimentos. O destinatário pode escolher se vai seguir a 
norma e por quais razões ele o fará. O direito não exige, portanto, que a 
pessoa de direito concorde com a norma e seja em conseqüência disso 
obrigada a obedece-la. O direito deixa à pessoa de direito a liberdade de 
rejeitar a norma. No entanto, o direito a obriga a não fazer uso da sua 
capacidade de posicionamento crítico de modo a violar a norma rejeitada 

por meio de sua ação. (GÜNTHER, 2006, p. 231).  

 

Em um contexto de convivência democrática em que várias manifestações da 

pessoa são possíveis, o dever de obediência não é “sacro-santo”, metafísico, 

engessado em uma moldura moral rigidamente definida. Ao contrário, o dever 

decorrente da norma jurídica é mutável e se encontra em um constante processo de 

renovação, na medida em que normas jurídicas são revogadas ou modificadas pelo 

procedimento democrático legislativo, ou mesmo através de procedimento de 

reavaliação e readequação da norma, feito pelo Poder Judiciário. O controle de 

constitucionalidade, por exemplo, é uma hipótese. 

Deste modo, o conceito de pessoa deliberativa na Teoria do Discurso do 

Direito se realiza em dois momentos fundamentais da norma jurídica. No discurso de 

justificação da norma (criação normativa), a pessoa deliberativa se apresenta como 

cidadão, isto é, um co-legislador capaz de deliberar sobre assuntos que dizem 

respeito a sua convivência social, inclusive decidindo sobre o modo de efetivar a 

tutela normativa da espécie humana.  

As pessoas, como um todo, não são espécies angelicais que carregam 

consigo uma essência metafísica que as tornam intocáveis. Ao contrário, a proteção 

da espécie humana é reflexo daquilo que as pessoas, enquanto seres livres, 

deliberam em uma realidade de partilha intersubjetiva. Assim, por exemplo, proíbe-

se a manipulação de células humanas reprodutivas para fins de clonagem humana 

ou mesmo para fins de criação de seres híbridos, e permite-se a utilização de 

embriões excedentes das técnicas de reprodução humana assistida em pesquisas 

científicas.  

Em geral, os argumentos utilizados na defesa da tutela normativa da espécie 

humana e da “qualidade de ser homem” apresentam conteúdos valorativos 

assumidos por determinada classe ou categoria da deliberação sobre o conteúdo da 

norma, seja quando se busca tutelar a espécie humana como uma categoria 

inviolável, ou uma manifestação metafísica anterior ao Estado, seja quando se 

considera uma essência divina, fruto da criação. Tais argumentos encontram solo 
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propício para enraizamento no discurso de justificação normativa, embora dele 

possam ser arrancados ou podados em outra oportunidade. 

Não obstante toda a formulação teórica tendente a justificar a própria 

perspectiva democrática que deve ser defendida na modernidade como condição 

sine qua non, a questão que se apresenta é: será se apenas a garantia das 

condições de formação democrática da vontade basta para a legitimidade da ordem 

jurídica? Evidentemente, não.  

Para além de uma mera garantia formal e abstrata ou de uma mera 

funcionalidade, é necessária a efetivação democrática de uma realidade com a 

realização, na maior medida possível, de iguais liberdades fundamentais. 

Para além do espaço discursivo do processo de justificação da norma 

jurídica, no discurso de aplicação da norma jurídica (segundo momento de 

realização da pessoa deliberativa) o cidadão transforma-se em uma pessoa de 

direito, isto é, uma manifestação livre de racionalidade que se autodetermina com o 

outro e contra o outro. 

Neste aspecto, a tutela normativa da “condição de ser pessoa” se dá 

preponderantemente no momento em que a pessoalidade e a dignidade da pessoa é 

efetivada no caso concreto. Ora, se estudar pessoas é estudar seres que só existem 

numa certa linguagem ou que são parcialmente por ela constituídos e a condição de 

ser pessoa pressupõe reciprocidade para realização da pessoalidade e assunção de 

traços biográficos da própria vida, não é possível que argumentos valorativos sejam 

assumidos unilateralmente neste momento, nem tampouco argumentos moralizantes 

que podem tolher possibilidades efetivas. 
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3 FILOSOFIA, MEDICINA E SOCIABILIDADE: ESBOÇO HISTÓRICO-

FILOSÓFICO SOBRE A COMPREENSÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS E DO 

COMPORTAMENTO 

 

3.1 Temporalidade antropológica 

 

 Não raros são os projetos acadêmicos que visam resgatar na história e na 

filosofia fundamentos factuais e argumentativos para tratar de questões que, na 

atualidade, merecem ser problematizadas e, sempre mais, rediscutidas.  

A seguir tal modelo, propõe-se com o presente capítulo uma análise de como 

os transtornos mentais e do comportamento foram compreendidos no decorrer da 

trajetória humana de compreensão de si. 

Fato é que tal empreendimento se mostra um tanto quanto árido e difícil de 

ser perfeitamente percorrido, além de pressupor uma análise pormenorizada de um 

caminhar da humanidade coberto de enigmas, muitos ainda não compreendidos, ou 

mal compreendidos. Isso quer dizer que, não obstante a proposta ora feita, vários 

serão os períodos e os pensamentos que melhor deveriam ser analisados, sob pena 

de relegá-los a uma inferioridade desmerecida. 

A despeito de tais problemáticas, o que se propõe é a análise de uma 

temporalidade antropológica que perpassa pela compreensão situacional do homem, 

no tempo e no espaço, e suas inter-relações com o outro. A temporalidade aqui 

mencionada refere-se tanto a um caminho, que perfaz a compreensão do homem 

enquanto si mesmo, bem como a ideia de movimento que tal temporalidade suscita. 

Esse caminho da temporalidade não será tratado como um caminho linear que incita 

um sucedâneo sequencial de fatos e de compreensões, mas um caminho em espiral 

que induz o pensar enquanto possibilidades de movimento constante, de um fazer-

se e um refazer-se. 

Ao analisar o fragmento escrito por Heráclito - “o tempo é uma criança que 

joga peões, a realeza de uma criança”, Sônia Viegas afirma ser a temporalidade 

uma possibilidade sempre renovada, a permanência na mudança: 

 

Na verdade o tempo é uma criança que joga peões na medida em que ela 
constrói a sua própria regra. Não se trata, pois, de uma medida extrínseca à 
própria sucessividade. Trata-se de algo como uma criança que, jogando, 
cria as próprias regras do jogo, o que não significa que essas regras sejam 
arbitrárias, porque a própria natureza do jogo se definirá por elas. É um jogo 
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que se inventa no jogar e que tem regras rigorosíssimas, mas que são 
imanentes ao próprio jogo. A realeza, o poder lúdico de uma criança é 
precisamente isto. A comparação é, ademais, muito bonita; o tempo-criança 
é uma possibilidade sempre renovada e a realeza a força de inovação. 
Como diz Axelos, interpretando esse fragmento: trata-se de um parto 
constante, de um constante nascimento. (VIEGAS, 1994, p. 75). 

 

É a partir dessa perspectiva de temporalidade que se desenvolverá o 

presente capítulo. Todavia, como acima mencionado, tal temporalidade é 

antropológica. Não se trata, portanto, de uma temporalidade cosmológica, cujo 

objeto consiste no conjunto de substâncias e propriedades, ou em um fluxo de 

acontecimentos que se sucederiam segundo leis passíveis de conhecimento. Ao 

contrário, refere-se a uma possibilidade sempre renovada do próprio homem que se 

autoconstrói, em uma constante inter-relação com e contra o outro. 

Nesse aspecto, avista-se uma crise histórica e metodológica sobre a qual a 

discussão proposta repousará e suscitará críticas. Segundo Henrique Cláudio de 

Lima Vaz, a crise histórica constitui nas diversas imagens do homem que se 

entrelaçam no tempo, como o homem clássico, o homem cristão e o homem 

moderno, ou por que não pensar na possibilidade de um homem pós-moderno? De 

outro lado, a crise metodológica decorre da fragmentação do objeto da antropologia 

filosófica nas diversas ciências que se dedicam ao estudo do homem (VAZ, 1991, p. 

4). 

A par de tais considerações, vários métodos são articulados com o escopo de 

explicar o fenômeno homem e sua situacionalidade no tempo. Assim, métodos com 

enfoque naturalista “dão ênfase ao pólo natureza e inspiram filosofias do homem 

derivadas de teorias científicas como a teoria da evolução, a biologia molecular etc.” 

(VAZ, 1991, p. 8). Já métodos com enfoque dialético ou fenomenológico “dão ênfase 

ao pólo do sujeito, seja interpretado como ser histórico, segundo determinadas 

oposições fundamentais (dialéticas), seja interpretado como ser de intencionalidade 

a ser descrito em suas estruturas e situações fundamentais (fenomenologia)” (VAZ, 

1991, p. 8). Por fim, métodos com enfoque culturalista “dão ênfase ao pólo forma, 

interpretando a natureza do homem por meio do universo de símbolos por ele 

criado.” (VAZ, 1991, p. 8). 

Diante desta pluralidade metodológica, Vaz afirma que uma análise integral 

do homem deve buscar uma articulação entre os polos natureza, sujeito e forma, 

evitando ceder-se ao reducionismo e não se contentar com uma simples 
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justaposição (VAZ, 1991, p. 8). Evitar ceder-se ao reducionismo significa evitar 

restringir o fenômeno humano à natureza material como única razão explicativa do 

que é o homem.  

Não se contentar com uma simples justaposição significa evitar estabelecer 

categorias superiores que desmerecem as demais, criando entre elas critérios de 

preferências ou prioridades. 

Deste modo, certo é que a compreensão da manifestação do fenômeno 

homem está não apenas na compreensão do que é natureza, ou mesmo do que é 

história e símbolo. Há uma realidade complexa no movimento dos opostos que 

permitem uma melhor compreensão deste fenômeno que é o ser humano. 

Conciliar os opostos é, portanto, a tarefa que se deve buscar em uma 

compreensão integral do manifestar-se humano. Somente a partir desta proposta é 

que se torna possível discutir sobre a realização história, social e cultural da 

liberdade, como sendo uma tarefa ínsita ao Direito. É sobre a possibilidade sempre 

renovada do homem que o Direito incidirá, fazendo-se produto de uma 

temporalidade antropológica, sempre em movimento. 

Desta forma, compreender o modo como os transtornos mentais e do 

comportamento foram analisados na história da humanidade (pelo menos da 

ocidental), favorece a análise, não apenas sob uma perspectiva médica, mas, 

sobretudo social e jurídica, do modo como os indivíduos humanos se compreendiam 

(natureza, sujeito e forma) e lidavam com estes transtornos, revelando, assim, a 

construção cultural e imagética que fora feita em torno de indivíduos que 

exteriorizavam certas diferenças mentais e comportamentais, bem como as 

consequências que suportaram em virtude delas.  

Em conseqüência, colocar-se-á em discussão o projeto do Direito em realizar 

histórica, social e culturalmente a liberdade. 

 

3.2 Explanação introdutória: reconhecimento e sociabilidade 

 

Antes de adentrar ao projeto reconstrutivo ora proposto, importante salientar 

que os indivíduos humanos são seres em constante processo de construção de si, 

de autodeterminação e de busca por reconhecimento.  

Seja qual fora a época, seja qual for as diversas imagens do homem 

entrelaçadas no tempo (homem clássico, cristão, moderno), é certo que este está 
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sempre em movimento na busca pela determinação daquilo que é individual e que 

expressa a efetivação de uma possibilidade pela liberdade na convivência com os 

outros. É na interlocução e na interdependência com o outro que os indivíduos 

humanos se constituem, se reconhecem e buscam reconhecimento. 

O modo como os homens permitem seja potencializada a relação do “eu” com 

o “outro” determina de modo preciso os contornos atribuídos à rede comunicativa de 

interlocução e interdependência no decorrer da história. Assim, ver o outro como 

igual ou como diferente, respeitar a sua diferença ou mesmo negá-la, são meios 

estabelecidos para definir as relações sociais. Para uma coerente reconstrução 

descritiva do modo como os transtornos mentais e do comportamento foram tratados 

na história da sociabilidade humana é preciso, inevitavelmente, revolver contornos 

morais, políticos e jurídicos próprios de cada época, além, é claro, do gradativo 

progresso científico em torno das vicissitudes da saúde mental. 

Não é fácil pretender mergulhar em uma temporalidade antropológica e 

querer dali abstrair determinadas características da relacionalidade estabelecida 

entre o “eu” e o “outro” em uma determinada sociabilidade, sobretudo quando o 

objetivo dessa empreitada é fazer uma análise do modo como o “eu” ou o “outro” era 

tratado na medida em que sofria algum transtorno mental e do comportamento.  

É certo que há algo advindo da natureza humana que potencializa 

determinados transtornos mentais e do comportamento, e que, portanto, revela uma 

questão psicopatológica envolvida que reclama por cuidados. Porém, não é apenas 

isso. De outro lado, inegável reconhecer que há, também, uma questão cultural que 

acaba por determinar o modo como o indivíduo se insere na sociedade e busca 

reconhecimento.  

Toda sociedade se estrutura de tal forma que determinadas concepções e 

valores acabam por moldar critérios de normalidade e, consequente, moralidade, 

tendentes a promover a inserção de indivíduos. Segundo Erving Goffman, “a 

sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias.” (GOFFMAN, 2008, p. 11). Desse modo, segundo Goffman (2008), ao 

indivíduo pressupõe-se uma identidade social virtual, ao passo que os atributos por 

ele comprovados ter na realidade concede-lhe uma identidade social real.  

Todo aquele que exterioriza determinada particularidade não moldada a tais 

critérios de normalidade tendem a ser tratados de modo peculiar, passando a ser 
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definidos como esquisitos, destrutivos – de si mesmo ou do outro, ou perigosos. 

Trata-se, segundo Goffman, de um descompasso entre a identidade social virtual e a 

identidade social real: 

 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidencias de que 
ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa 
ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, 
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. (GOFFMAN, 2008, p. 
12). 

 

A questão, porém, é que a forma como tais particularidades são descritas, 

julgadas e tratadas é que faz com que sociedades, épocas e sintomas sejam 

diferentes. Assim, como bem salienta Roy Porter, é fato que a linguagem, ideias e 

associações acerca dos transtornos mentais e do comportamento não tenham 

significados fixos em todas as épocas, de modo que “o que é mental e o que é físico, 

o que é louco e o que é mau não são pontos fixos, mas relativos à cultura.” 

(PORTER, 1990, p. 17). 

A tarefa reconstrutiva proposta no presente capítulo não se trata de um 

empreendimento médico, cujo propósito é estabelecer análises psiquiátricas de 

situações fáticas que porventura venham a ser aqui mencionadas. Ao contrário, o 

projeto circunscreve-se a uma análise antropológica e social daquilo que se 

denominou, atualmente, de transtornos mentais e do comportamento.  

A Medicina é fundamental nesse empreendimento, sobretudo no que diz 

respeito à história da psiquiatria, o que muito tem a oferecer. Não obstante, o que 

estará em destaque é, sem sombra de dúvidas, a relação do “eu” e do “não-eu” em 

um fluxo comunicativo, na busca por reconhecimento e autodeterminação, sem 

deixar de lado considerações que se refiram a situações psicopatológicas, conforme 

designações médicas. 

De início, é importante salientar que dentre as mais variadas formas que 

definem as relações intersubjetivas criadas e recriadas pelo “eu” e o “não-eu” (outro) 

no decorrer da história da humanidade, a conceituação e a realização prática de 

estigmas são as responsáveis pelas obscuridades, ambiguidades e contradições 

que formatam algumas complexidades destas relações, quiçá as mais ásperas.  

Estigma é, segundo Erving Goffman, a situação na qual um indivíduo é 

submetido a uma condição desqualificadora, não gozando de completa 
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aceitabilidade social (GOFFMAN, 1988). Trata-se da impressão de um signo 

negativo que subjuga o indivíduo a determinadas condições que o impede de se 

autoafirmar enquanto outro em um contexto relacional. O processo de 

estigmatização é produto da projeção sociocultural de determinados juízos 

valorativos sobre algo ou alguém que o torna desqualificado perante outro. 

Neste contexto, é certamente no âmbito dos transtornos mentais e do 

comportamento que se verifica uma intensa e conturbada argumentação científica e 

sociocultural repleta de obscuridades, ambiguidades e contradições. Isso ocorre em 

virtude das variações cognitivas e dos estigmas paradoxais que formataram a 

compreensão da “doença da alma”, ou da “loucura”, ou da “doença mental” ou, 

contemporaneamente, dos “transtornos mentais e do comportamento”.  

A definição, a classificação, a categorização e a sistematização destes 

transtornos refletem um complexo emaranhado interpretativo formulado pelos 

indivíduos humanos em um contexto de vivência compartilhada. Tal complexidade é 

construída, destruída e reconstruída no epicentro de uma realidade dialógica que 

formata as relações sociais, fazendo com que o tema “saúde mental” apresente-se 

de modo polissêmico e plural, posto dizer respeito tanto ao estado mental dos 

sujeitos quanto da coletividade (AMARANTE, 2010, p. 16).  

Segundo Roy Porter, a “loucura” chega constituir um “fato universal da vida” 

(PORTER, 1990, p. 16), de modo que discuti-la é argumentar não apenas sobre a 

organização ética de uma determinada sociedade, mas, sobretudo política e jurídica. 

A questão é tão salutar que, na atualidade, tais discussões são instigantes, 

demonstrando as diferentes formas de reconhecimento do indivíduo humano. Nesse 

sentido: 

 

No Ocidente individualista, o distúrbio mental, se ligeiro, é relativamente 
“legítimo”. Porque acreditamos que temos direito à felicidade, acreditamos 
também que temos direito de reclamar quando estamos mal, um direito de 
alívio. Na sociedade muito mais rígida e comunitária do Oriente comunista, 
por outro lado, confessar tal fraqueza seria considerado vergonhoso e auto-
indulgente, impedindo a reivindicação de simpatia e atenção. Lá, a 
“somatização” – a apresentação de sintomas físicos, ligados a um 
diagnóstico orgânico – ao contrário, dá dignidade e credibilidade ao doente. 
(PORTER, 1990, p. 17). 

 

Assim, para melhor compreensão, necessária a reconstrução histórica do 

modo como os transtornos mentais foram compreendidos nos mais diversificados 
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âmbitos das relações sociais (Ética, Política e Direito), possibilitando a releitura de 

uma temporalidade antropológica sempre em processo de construção. 

 

3.3 A cultura helenística: os deuses e as doenças da alma 

 

Enveredar na cultura helenística com o propósito de buscar nela uma forma 

de compreensão do homem clássico é uma tarefa que pressupõe quebras de alguns 

paradigmas. Diz Werner Jeager que a valoração do homem na história grega é um 

princípio determinante de sua compreensão. Tal valoração, segundo Jeager, não se 

afasta muito das ideias difundidas pelo cristianismo acerca do valor da alma 

humana, nem tampouco do ideal de autonomia espiritual que o Renascimento 

difundiu como premissa para cada homem (JEAGER, 2003, p. 10). 

O descobrir do homem pelos gregos não representa, porém, a descoberta de 

um “eu” subjetivo, solipcista, mas sim de um humanismo representado pela 

“consciência gradual das leis gerais que determinam a essência humana.” 

(JAEGER, 2003, p. 14) Há uma vida superindividual da comunidade que permite que 

os homens sejam reconhecidos como tal. Nesse sentido, afirma Werner Jeager que 

 

[...] a superior força do espírito grego depende do seu profundo 
enraizamento na vida comunitária, e os ideais que se manifestam nas suas 
obras surgiram do espírito criador de homens profundamente informados 
pela vida superindividual da comunidade. (JEAGER, 2003, p. 16). 

 

As discussões vislumbradas nos diálogos gregos acerca de algo que seja 

humano representam claramente a perspectiva de uma dialogicidade sempre 

presente desse homem como animal político (zoon politikón). Não se trata da 

afirmação única e exclusiva de uma perspectiva, mas de um debate, através do qual 

argumentos são construídos e reconstruídos.  

A própria perspectiva de educação (Paidéia) para os gregos está voltada para 

o ser do homem enquanto humanidade, ou seja, um ser político. Werner Jaeger 

afirma que “a educação grega não é uma soma de técnicas e organizações 

privadas, orientadas para a formação de uma individualidade perfeita e 

independente.” (JAEGER, 2003, p. 16), mas um prepara-se para a constituição da 

humanidade. 
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Segundo Henrique Cláudio de Lima Vaz, a concepção clássica de homem se 

perfaz através da imagem de um ser que se manifesta através de dois traços 

fundamentais, quais sejam, a de um animal que fala e discorre (zoon logikón) e de 

um animal político (zoon politikón). Tais elementos configuradores da imagem do 

homem clássico são fundamentais e se encontram correlacionados, na medida em 

que apenas “enquanto dotado do logos o homem é capaz de entrar em relação 

consensual com o seu semelhante e instituir a comunidade política.” (VAZ, 1991, p. 

20) É na vida em comunidade que a contemplação (theoria) e o agir moral e político 

(praxis), próprios do homem, se manifestam. Teoria e prática encontram-se 

necessariamente associadas nesta manifestação integral da humanidade, pois fazer 

teoria é um modo de agir na vida da polis, isto é, é um agir ético-político. 

Na cultura helenística, os transtornos mentais e do comportamento foram 

descritos de modo figurativo pela literatura grega através de conflitos vivenciados 

pelos personagens, em decorrência da constante interferência divina no seu agir.  

Diferentemente da epopeia e da poesia lírica que apresentavam um homem 

passivo, jamais encarado como agente, a tragédia grega retrata indivíduos em 

“situação de agir”, colocando-os “na encruzilhada de uma opção que estão 

integralmente comprometidos; mostra-o no limiar de uma decisão, interrogando-se 

sobre o melhor partido a tomar.” (VERNANT; VIDAL-NAQUET, 1999, p. 21). 

A ação humana representada na tragédia possui, segundo Jean-Pierre 

Vernant, um duplo caráter, qual seja, “deliberar consigo mesmo, pesar o pró e o 

contra, prever o melhor possível a ordem dos meios e dos fins” e “contar com o 

desconhecido e incompreensível, aventurar num terreno que nos é inacessível, 

entrar num jogo de forças sobrenaturais sobre as quais não sabemos se, 

colaborando conosco, preparam nosso sucesso ou nossa perda” (VERNANT; 

VIDAL-NAQUET, 1999, p. 21). 

A capacidade deliberativa do homem se dá em um universo de possibilidades 

em aberto, cujas consequências podem ser previsíveis, mas nem sempre evitáveis. 

A tragédia é, pois, marcada pela autoafirmação do homem-agente, responsável 

pelas suas escolhas e que, sabendo de uma predição trágica, como ocorre na peça 

“Édipo Rei”, busca agir sobre ela com intuito de evitá-la. Porém, o que é trágico “é a 

impossibilidade de evitar a dor. É esse o rosto inevitável do destino, do ponto de 

vista humano.” (JAEGER, 2003, p. 329). 
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Trata-se, portanto, de um indivíduo no liame do dramático exercício da 

liberdade e em um interminável conflito psíquico entre hybris e nemesis, como foi o 

caso do personagem Édipo Rei de Sófocles12.  

Philip van der Eijk afirma que na tragédia grega as “representações de 

loucura são, evidentemente, comuns e frequentemente atribuídas à raiva ou à ira de 

uma força divina: mas o termo padrão para essas aflições mentais é nosos, sem 

indicação explícita da área afetada”. (EIJK, 2009, p. 21). De forma que apenas os 

                                                           
12

 A tragédia “Édipo Rei” de Sófocles foi considerada por Aristóteles uma peça consagrada pelo 
cunho trágico verossímil com a realidade, que retrata o drama da identidade perdida. Um indivíduo 
que descobriu ser o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de 
quem não devia matar. Sófocles narra o drama da vida de Édipo, filho de Laio e de Jocasta, rei e 
rainha de Tebas. Antes de Édipo nascer, Laio havia sido advertido por um oráculo do destino que o 
esperava: morrer pela mão de um filho que nasceria dele e da sua esposa. Perplexo e convicto de tal 
predição, Laio mandou um servo matar seu próprio filho, prendendo-lhe os tornozelos e 
abandonando-o em um monte deserto, tendo Jocasta entregado o seu filho ao servo para cumprir a 
determinação. O servo, porém, não teve coragem de prosseguir com a sua horrenda missão, 
abandonando o pequeno Édipo no vale do Citéron onde foi encontrado por um pastor e levado para a 
cidade de Corinto, sendo ali entregue ao rei Pólibo e à rainha Mérope, que até então não 
conseguiram ter filhos. Édipo cresceu em seu novo lar, sem, contudo, saber que não pertencia 
verdadeiramente à família de Pólibo. Após ser chamado de “filho suposto” em um Banquete realizado 
em Corinto, Édipo decidiu ir a Delfos como propósito de saber de Apolo a sua verdadeira 
ascendência, muito embora Pólibo e Mérope tivessem demonstrado ser seus verdadeiros pais. Em 
Delfos, Édipo não obteve a resposta que procurava, mas foi advertido do seu destino trágico: matar 
seu pai e desposar a sua mãe. Decidido a lutar contra o seu próprio destino Édipo resolveu não voltar 
para Corinto, acreditando que Pólibo era seu pai e Mérope sua mãe. Em busca de um lugar para fugir 
de seu destino, Édipo encontrou em seu caminho Laio que o ofendeu, despertando uma fúria 
incontrolável em Édipo que reage matando-o, sem saber quem ele era. Ao chegar em Tebas e 
desvendar o enigma da Esfinge, Édipo torna-se rei e casa-se com Jocasta, mulher de Laio. Uma 
peste dizima a cidade de Tebas e seu povo procura por seu rei Édipo, implorando por uma solução. 
Édipo, então, decide consultar o oráculo e este avisa que a única solução para livrar Tebas da mazela 
que a assolava é encontrar o assassino de Laio e o punir. Diante de tal circunstância, Édipo ordena 
que o assassino de Laio seja encontrado e punido. As buscas pelo assassino foram em vão, pois 
ninguém o encontrara. Édipo então resolve novamente procurar pelo oráculo, para que este, desse 
alguma pista de como encontrar o responsável pela desgraça que assolava Tebas. Tirésias, 
relutando por não dizer a verdade, é ameaçado por Édipo, de forma que sem saída, afirmou ser 
Édipo, o próprio rei de Tebas, o assassino de Laio. Sem querer acreditar no que acabara de ouvir, 
Édipo expulsa Tirésias e Creonte, irmão de Jocasta, crendo que tudo não passava de uma armação 
para destroná-lo. Entretanto, após a ligação de fatos que encobriam a verdade sobre a morte de Laio 
e uma sucessão de discursos que remontam cada estágio trágico revelador de dramáticos exercícios 
de liberdade dos personagens, Édipo descobre que realmente era filho e assassino de Laio, além de 
ser filho de sua esposa Jocasta: “Oh! Ai de mim! Então no final tudo seria verdade! Ah! Luz do dia, 
que te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revelo o filho de quem não devia nascer, o esposo de 
quem não devia ser, o assassino de quem não devia matar.” (SOFOCLES, 2006, p. 84) Desorientada 
e inconformada com toda a situação, Jocasta se mata: “Ela geme sobre o leio ‘onde, miserável, gerou 
um esposo de seu esposo e filhos de seu filho!’” (SOFOCLES, 2006, p. 88). Édipo, ao ver Jocasta 
morta, arranca os colchetes de ouro que ornavam as vestes da rainha e fura os seus próprios olhos 
justificando que as trevas impedirão de ver aqueles que não deveria ter visto e ignorar aqueles que 
gostaria de ter conhecido. Ao contínuo, Édipo se exila. Assim cumpre-se finalmente um destino 
trágico de quem a todo o momento lutou contra: “Olha, habitantes de Tebas, minha pátria. Vede 
Édipo, esse decifrador de enigmas famosos, que se tornou o primeiro dos humanos. Ninguém em sua 
cidade podia contemplar seu destino sem inveja. Hoje, em que terrível mar de miséria ele se 
precipitou!” (SOFOCLES, 2006, p. 104). 
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deuses poderiam proporcionar alguma espécie de cura, caso possível (EIJK, 2009, 

p. 21). 

Já no contexto da Filosofia grega, os transtornos mentais foram associados a 

uma “doença da alma”, ou seja, quando a alma do indivíduo encontra-se em um 

desequilíbrio capaz de afetar a sua estabilidade. Platão, por exemplo, admitia ser o 

homem dividido em corpo e alma (dualismo platônico), de modo que a alma, em 

razão da sua imaterialidade e imortalidade, ocupa determinada posição diversa da 

matéria. 

No livro IV de “A República”, Platão, divide a alma (psykhé) em três partes: tò 

logistikon (o racional), thymocidés (o impetuoso) e epithymetikon (o apetitivo). Há, 

pois, na alma um elemento racional (raciocínio) e outro irracional (desejos, 

satisfações e prazeres) que convivem intensamente no homem13, sendo o 

desequilíbrio de tais elementos os responsáveis pelo padecimento de uma doença 

da alma, quais sejam, a insensatez, a intemperança, a injustiça e a impiedade. A 

terapêutica proposta por Platão para este caso é a prevenção pela moderação 

(sophrosýnis), adquirida na educação14, e a terapia filosófica proporcionada pelo 

filósofo, médico da alma. 

Tal perspectiva ética não será diferente no que diz respeito à Medicina, 

enquanto ciência. A partir do conhecimento médico, da ambivalência entre saudável 

e enfermidade, que se desenvolverá a filosofia humanista vigente na antiguidade. É 

sobre a natureza do homem que melhor se revela a compreensão do mundo pelos 

gregos, sendo a filosofia desenvolvida sobre esse terreno sólido de compreensão.  

Segundo Werner Jaeger, o médico é visto como um representante de uma 

cultura especial, eis que personifica uma ética profissional exemplar “a qual por isso 

é constantemente invocada para inspirar confiança na fecundidade criadora do 

saber teórico para a edificação da vida humana.” (JAEGER, 2003, p. 1001). 

                                                           
13

 Neste sentido, no discurso de Platão no livro IV de A República – sobre a alma: “[...] 
consideraríamos que eles são dois elementos distintos um do outro; a um deles, aquele com que ela 
raciocina, chamaríamos elemento racional da alma, e ao outro, aquele com que ela ama, sente fome 
e sede e se agita em torno dos outros desejos, chamaríamos de elemento irracional e concupiscente, 
companheiro de certas satisfações e prazeres.” (439-d). 
14

 “E essas duas partes, tendo sido educadas, verdadeiramente ensinadas e formadas para cumprir 
sua tarefa, governarão a concupiscente que, em cada um, é a parte maior da alma e, por natureza, é 
insaciável de riquezas. Ficarão de vigia para que ela não se encha dos chamados prazeres do corpo 
e, ao tornar-se maior e mais forte, deixe de cumprir sua tarefa e, embora isso não lhe caiba por sua 
natureza, tente escravizar e governar as outras e subverta a vida de todas as pessoas.” (A República, 
422a-b). 
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A Medicina hipocrática, por sua vez, conduziu os transtornos mentais ao seu 

aspecto fisiológico, justificando-os a partir da compreensão do funcionamento de 

fluidos corporais que mantinham o equilíbrio do corpo. Segundo Philip van der Eijk, o 

projeto de “naturalização da mente” de Hipócrates refere-se à tendência da sua 

época em “fornecer explicações naturais para fenômenos até então explicados 

tendo-se como referência a ação divina direta.” (EIJK, 2009, p. 22). 

As perturbações mentais eram explicadas por Hipócrates como consequência 

do descompasso de humores que compunham o corpo humano: o sangue, a fleuma, 

a bile amarela e a bile negra; os quais estavam correlacionados aos quatros 

temperamentos humanos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. 

Os humores hipocráticos foram apropriados pelo médico Claudius Galenus 

(129-200) que empossou o entendimento de que o cérebro seria o responsável 

pelas emoções humanas, e não o coração como até então se acreditava. Segundo 

Galenus, a melancolia seria resultado da inundação cerebral pela bile negra, o que 

recomendaria tratamento via sangria. 

 

3.4 A ambiguidade medieval: o dIgladiar entre Deus e diabo 

 

Na Idade Média, por outro lado, os transtornos mentais e do comportamento 

estavam associados a alguma possessão demoníaca, ou, em determinadas 

situações, poderiam ser compreendidos como ato de “renúncia individual” em prol de 

uma santificação “histérica”. Este é o caso de Lukardis von Oberweimar que, 

segundo Michael H. Stone,  afirmou ter jejuado por vários meses, nutrida tão 

somente pelo seio da virgem Maria. Não é fácil discernir, como afirma Stone, “se 

Lukardis estava emocionalmente ‘equilibrada’ dentro do contexto de sua cultura ou 

se a consideraríamos ‘histérica’”. (STONE, 1999, p. 36). 

Não muito diferente é a história de Catarina de Siena (1347-1380) que após a 

morte de sua irmã, passou a comer pouco e a dedicar o seu tempo à oração. Diante 

da tentativa dos pais em casá-la, Catarina cortou os cabelos, passou a meditar e a 

se flagelar, intensificando sua religiosidade, a ponto de comer apenas ervas e inserir 

galhos na garganta para forçar o vômito quando obrigada a comer. Aos 32 anos, 

Catarina morre de desnutrição: “o jejum e a negação das necessidades corporais 

por essas mulheres eram prova da devoção a Deus, significando que haviam 
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encontrado outras formas de comida: a reza e a eucaristia.” (GALVÃO, CLAUDINO, 

BORGES, 2006, p. 32). 

O fato é que, em ambas situações, um possível transtorno não justificaria que 

uma pessoa que se definhou devido a um louvável ato de devoção religiosa fosse 

punida, sendo, pois, um transtorno sagrado. 

A influência do cristianismo católico na realidade e no imaginário Medieval 

favoreceu a consolidação de inúmeras ambiguidades que caracterizaram o 

medievo15. E, certamente, uma destas ambiguidades refere-se à constituição do 

indivíduo humano como corpo e alma, representando o primeiro a efemeridade da 

matéria que do pó veio e ao pó retornaria, ao passo que a alma resumia toda a 

imortalidade e toda a pureza contrapostas à sensibilidade e materialidade do corpo. 

Outrossim, a criação da imagem do mal no imaginário medieval, concretizada na 

figura do demônio, é fator determinante de outra ambiguidade que define com 

precisão a ação do próprio indivíduo medieval e suas relações com o outro, pois “o 

discurso sobre o diabo pôs-se a falar cada vez mais do corpo humano tal como ele 

não deveria funcionar.” (MUCHEMBLED, 2001, p. 41). 

É no contexto dual gestado por estas ambiguidades – corpo x alma e Deus x 

Diabo – que os transtornos mentais e do comportamento estavam associados na 

Idade Média. A inferioridade a qual a natureza humana foi relegada impediu que o 

indivíduo medieval assumisse, de modo pleno, as coordenadas da sua própria ação. 

Era impossível o homem orientar as suas ações a partir de si mesmo, de modo que 

ou ele recorria aos ditames da moralidade cristã para levar uma vida boa, ou se 

submeteria às forças sobrenaturais que desvirtuariam a sua busca pela vida boa. 

De acordo com a teologia cristã, afirma Roy Porter, o Espírito Santo e o Diabo 

digladiavam pela posse da alma humana, de forma que desesperos, angústias e 

outros transtornos mentais eram explicados por esta enfermidade da alma 

provocada por forças sobrenaturais (PORTER, 2003, p. 27). O tratamento a tais 

enfermidades se dava, por certo, com emprego de meios espirituais que visavam 

acalmar a alma do indivíduo. Deste modo, “entre os católicos estes meios eram a 

celebração de missas, o exorcismo ou a peregrinação ao sepulcro milagroso de 

algum santo; assim ocorria, por exemplo, em Geel, na atual Bélgica, onde Santa 

                                                           
15

 A Idade Média, segundo Jacques Le Goff, conhece um cristianismo dominador “que é 
simultaneamente uma religião e uma ideologia e que mantém, portanto, uma relação muito complexa 
com o mundo feudal contestando-o e justificando-o ao mesmo tempo”. (LE GOFF, 1994, p. 38). 
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Dimpna exercia notáveis poderes curativos.” (PORTER, 2003, p. 29, tradução 

nossa)16. 

 

3.5 Modernidade: racionalismo e racionalização dos métodos terapêuticos 

 

Superados alguns aspectos dos misticismos que explicavam os transtornos 

mentais e do comportamento, o Renascimento promove a instauração de um novo 

modo de compreensão da loucura, na medida em que abandona o lugar a ela 

atribuído na hierarquia dos vícios pela Idade Média e passa a ocupar o primeiro 

posto na natureza humana, qual seja o de conduzir “o coro alegre de todas as 

fraquezas humanas.” (FOUCAULT, 2009, p. 23). 

O movimento renascentista é caracterizado pelo dinamismo de uma 

sociedade que se renova diante de uma nova interpretação do mundo da vida17, de 

uma emergente ousadia científica, de uma busca constante pelo conhecimento, e de 

uma aproximação e domínio do mundo natural, notadamente no que diz respeito ao 

próprio indivíduo que passa a ver o “eu” como algo independente.  

Referência do humanismo renascentista, Giovanni Pico della Mirandola 

assume, em sua proposta filosófica, marcantes aspectos antropocêntricos 

característicos do Renascimento. Ao iniciar a sua Oratio De Hominis Dignitate 

(1480), Pico della Mirandola faz alusão ao momento da criação do mundo 

engrandecendo a soberania de Deus e apontando os motivos da criação do homem. 

Diz ele que após o “Sumo Pai, Deus arquitecto” ter criado o mundo segundo “leis de 

arcana sabedoria”, desejou que “houvesse alguém capaz de compreender a razão 

de uma obra tão grande, que amasse a beleza e admirasse a sua grandeza” (PICO 

DELLA MIRANDOLA, 1989, p. 51); foi quando, então, Deus pensou em criar o 

homem. Feita a criatura humana, ele a colocou no mundo para que cumprisse os 

desígnios da sua criação. Voltando-se ao homem, Pico não o reconhece como obra 

                                                           
16

 Entre los católicos estos medios eran la celebración de misas, el exorcismo o la peregrinación al 
sepulcro milagroso de algún santo; así ocurría, por ejemplo, en Geel, en la actual Bélgica, donde 
Santa Dimpna, ejercía notables poderes curativos. 
17

 Importante salientar que segundo Jacques Le Goff (1994) e Jean Delumeau (1994) o 
Renascimento não implica em “queda” do período medieval, uma vez que a ideia de continuidade 
histórica é mais presente do que propriamente a ideia de ruptura. Para Le Goff, em história não há 
que se falar em renascimentos, mas sim em uma continuidade fática que gradativamente se constrói, 
desconstrói e reconstrói. Renascimento, ou renascimentos, “é um fenômeno característico de um 
longo período medieval, de uma Idade Média sempre em busca de uma autoridade no passado, de 
uma idade de ouro atrás de si.” (LE GOFF, 1994, p. 36). Trata-se da continuidade do mundo da vida 
interpretado a partir de novas posturas sociais, antropológicas e culturais. 
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pronta e acabada, destinado a ser subserviente, mas sim como uma obra de 

natureza indefinida, capaz de ser autoconstrutor de si mesmo. Evidente que a 

valorização da racionalidade também transparece neste reconhecimento da 

capacidade do homem em se autoconstruir, eis que tal capacidade decorre da 

liberdade que é inerente ao homem, árbitro e soberano artífice de si mesmo. É pelo 

fato de ser livre que o exercício desta capacidade permite que o homem se construa. 

A partir deste contexto humanista, os transtornos mentais e do 

comportamento passam a ser explicados não como manifestações demoníacas que 

partem de fora do indivíduo ou que de dentro dele, mas como algo que se manifesta 

na natureza do homem. Trata-se de algo que se relaciona com o homem nele 

mesmo. “A loucura não é mais a estranheza familiar do mundo, é apenas um 

espetáculo bem conhecido pelo espectador estrangeiro; não é mais figura do 

cosmos, mas traço de caráter do aevum.” (FOUCAULT, 2009, p. 26). 

Na obra Elogio da Loucura escrita em 1509 e publicada em 1511, Erasmo de 

Rotterdam coloca a “Loucura” para falar e apresenta ser todo indivíduo da espécie 

humana racional e louco, acolhendo uma loucura que favorece a própria pulsão da 

vida humana: “o homem não é mais infeliz por ser louco do que o cavalo por não 

saber gramática, pois a loucura está ligada à sua natureza.” (ROTTERDAM, 2009, p. 

48). 

A Loucura é quem fala dos homens. Já no início da obra ela se apresenta 

como uma “distribuidora de bens”, que está a todo o momento agindo com os 

homens, inclusive com aqueles que a ignoram, ou tentam ignorá-la:  

 

Sou em toda parte tão semelhante a mim mesma que ninguém poderia me 
ocultar, nem mesmo os que querem desempenhar o papel de sábios e que 
mais desejam ser tidos como tais. Apesar de todos os seus fingimentos, 
eles se parecem a macacos vestidos de púrpura ou a asnos cobertos de 
pele do leão; por mais que o façam, há sempre uma ponta de orelha que 
revela, no final, a cabeça de Midas. (ROTTERDAM, 2009, p. 14). 

 

É interessante notar no “Elogio” de Erasmo que a humanização da loucura 

pressupõe a sua aceitação como natureza humana. Não apenas a razão é 

determinante da humanidade do homem, mas, sobretudo a loucura, na medida em 

que ela favorece a vivacidade humana. Recorrendo a um velho provérbio da época, 

Erasmo afirma: “Somente a loucura, diz ele, retarda o curso rápido da juventude e 

afasta de nós a velhice importuna.” (ROTTERDAM, 2009, p. 24). 
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Até mesmo a imagem construída por Erasmo em torno do indivíduo “louco” é 

mais agradável do que aquela do sábio, pois há mais vitalidade naquele do que 

neste. Assim: 

 

Vede esses homens magros, tristes e rabugentos que se dedicam ao 
estudo da filosofia, ou a alguma coisa difícil e séria; a alma deles, 
constantemente agitada por uma multidão de pensamentos diversos, influi 
sobre seu temperamento; os espíritos vitais dissipam-se em grande 
abundância, o úmido fica seco, e geralmente eles se tornam velhos antes 
de terem sido jovens. Meus loucos, ao contrário, sempre gordos, 
rechonchudos, trazem no rosto a imagem brilhante da saúde e da fartura, 
como os porcos da Acarnânia. E, por certo, não sentiriam nenhuma das 
fraquezas da velhice se não fossem sempre um pouco afetados pelo 
contágio dos sábios. Mas o homem não foi feito para ser perfeitamente feliz 
na terra. (ROTTERDAM, 2009, p. 24). 

 

A conotação satírica atribuída à loucura por Erasmo é marcante no 

humanismo renascentista na medida em que atribui um novo modo de se ver o 

comportamento humano. Porém, a Loucura que está a falar no “Elogio” não é a 

loucura que leva os homens a cometer atrocidades (guerras, crimes, ambições), mas 

a loucura que proporciona felicidade a todos os homens, isto é, aquela que consiste 

em uma “certa ilusão deliciosa que se apodera da alma, fazendo-a esquecer todas 

as penas, todas as inquietudes, todos os dissabores da vida, e mergulha-a numa 

torrente de prazeres.” (ROTTERDAM, 2009, p. 57). 

Apagado pelos movimentos sociais que se seguiram ao Renascimento, o 

Elogio de Erasmo perdeu o clamor anunciado pela loucura. Entretanto, o movimento 

filosófico iniciado no humanismo com vista à doença mental não perdeu fôlego nas 

ciências médicas que se seguiram. 

Contemporâneo de Erasmo de Rotterdam, o espanhol Juan Luis Vives (1492-

1540) marcou o Renascimento ao propor em sua obra De anima et Vita (1538) a 

desmistificação do conceito de alma esboçando as suas funções na vida dos 

indivíduos humanos. Comumente referenciado por alguns autores como pai da 

psiquiatria moderna, afirma-se que Juan Luis Vives teria antecipado as ideias 

pregadas pelo italiano Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494), acerca da 

autodeterminação individual e realização da própria individualidade. 

Outro autor que se destacou em meados do século XVI foi o médico holandês 

Johann Weyer (1515-1588), defensor das mulheres perseguidas sob alegações de 

bruxaria. Weyer apresentou críticas ao Malleus Maleficarum, manual de identificação 

das bruxas, publicado em 1487. Em sua obra Praestigiis Daemonum et 
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Incantationibus ac Venificiis (1564), Weyer contrapõe-se às crenças em diabruras e 

bruxarias, sustentando que mulheres acusadas de bruxaria padeciam de doença 

mental, e que o demônio não possuía a força que lhe era atribuída pelo imaginário 

cristão-medieval. Todavia, ainda assim, a imagem do demônio não é totalmente 

excluída das teses de Weyer, na medida em que a figura demoníaca é mantida 

como causa de ilusões. Fato é que Weyer propõe, não apenas na obra Praestigiis 

Daemonum, mas em todos os seus escritos, como De Commentitiis Jejuniis, o 

tratamento humano e racional do doente mental (STONE, 1999). 

É no contexto do humanismo renascentista, sobretudo no período do 

Cinquecento (séc. XVI), que psicologia e teologia começam a ocupar espaços 

diferenciados, de modo que os transtornos mentais voltam a ser tratados como 

desequilíbrios psíquicos que reclamam por tratamento. O primeiro passo dado pela 

psiquiatria nesse período foi possibilitar a desmistificação que pairava sobre os 

modos de compreensão dos transtornos mentais. Todas as justificativas tendentes a 

associar transtornos mentais a bruxarias e demônios foram, passo a passo, sendo 

excluídas e substituídas por justificações médicas que, inclusive, desanuviavam o 

imaginário coletivo criado pelos indivíduos que exprimiam alguma sobrenaturalidade. 

Interessante é o caso relatado por Michael Stone acerca da perspicácia de 

Johann Weyer ao descobrir o falso jejum realizado por Bárbara Krämer, uma menina 

de 10 anos de idade que exteriorizava uma conduta peculiar de devoção e que 

supostamente ficara sem se alimentar ou hidratar por quase seis meses. A condição 

fisiológica de Bárbara começou a ser tratada como um milagre, até que Weyer 

resolveu levá-la para a sua casa, a fim de melhor acompanhar o caso da criança. 

Após insistir a companhia da irmã, Bárbara foi levada para a casa de Weyer e sua 

esposa, ali chegando de muletas, em decorrência de uma possível debilidade que 

não se justificava. No decorrer da convivência percebeu-se que Bárbara se 

alimentava rotineiramente escondido, com o auxílio da irmã, eis a razão pela qual ao 

aceitar o convite para ir à casa de Weyer exigiu que ela fosse: 

 

Por exemplo, sua esposa fingiu adormecer na mesa do café da manhã 
(onde, até então, Bárbara não havia comido nada). Quando Bárbara viu que 
a esposa de Weyer estava “dormindo”, ela fez sinal para sua irmã 
rapidamente, que passou-lhe um cálice de cerveja; mais tarde, a irmã 
surripiou alguns pãezinhos da despensa, que deu a Bárbara quando elas 
pensavam que ninguém estava olhando. Mas Weyer tinha feito um orifício 
entre o porão e o chão da cozinha de modo que seus criados pudessem 
espiar a menina lá de baixo. (STONE, 1999, p. 44). 
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Não diferente foi o caso tratado pelo médico inglês Richard Baddeley (1585-

1670), que ao analisar o estado de um menino apontado como possuído pelo 

demônio demonstrou que o seu problema era perturbação mental. O menino, de 13 

anos de idade, era visto como possuído pelo demônio em razão de vários modos 

agressivos de se manifestar, como ataques de mau humor nos quais aparentava 

estar surdo e cego, retorcendo sua boca continuamente. Além disso, ele expelia 

urina enegrecida. 

Após ser submetido à intensa vigilância por Richard Baddeley, descobriu-se 

que o garoto era quem misturava tinta em sua urina e ao ser surpreendido 

transportando o tinteiro para um local privado, foi ele advertido e acabou por 

confessar os atos que eram imputados a algo externo a ele (STONE, 1999, p. 51). 

Gradativamente as perturbações humanas foram conduzidas para um conflito 

interior, como decorrência de um descontrole e sofrimento emocionais. 

Em 1621 é publicado na Inglaterra o livro Anatomy of Melancholy de autoria 

de Robert Burton (1577-1640), vigário da Oxford University e doutor em teologia. 

Trata-se de uma obra que marcou a evolução do estudo da melancolia como 

perturbação mental, sobretudo por dizer respeito às perturbações melancólicas do 

próprio Burton. 

 Antes de Burton ter publicado Anatomy of Melancholy, o artista alemão 

Albrecth Dürer (1471-1528) personificou a melancolia na xilogravura denominada 

“Melancolia 1”, datada de 1514, através da qual representou tal perturbação como 

uma mulher alada, sentada com o rosto apoiado em uma das mãos. Ao seu redor 

encontram-se uma série de objetos usados em vários ofícios e ciências, como 

balança, martelo, compasso, serrote, ampulheta, sineta e uma série de formas 

geométricas que se desdobram na imagem. Ao lado e abaixo da imagem da 

melancolia, encontra-se um cão magro e adormecido que corrobora com a figuração 

imagética da melancolia que além de amarga e colérica, como depreende-se do 

rosto da mulher, é acompanhada pelo sono, marca evidente da melancolia. 

A modernidade que se inicia favorece a emergência da razão e da 

consciência humana, como fatores determinantes de autoafirmação do “eu”. As 

justificações tendentes a afirmar os transtornos mentais como manifestações 

sobrenaturais foram sendo gradativamente substituídas pela retomada da 

melancolia, da mania e da histeria. 



79 

 

O amadurecer da Modernidade colocou o homem no centro das 

problemáticas existenciais e introduziu os conceitos de subjetividade e autonomia 

como foco central das especulações teóricas. A partir da valorização do subjetivo e 

de todas as suas possibilidades existenciais, a modernidade busca respostas e 

apresenta métodos para compatibilizar o exercício de liberdades de pessoas que 

interagem na construção da realidade social em que vivem. 

O processo de afirmação do homo rationalis deságua na máxima moderna 

cartesiana do cogito ergo sum (penso, logo existo). A mente assume papel de 

fundamental importância neste contexto, pois é através dela que o “eu” racional se 

autoafirma. Na obra Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et 

animæ immortalitas demonstratur (1641) Descartes apresenta a natureza do espírito 

humano como sendo algo pensante, de forma que o “eu” será sempre algo enquanto 

pensar. O pensamento é a essência do “eu”; o atributo da alma que faz com que o 

“eu” exista: 

 

Eu, eu sou, eu, eu existo, isto é certo. Mas, por quanto tempo? Ora, 
enquanto penso, pois talvez pudesse ocorrer também que, seu eu já não 
tivesse nenhum pensamento, deixasse totalmente de ser. Agora, não 
admito nada que não seja necessariamente verdadeiro: sou, portanto, 
precisamente, só coisa pensante, isto é, mente ou ânimo ou intelecto ou 
razão, vocábulos cuja significação eu antes ignorava. Sou, porém, uma 
coisa verdadeira e verdadeiramente existente. Mas qual coisa? Já disse: 
coisa pensante. (DESCARTES, 2008, p. 27). 

 

Para Descartes, o “eu” não é a reunião de membros que se chama corpo18, 

mas uma coisa pensante, que duvida, que entende, que afirma, que nega, que quer, 

que imagina, e que sente (DESCARTES, 2008, p. 28). Embora distintos, o corpo, 

cuja essência é a extensão, e a alma, cuja essência é pensar, são codependentes e 

estão unidos através da glândula pineal, isto é, a menor parte do cérebro, que foi 

causadora da intensificação dos estudos modernos da fisiologia e da metafísica 

acerca da alma e das suas vicissitudes em relação ao corpo (doenças da mente)19. 

                                                           
18

 “Não sou a compaginação deste membros, chamadas de corpo humano; não sou também um ar 
sutil, infuso nestes membros; não sou um vento, bem um fogo, nem um vapor, nem um sopro, nem 
algo que eu possa formar em ficção, pois supus que tais coisas nada eram.” (DESCARTES, 2008, p. 
27). 
19

 “Después de la muerte de Descartes, diversas áreas del cerebro fueron identificadas como el 
genuino albergue del alma por doctores que habían quedado poco convencidos con la glándula pineal 
cartesiana; algunas de estas áreas fueran: la medulla oblongata (Malpighi, Willis), los corposa striata 
(Vieussens) y el corpus callosum (Lancisi).” (PORTER, 2003, p. 63). 
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A afirmação humanista e moderna da existência de um homo rationalis 

favoreceu o surgimento de uma série de problemas que interferiram no tratamento 

de todos aqueles indivíduos despojados de “razão”. Ora, se o que difere os 

indivíduos humanos dos demais animais é a racionalidade, como tratar aqueles que 

não a tem ou a tem de modo reduzido?  

Com o advento da modernidade, os transtornos mentais deixam de ser 

tratados como transtornos espirituais e passam a ser compreendidos e explicados a 

partir de argumentos fisiológicos. As teorias sobre os humores, resgatada da 

antiguidade, são substituídas pelas teorias neuroanatômicas que tiveram forte 

impulso com Descartes. Porém, como consequência, emerge o pensamento 

reducionista materialista/monista que buscava explicar a dinâmica do corpo humano 

e suas possibilidades em termos estritamente mecânicos. 

Entretanto, os métodos terapêuticos adotados pela Medicina, ou mesmo os 

métodos jurídicos para inserir determinados indivíduos na sociedade, carregavam 

consigo uma série de intempéries éticas que favoreciam o desrespeito à dignidade 

da pessoa que padecia de algum transtorno denominado “loucura”. 

A associação cartesiana da loucura ao sonho e ao erro20 favoreceu o que 

Foucault denominou de banimento da loucura na modernidade pós-cartesiana: “[...] 

ele bane a loucura em nome daquele que duvida, e que não pode desatinar mais do 

que não pode pensar ou ser.” (FOUCAULT, 2009, p. 47). Consequência prática 

desta formulação foi o efetivo banimento social dos “loucos” através do processo 

emergente de isolamento em constantes internações, como ocorrido na França 

(FRANKFURT, 2008). 

A segregação dos “loucos”, entretanto, não pode ser atribuída, tão somente, 

às conseqüências da moderna filosofia cartesiana, porém, com ela se potencializa. 

Já na Idade Média, vê-se crescente o processo de segregação dos loucos e demais 

indivíduos portadores de alguma moralidade desviada, como propósito da caridade 

                                                           
20

 Ao instaurar a dúvida metódica na Primeira Meditação Descartes questiona: “Por exemplo, que 
agora estou aqui, sentado junto a fogo, vestido esta roupa de inverno, tendo este papel às mãos e 
coisas semelhantes. Em verdade, qual a razão para que possa negar essas próprias mãos e todo 
esse meu corpo? A não ser talvez que me compare a não sei quais insanos, cujo cérebro foi a tal 
ponto afetado pelo negro vapor da bílis que constantemente asseveram ou que são reis, sendo 
paupérrimos, ou que se vestem de púrpura, estando nus, ou que têm a cabeça feita de barro, ou que 
são inteiramente cabaças ou confeccionados em vidro. Mas eles são dementes e não pareceria 
menos demente do que eles, se neles buscasse algo como exemplo para mim.” (DESCARTES, 2008, 
p. 18-19).  
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cristã. Foucault demonstra na “História da Loucura” como a lepra foi substituída pela 

atenção aos loucos.  

 

Desaparecida a lepra, apagado (ou quase) o leproso da memória, essas 
estruturas permanecerão. Frequentemente nos mesmos locais, os jogos da 
exclusão serão retomados, estranhamente semelhantes aos primeiros, dois 
ou três séculos mais tarde. Pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças 
alienadas” assumirão o papel abandonado pelo lazarento, e veremos que 
salvação se espera dessa exclusão, para eles e para aqueles que os 
excluem. (FOUCAULT, 2009, p. 06). 

 

Seja na imagem do leproso, seja do doente venéreo, ou do louco, há sempre 

um contexto “filantrópico” de recolher o diferente em uma instituição mantida pela 

cristandade com o propósito de oferecer-lhe uma forma de comunhão, ainda que 

esta decorra da segregação e da exclusão do grupo social. Em 1247 foi fundada na 

Inglaterra a casa religiosa Santa Maria de Belém, posteriormente transformada no 

Bethlem Hospital, que desde a sua criação tinha como escopo acolher e cuidar dos 

loucos. Segundo Roy Porter, o Bethlem Hospital ficou conhecido como um dos 

lugares turísticos de Londres na medida em que suas dependências eram abertas à 

visitação do público, permitindo que seus internos estivessem em exibição como se 

fossem animais de um zoológico humano ou personagens de um espetáculo 

qualquer21. 

Para além da “caridade” que respaldava o recolhimento dos loucos pela 

cristandade, é fato que tal ato mostrava-se de relevante utilidade social, tendo, 

posteriormente, o Estado aderido aos propósitos de reclusão e institucionalizado o 

recolhimento dos loucos não por normas morais, mas normas jurídicas. Tal processo 

de estatização ganhou evidência na França por meio da criação do Hôpital Général 

de París (Hospital Geral de Paris), por meio de Decreto de Luis XIV de 27 de abril de 

1656. 

O Hospital Geral foi estabelecido para a internação de todos os mendigos da 

cidade e dos arredores de Paris. A determinação real era que todos os pobres 

mendigos, válidos ou inválidos, de qualquer sexo, fossem empregados em um 

hospital para serem utilizados nas obras, manufaturas e outros trabalhos. A utilidade 

vista pelo rei em tal ato era a proibição de se mendigar na cidade e nos bairros de 

Paris, bem como a proibição de se dar esmolas, sob pena de multa. 

                                                           
21

 Tal permissibilidade favoreceu o que Porter definiu de um “descarado voyeurismo” (PORTER, 
2003, p. 73). 
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A forma como o Hospital Geral foi projetado e os poderes atribuídos aos seus 

diretores favoreceram o surgimento de uma “estrutura semijurídica”, pois embora 

apresentasse como uma entidade administrativa, atuava lado a lado dos tribunais, 

podendo, no âmbito de sua circunscrição, decidir, julgar e condenar indivíduos que 

tivessem sob sua guarda (FOUCAULT, 2009, p. 50): 

 

Para tanto, os diretores disporão de: postes, golilhas de ferro, prisões e 
celas no dito Hospital Geral e nos lugares dele dependentes, conforme for 
de seu parecer, sem que se possa apelar das ordens por eles dadas dentro 
do dito Hospital; e quanto às ordens que interfiram com o exterior, serão 
executadas em sua forma e disposição não obstante quaisquer oposições 
ou apelações feitas ou que se possam fazer e sem prejuízo daquelas, e 
para as quais não obstante se concederá nenhuma defesa ou exceção. 
(FOUCAULT, 2009, p. 50)

22
. 

 

Roy Porter define a ação do rei Luís XIV como sendo deflagradora de um 

movimento de “cega repressão”, uma vez que não apenas os pobres, mas todos 

aqueles que de algum modo subvertiam determinado padrão de normalidade, como 

os loucos, eram transformados em vítimas de uma limpeza social de ruas e lugares 

públicos (PORTER, 2003, p. 96). Formou-se o que Foucault denominou de 

degradação da loucura, pois “até então, os loucos haviam exercido uma força e 

fascinação particulares, seja na figura do louco sagrado, da bruxa ou do possuído; 

os imbecis e os idiotas haviam desfrutado do privilégio da livre expressão e a licença 

para rir de seus superiores.” (PORTER, 2003, p. 96, tradução nossa)23. 

Após a institucionalização pública da “limpeza social”, a loucura foi 

absolutamente afastada do âmbito da sociabilidade e conduzida a um processo de 

estigmatização, pois o indivíduo “sem razão” deveria ser recolhido para tratamento e 

por precaução social.  

Todo este processo de confinamento ocorrido, sobretudo, na França do 

século XVII favoreceu o surgimento da estigmatização em torno do indivíduo “louco” 

como se besta fosse. A clausura na qual os loucos foram colocados representou a 

segregação de selvagens em jaulas, sendo eles submetidos a tratamentos 

desumanos e degradantes, já que nenhum reconhecimento lhe era possibilitado em 

torno da sua humanidade ou sequer da sua autonomia. 

                                                           
22

 Art. XII do Decreto Real de 1656 que instituiu o Hospital Geral de Paris, in FOUCAULT, 2009, p. 50. 
23

 Hasta entonces, los locos habían ejercido una fuerza y fascinación particulares, ya sea en la figura 
del loco sagrado, la bruja o el poseído; los imbéciles y los idiotas habían disfrutado del privilegio de la 
libre expresión y la licencia para burlarse de sus superiores […]. 
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Trancafiar um indivíduo em um manicômio não pressupunha um 

procedimento formal que recomendaria e justificaria a clausura. A sua necessidade 

respaldava em um senso de utilidade, seja para a família, seja para o Estado24. 

Nenhuma manifestação de vontade do paciente era levada em consideração, de 

modo que, segundo afirma Roy Porter, “os asilos eram tão úteis para as famílias 

como para o Estado e a lei podia servir a muitos propósitos e a muitos interesses.” 

(PORTER, 2003, p. 102). 

Embora tenha sido a modernidade a responsável pela dessacralização da 

loucura, foi ela a responsável pela sua sujeição à determinada sensibilidade moral, 

segundo os padrões sociais e jurídicos vigentes. Doravante, a imagem criada em 

torno do louco não mais reflete aquele indivíduo livre que podia perambular pelos 

espaços públicos e estar entre o sagrado e o profano, mas sim um indivíduo que 

necessita ser submetido a um tratamento moral, enclausurado em uma instituição 

para tal fim. 

Lidar com a loucura era entendido como lidar com um problema social. Trata-

se de um problema que reclama intervenção pública, sobretudo estatal, a fim de 

assegurar a normalidade dos demais indivíduos (ditos normais/racionais) que se 

interagem em uma determinada sociabilidade. Daí o processo de exclusão 

promovido pelo confinamento dos loucos para o tratamento moral da loucura, de 

modo que ser considerado louco é estar destinado a integrar um espaço diferente, 

ocupado, também, pela miséria e ociosidade. É estar condenado a uma realidade 

que nega o reconhecimento de si enquanto tal e pressupõe a sua submissão a uma 

exclusão social: 

 

A hospitalidade que o acolhe [o louco] se tornará, num novo equívoco, a 
medida de saneamento que o põe fora do caminho. De fato, ele continua a 
vagar, porém não mais no caminho de uma estranha peregrinação: ele 
perturba a ordem do espaço social. Despojada dos direitos da miséria e de 
sua glória, a loucura, com a pobreza e a ociosidade, doravante surge, de 
modo seco, na dialética imanente dos Estados. (FOUCAULT, 2009, p. 63). 

 

                                                           
24

 Neste sentido, relata Roy Porter que “el confinamiento (y la subsiguiente liberación) de un enfermo 
normalmente no tenía que ver con mandatos oficiales; era, más bien, el producto de una compleja 
cadena de pactos entre familias, comunidades, funcionarios de la localidad, magistrados e 
inspectores.” (PORTER, 2003, p. 102). 
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Dentro dos manicômios, os indivíduos denominados loucos eram submetidos 

a tratamentos que pressupunham a sua sujeição física a sangrias, vômitos e demais 

técnicas mecânicas e cirúrgicas aplicadas aos loucos como se cobaias fossem. 

Esta realidade perdurou até o final do século XVII e início do século XVIII, 

quando da formulação e implementação de métodos terapêuticos que primavam por 

um enfoque racional e humano do controle das enfermidades mentais. Tal 

reformulação tem como referência o médico francês Phillipe Pinel (1759-1826) e o 

italiano Vincenzo Chiarugi (1759-1820). 

Considerando pai da Psiquiatria moderna, Pinel impugnou a teoria dos 

humores que fundamentava a enfermidade mental, bem como os tratamentos a ela 

correlatos que pressupunham a submissão dos pacientes a tratamentos 

consistentes na retirada de fluidos que perturbavam a mente (purgação e sangria) 

(STONE, 1999, p. 69). 

Inspirado pelos ideários iluministas de liberdade e pelos anseios de liberdade, 

igualdade e fraternidade propagados pela Revolução Francesa, Phillipe Pinel 

repudiou o acorrentamento dos loucos dentro dos hospitais e a submissão dos 

mesmos a tratamentos ineficazes, como a sangria. Pinel foi um dos primeiros 

médicos a retratar os doentes mentais como indivíduos desafortunados, 

merecedores de respeito e compaixão, de modo que não havia justificativa que 

fossem tratados como bestas, mas sim como homens e, nesta condição, aspiradores 

de liberdade (STONE, 1999, p. 69). De acordo com Michael Stone, o “Ensaio sobre 

a Loucura” escrito por Pinel no ano de 1794 foi lido na sociedade de História Natural 

e “ajudou a reduzir o medo das pessoas do insano e abriu caminho para métodos 

humanos de tratamento.” (STONE, 1999, p. 69). 

A humanização proposta por Pinel favoreceu a compreensão da loucura 

como um transtorno mental e, por conseguinte, o seu tratamento deveria ser 

efetivado através de procedimentos psicológicos que favorecessem a recuperação 

das capacidades mentais do enfermo, e não mediante medidas inconsequentes 

como as sujeições físicas. Segundo Roy Porter, Phillipe Pinel compreendeu a 

loucura como uma crise da disciplina interna e racional de quem a padecia, de modo 

ser necessário reavivar as faculdades morais e psicológicas do indivíduo até que a 

coerção externa fosse suplantada pelo autocontrole interno25. 

                                                           
25

 Neste sentido, segundo Roy Porter, “Los reformadores morales como Tuke y Pinel veían en la 
locura una crisis de la disciplina interna y racional de quien la padecía; era necesario reavivar sus 
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Os métodos humanitários formulados por Pinel foram implementados por ele 

nos hospitais parisienses de Bicêtre (hospital masculino) e Salpêtriere (hospital 

feminino), dos quais foi diretor. Uma nova postura foi assumida pelas instituições 

políticas pós-revolucionárias para a efetivação de qualquer internação psiquiátrica. A 

arbitrariedade outrora utilizada pelas famílias ou pelo Estado para o confinamento 

dos indivíduos não mais ocorria, pois necessária justificativa razoável que desse 

respaldo ao internamento: 

 

Estes ideais reformistas soaram junto com as campanhas do otimismo 
sociopolítico da era revolucionária. Os progressistas desejavam erradicar os 
vestígios do manicômio típico do Antigo Regime. Era indispensável tomar 
essas Bastilhas sumidas na ignorância, como Betlhem, já que eram 
cidadelas de repressão, de coerção insensata e de confinamento 
irremediável. (PORTER, 2003, p. 109, tradução nossa)

26
. 

 

Não diferente de Phillipe Pinel, outro médico de fundamental importância na 

implementação dos esforços humanitários para o tratamento da loucura foi o 

florentino Vincenzo Chiarugi (1759-1820) que refutou a compreensão dualista entre 

corpo e alma e afirmou estar a enfermidade mental associada ao complexo unitário 

que relacionava corpo e alma. Assim, para Chiarugi a enfermidade mental estaria 

associada às interferências dos estados corporais à mente, através das atividades 

dos sentidos e do sistema nervoso (PORTER, 2003, p. 130). 

Em consequência, tratamentos desumanos como o emprego de sujeições 

físicas trariam prejuízos à melhora do paciente. Assim, Chiarugi “rechaçou os 

métodos que se baseavam na custódia, nos fármacos e na sujeição física; em seu 

lugar, promoveu terapias que tratavam os loucos como seres humanos.” (PORTER, 

2003, p. 107, tradução nossa)27. Foi através da implementação de métodos 

terapêuticos humanistas que tanto Pinel quanto Chiarugi buscaram eficiência nas 

terapias aplicadas ao tratamento da enfermidade mental. A terapia moral tinha como 

propósito restabelecer a capacidade dos pacientes e devolvê-los ao convívio social.  

                                                                                                                                                                                     
facultades morales y psicológicas hasta que la coerción externa fuera suplantada por autocontrol 
interno” (PORTER, 2003, p. 107-109). 
26

 Estos ideales reformistas sonaran junto con las campanas del optimismo sociopolítico de la era 
revolucionaria. Los progresistas deseaban erradicar los vestigios del manicomio típico del Antiguo 
Régimen. Era indispensable tomar esas Bastillas sumidas en la ignorancia, como Bethlem, ya que 
eran ciudadelas de la represión, de la coerción insensata y del confinamiento irremediable. 
27

 [...] rechazó los métodos que se basaban en la custodia, los fármacos y la sujeción física; en su 
lugar, promovió terapias que trataban a los locos como seres humanos. (PORTER, 2003, p. 107). 
Nesse sentido, Michael Stone afirma ser Chiarugi “conhecido principalmente por sua insistência no 
tratamento humano para o insano e por sua oposição a restrições físicas ou medidas severas.” 
(STONE, 1999, p. 75). 
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Possível, pois, concluir que embora os novos métodos terapêuticos tivessem 

o propósito de humanizar o tratamento da loucura, não se pode afirmar em uma 

extinção dos manicômios, mas em uma reformulação, sobretudo no que diz respeito 

a real necessidade de internação. Internações arbitrárias ou com projetos utilitaristas 

de “limpeza social” foram perdendo espaço neste contexto de moralização do 

tratamento da loucura. 

Roy Porter relata que, em 1774, foi publicado na Inglaterra o Decreto de 

Asilos, após denúncias de internação de pessoas sem qualquer enfermidade mental. 

De acordo com tal decreto, todos os manicômios privados apenas poderiam 

funcionar mediante a renovação anual de uma licença, além da certificação por parte 

de um especialista de que o isolamento, em caso de enfermos, era devido28. Em 

seguida, vários decretos foram publicados na Inglaterra (1828) com o propósito de 

regulamentar a internação dos enfermos mentais, chegando ao ponto, inclusive, de 

se instituir comissões encarregadas de assuntos relacionados à loucura. Tais 

comissões tinham, dentre várias funções, a tarefa de fiscalizar os métodos 

terapêuticos adotados nos manicômios, exigindo destes a documentação de todos 

os casos que demandaram a utilização de métodos de sujeição física (PORTER, 

2003, p. 111). 

Foi neste espaço asilar que a Psiquiatria se desenvolveu e daí produziu 

efeitos em um movimento centrífugo, expandindo os conhecimentos adquiridos 

dentro dos asilos para fora, apresentando novos conceitos e novas formas de lidar 

com a loucura. O século XIX foi marcado pelas constantes investigações acerca da 

patologia da loucura e todas as suas descrições e classificações clínicas. Segundo 

Michael H. Stone: 

 

No século XIX, a psiquiatria começou a tornar uma forma que nós, no final 
do século XX, podemos reconhecer. O próprio termo psiquiatria foi usado 
pela primeira vez no início de 1800; psicose tomou o lugar de lunação e 
insanidade, esse último servindo agora principalmente como termo legal 
nos tribunais. A psiquiatria conquistou uma posição mais firme como um 

                                                           
28

 Sobre as cláusulas do Decreto de Asilos de 1774 diz Roy Porter: “Según sus cláusulas los 
manicomios privados tenían que obtener de un magistrado la renovación anual de su licencia, se 
establecía una capacidad máxima de internos para cada asilo, la renovación de licencias dependía 
del satisfactorio mantenimiento de los registros de admisión, los magistrados estaban facultados para 
llevar a cabo visitas de reconocimiento (en Londres el cuerpo de inspectores era un Comité del Royal 
Collage of Physicians) y, lo mas importante, se instituyó la certificación, es decir, en adelante, aunque 
los indigentes seguían siendo ingresados por la simple anuencia de un magistrado, para todos los 
demás se requería la carta de un especialista para que el confinamiento en el asilo fuera legal.” 
(PORTER, 2003, p. 110). 
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ramo da medicina; avanços na neurologia reduziram um pouco o mistério 
do cérebro e suas subdivisões anatômicas; a perseguição de “bruxas” 
tornou-se uma raridade. (STONE, 1999, p. 77). 

 

Cada vez mais a Psiquiatria adquire notoriedade social e os psiquiatras 

assumem consideráveis espaços na sociedade. Um novo modo de lidar com os 

transtornos mentais e do comportamento ganhava espaço na sociabilidade. Os 

estigmas, então forjados em torno de tais transtornos, foram mitigados pelas 

respostas oferecidas por essa área do saber.  

Enfermo mental deixa de ser tão somente aquele indivíduo submetido a uma 

internação. A partir do século XIX, graças aos gradativos esforços em classificar os 

transtornos mentais, a doença mental passou a ser diagnosticada em indivíduos 

que, embora enfermos, não estavam e não necessariamente precisariam estar 

internados. Segundo Michael Stone, “os psiquiatras preocupavam-se cada vez mais 

com o levemente enfermo, não apenas com pacientes internados [...] anorexia 

nervosa e folie du doute (tornando-se mais tarde nosso ‘transtorno obsessivo-

compulsivo’), conquistavam atenção.” (STONE, 1999, p. 77). 

É inegável o expressivo avanço da Psiquiatria no séc. XIX e a sua imediata 

interferência nos métodos terapêuticos até então empregados no tratamento da 

loucura. A partir do século XIX, ela assumiu não apenas o papel de uma Ciência 

Médica em desenvolvimento, que buscava oferecer respostas aos possíveis 

transtornos mentais que acometiam os indivíduos humanos, mas, sobretudo, em 

uma Ciência capaz de interferir na moralidade social da época. 

Seu fortalecimento no século XIX é indiscutível29, notadamente pelo fato de 

neste século ter a Ciência Moderna se preocupado em definir os traços 

delimitadores da racionalidade e da irracionalidade. O movimento do Romantismo 

alemão, por exemplo, demonstrou o interesse dos filósofos e cientistas por aquilo 

que é irracional e está atrelado às faculdades mentais do indivíduo humano, bem 

como às suas possibilidades enquanto ser em constante pulsão de vida. 

Favorecendo-se, pois, o surgimento da Psicanálise: 

 

                                                           
29

 Neste sentido, Roy Porter afirma que “A finales del siglo XIX la prioridad era, para muchos 
psiquiatras, consolidar su disciplina como una tarea verdaderamente científica, capaz de ganarse un 
lugar en el panteón de ciencias biomédicas ‘rígidas’, al lado de la neurología y la patología, y 
totalmente deslindada de vergüenzas curanderiles y marginales como el mesmerismo y el 
espiritualismo.” (PORTER, 2003, p. 175). 
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Cientistas ou não, os médicos e escritores do Romantismo alemão 
(incluindo o filósofo Schopenhauer), com suas preocupações pelas tristezas 
e alegrias e desejos secretos de cada pessoa, ajudaram a preparar o 
caminho em direção à psicanálise no final do século. Traços da vontade de 
Schopenhauer, à qual razão e conhecimento estão subordinados, podiam 
ser encontrados no uso de Freud dos termos libido e inconsciente. (STONE, 
1999, p. 78). 

 

Os progressos da Medicina Psiquiátrica no século XIX proporcionaram sua 

hegemonia na medida em que possíveis soluções para os casos mais delicados que 

envolviam a racionalidade humana eram dadas pela própria Psiquiatria. Segundo 

Roy Porter, o processo terapêutico asilar que há muito se fez presente no tratamento 

dos transtornos mentais e do comportamento deslocou-se da caridade cristã para o 

secularismo científico, permitindo que a Psiquiatria assumisse certa hegemonia, a 

ponto de interferir na moralidade social que envolve o trato de pessoas com 

transtornos mentais e do comportamento: 

 

Tradicionalmente, no cristianismo a distinção crucial foi a de crentes e 
hereges, santos e pecadores; a distinção entre sãos e loucos não contava 
muito. Isto se transformou e a grande distinção a partir da “idade da razão” 
foi a que separa o racional do resto das coisas, divisão que se fundava nos 
cimentos do asilo e ficava demarcada por suas paredes. As chaves de São 
Pedro haviam sido substituídas pelas chaves da psiquiatria. (PORTER, 
2003, p. 122, tradução nossa)

30
. 

 

A Psiquiatria passou a interferir também no Direito, na medida em que era 

utilizada como instrumento para legitimar a limitação da capacidade dos indivíduos 

para a prática de atos da vida civil, o que será trabalhado mais adiante, bem como 

para legitimar a limitação do direito de punir do Estado. 

Roy Porter relata que durante muito tempo, indivíduos que apresentavam 

enfermidade mental, como os denominados lunáticos e os idiotas, não eram 

atingidos pelo direito de punir (jus puniendi) do Estado e, por serem considerados 

irresponsáveis pelos seus atos, não deveriam ser submetidos às penalidades 

decorrentes dos seus crimes. Nestes casos, a loucura era comprovada tão somente 

pelos depoimentos dos familiares e amigos do réu que atestavam não ter ele 

                                                           
30

 Tradicionalmente, en el cristianismo la distinción crucial fue la de creyentes y herejes, santos y 
pecadores; la distinción entre cuerdos y locos no contaba mucho. Esto se transformó y la gran 
distinción a partir de la ‘edad de la razón’ fue la que separa a lo racional del resto de las cosas, 
división que se fundaba en los cimientos del asilo y quedaba demarcada por sus paredes. Las llaves 
de San Pedro habían sido sustituidas por las llaves de la psiquiatría. 
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consciência plena dos seus atos, sendo, pois, inocentados por causa da loucura 

(PORTER, 2003, p. 150). 

Ocorre que, com o avanço da Psiquiatria, especificamente nas primeiras 

décadas do século XIX, demonstrou-se ser possível que indivíduos apresentassem 

“loucuras parciais”, fato que apenas poderia ser detectado após uma análise 

especializada – pelos psiquiatras. Assim, depoimentos de amigos e familiares 

tornaram-se ineficazes para a constatação da loucura, sendo necessário que o 

Estado e o Direito se valessem de um estudo psiquiátrico para atestar o grau de 

entendimento do indivíduo sobre o fato que lhe era imputado. 

Conseqüência imediata desta realidade foi a aquisição, por este ramo da 

Medicina, de uma imagem pública valorizadora do seu trabalho e do papel 

desempenhado pelos psiquiatras na sociedade: 

 

[...] os psiquiatras encontraram empregos no setor público seja nas 
universidades (especialmente na Alemanha) ou nos asilos. No meio do 
século [XIX] a disciplina alcançou sua idade profissional quando os 
superintendentes médicos (“alienistas”) se agruparam para formar 
organizações especializadas. (PORTER, 2003, p. 149, tradução nossa)

31
. 

 

Já no século XX novas definições foram dadas aos transtornos mentais e do 

comportamento, bem como novos métodos terapêuticos implementados, sob muitas 

discussões entre adeptos e críticos. Mudanças ocorreram nas técnicas que 

implicavam qualquer tipo de sujeição física, bem como os hospitais psiquiátricos 

foram se tornando cada vez mais liberais, uma vez que os indivíduos que padeciam 

de transtornos mentais passaram a ser reconhecidos como pessoas detentoras de 

dignidade e direitos, como qualquer outra. 

Inegável a importância de Sigmund Freud na consolidação de um novo 

método terapêutico no séc. XX que explora o inconsciente do paciente (a 

Psicanálise). Porém, o que desperta maior interesse para o presente trabalho são os 

métodos terapêuticos implementados pela Psiquiatria no referido século, com o 

intuito de melhorar a condição de vida do paciente que padece de algum transtorno 

mental e do comportamento.  Tratam-se, especificamente, da eletroconvulsoterapia, 

das psicocirurgias (como a lobotomia) e dos psicofármacos. 

                                                           
31

 [...] los psiquiatras hallaron empleo en el sector publico ya sea en las universidades (especialmente 
en Alemania) o en los asilos. Al mediar el siglo la disciplina alcanzó su edad profesional cuando los 
superintendentes médicos (‘alienistas’) se agruparon para formar organizaciones especializadas. 
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A eletroconvulsoterapia passou a ser utilizada com certa frequência no ano de 

1938 pelo medico Ugo Cerletti para aliviar depressões severas apresentadas por 

seus pacientes. Trata-se de um método terapêutico que “envolve a passagem de um 

estímulo elétrico entre dois eletrodos colocados no couro cabeludo” (ROCHA; 

CUNHA, 1999, p. 4), cuja indicação deve ser precisa e específica, via de regra 

utilizada para tratamento de grave depressão (ROCHA; CUNHA, 1999, p. 3). 

Por outro lado, as psicocirurgias são uma espécie de intervenção médico-

cirúrgica que começaram a ser usadas no ano de 1930 quando o neurólogo Ergas 

Moniz, da Universidade de Lisboa, sustentou ser possível a melhora de pacientes 

obsessivos e depressivos através da leucotomia, isto é, “uma separação cirúrgica 

das conexões entre os lóbulos frontais e o resto do cérebro” (PORTER, 2003, p. 

191). Hoje, as psicorirurgias não são mais aceitas em virtude dos severos efeitos 

causados nos pacientes.  

Por fim, mais expressiva foi a revolução proporcionada pelos psicofármacos 

no tratamento dos transtornos mentais e do comportamento. O constante avanço da 

indústria farmacêutica na busca por psicotrópicos favoreceu o surgimento de drogas 

capazes de controlar determinados transtornos e dar ao tratamento psiquiátrico 

novos rumos, como a desinstitucionalização do tratamento e a reinserção do 

indivíduo no convívio social. Segundo Roy Porter: 

 

A psicofarmacologia deu um verdadeiro impulso a profissão psiquiátrica já 
que prometia um método acessível para aliviar o sofrimento sem recorrer 
aos tempos de internação nos hospitais, à psicanálise ou à cirurgia 
irrevogável. Por sua vez, fomentou as aspirações da psiquiatria em adquirir 
uma desejada identidade entre os ramos da medicina em geral. (PORTER, 
2003, p. 194, tradução nossa)

32
. 

 

Embora possíveis soluções tenham sido apresentadas pelo século XX ao 

tratamento dos transtornos mentais e do comportamento, como os novos métodos 

terapêuticos acima mencionados, ainda hoje em constante processo de 

amadurecimento prático-teórico, problemas são recorrentes no século XXI. Dentre 

estes, pode-se citar a legitimidade das intervenções médicas (a lobotomia, por 

exemplo) e a busca pelo consentimento informado de indivíduos que tem reduzida a 

                                                           
32

 La psicofarmacología dio un verdadero impulso a la profesión psiquiátrica ya que prometía un 
método costeable para aliviar el sufrimiento sin recurrir a los largos internados en el hospital, al 
psicoanálisis o a la cirugía irrevocable. A la vez, fomentó las aspiraciones de la psiquiatría de adquirir 
una muy anhelada identidad entre las ramas de la medicina general. 
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sua capacidade cognitiva (os chamados vulneráveis); a dependência dos indivíduos 

a determinados psicofármacos; a interferência produzida por psicofármacos na 

formatação da personalidade do indivíduo humano; o poderio econômico que se tem 

criado em torno das empresas que exploram a psicofarmacologia; a liberdade da 

pesquisa versus a dignidade do sujeito da pesquisa, notadamente no que diz 

respeito ao seu direito de saber e não-saber, a internação não consentida, etc. 

Tratam-se de problemas éticos, políticos, econômicos e jurídicos que merecem ser 

discutidos seriedade.  

Fato é que com o pós Segunda Guerra Mundial novos contornos foram dados 

às relações intersubjetivas, valorizando-se o outro enquanto diferente e, portanto, 

merecedor de respeito, tal como qualquer outro. O pluralismo constitutivo da 

sociedade moderna favoreceu a expansão do pensamento moral e a proteção 

jurídica de indivíduos que padecem de transtornos mentais e do comportamento, a 

ponto de se questionar se a enfermidade mental trata-se de uma psicopatologia real 

com uma base orgânica autêntica ou se trata de um mito social. 

Após a Segunda Guerra Mundial a Psiquiatria enfrenta uma severa onda de 

críticas proporcionadas pelos movimentos chamados de “Reformas Psiquiátricas”. 

Segundo Paulo Amarante, as reformas psiquiátricas podem ser dividias em três 

grupos: a) as reformas promovidas pela “Comunidade Terapêutica” e pela 

“Psicoterapia Institucional”; b) as reformas da “Psiquiatria de Setor” e a “Psiquiatria 

Preventiva”; e c) as reformas que colocam em discussão o modelo psiquiátrico 

vigente e as instituições assistenciais, tratam-se da “Antipsiquiatria” e a “Psiquiatria 

Democrática” (AMARANTE, 2010, p. 41). 

A primeira onda reformista teve como propósito implantar mudanças na 

própria estrutura das instituições onde a Psiquiatria atuava de modo incisivo: os 

hospitais psiquiátricos. Buscava-se com tal reforma utilizar com maior intensidade a 

responsabilidade dos pacientes no tratamento. Tanto eles quanto os responsáveis 

pelo seu tratamento estabeleciam projetos, com responsabilidades correlatas, a fim 

favorecer o surgimento de uma instituição terapêutica eficaz na busca pelos seus 

objetivos. Assim, além de terapêutica, a reforma representou uma reorganização 

institucional na medida em que hierarquias assumidas no tratamento terapêutico 

foram sendo contestadas, como o fez Maxwell Jones a partir de 1959 na Inglaterra: 
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Jones passou a organizar “grupos de discussão” e “grupos operativos”, 
envolvendo ainda mais os internos em seus tratamentos, chamando-os a 
participar ativamente de todas as atividades disponíveis. Ele entendia que a 
função terapêutica era uma tarefa que deveria ser assumida por todos, 
fossem os técnicos, fossem os familiares, fossem os pacientes. Para tanto, 
introduziu reuniões e assembleias diárias, quando todos os aspectos 
relacionados à instituição eram debatidos. (AMARANTE, 2010, p. 42). 

 

Na segunda onda reformista, especificamente a Psiquiatria de Setor, deu-se 

ênfase ao processo de educação social fora dos hospitais psiquiátricos, a fim de que 

os indivíduos que fossem reinseridos na convivência social obtivessem condições de 

continuarem a viver em sociedade, evitando-se a reinternação: 

 

Era preciso adotar medidas de continuidade terapêutica após a alta 
hospitalar, de forma a evitar a reinternação ou mesmo a internação de 
novos casos. Neste sentido, passaram a ser criados centros de saúde 
mental (CSM) distribuídos nos diferentes “setores” administrativos das 
regiões francesas. [...] os CSM agora propostos foram estabelecidos de 
acordo com a distribuição populacional das regiões. Pela primeira vez na 
história da assistência psiquiátrica se falou em regionalização. 
(AMARANTE, 2010, p. 45). 

 

Já em relação à Psiquiatria Preventiva, desenvolvida nos anos 50 nos 

Estados Unidos por Gerald Caplan, entendia-se que as doenças mentais poderiam 

ser detectadas previamente e assim submetidas a um método terapêutico precoce. 

Assim, para Caplan, todas as pessoas suspeitas de algum transtorno mental 

deveriam ser conduzidas a um médico psiquiatra, a fim de se formar um diagnóstico 

preventivo e um tratamento precoce, evitando-se problemas mais severos 

(AMARANTE, 2010, p. 48). 

Foi na onda das políticas preventivas para com a saúde mental, assumidas 

abertamente pelos Estados Unidos, que surgiram os movimentos de 

desinstitucionalização no tratamento dos transtornos mentais, reduzindo-se a 

internação de pacientes e favorecendo as altas hospitalares, além de se buscar a 

redução do tempo de hospitalização: 

 

O objetivo era tornar o hospital um recurso obsoleto, que fosse caindo em 
desuso na medida em que a incidência das doenças mentais fosse 
diminuindo em decorrência das ações preventivas, e que os serviços 
comunitários de saúde mental fossem adquirindo maior competência e 
efetividade em tratar as doenças em regime extra-hospitalar. (AMARANTE, 
2010, p. 51). 
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Por fim, a última onda reformista, pode-se dizer a mais ousada delas, lutou 

contra qualquer tipo de opressão imposta de alguma forma aos indivíduos que 

apresentavam qualquer quadro de transtorno mental e do comportamento. 

Encabeçada por Ronald Laing e David Cooper, o movimento reformista da 

Antipsiquiatria entendia que não há “a doença mental enquanto objeto natural como 

considera a psiquiatria, e sim uma determinada experiência do sujeito em sua 

relação com o ambiente social” (AMARANTE, 2010, p. 53). Sendo assim, não há 

que se falar em um método terapêutico que visasse curar uma possível “doença 

mental”, mas um método que auxiliasse a pessoa a vivenciar e a superar este 

processo (AMARANTE, 2010, p. 54). 

Pois bem. A esta altura, é imperioso ficar claro que o nosso objetivo com o 

presente capítulo não é apresentar ao leitor uma posição nossa acerca da definição 

e caracterização dos transtornos mentais e do comportamento, nem tampouco em 

nos posicionarmos favoráveis ou contra os movimentos vivenciados pela própria 

Psiquiatria ao longo dos anos, mas apenas apresentar um processo histórico que 

não se esgota neste século, mas que está em constante processo de definição e 

redefinição científica, social, antropológica, cultural e jurídica. 

Nas obras “A fabricação da loucura” e “O mito da doença mental”, Thomas 

Szasz sustenta não existir algo como uma enfermidade mental, mas sim um “mito” 

criado pelo homem, especificamente os psiquiatras para ascensão profissional e 

com respaldo na sociedade, uma vez que legitima soluções cômodas a respeito de 

pessoas problemáticas. Não diferentemente, Michel Foucault em “História da 

Loucura” conclui ser a enfermidade mental uma construção cultural sustentada por 

uma rede de práticas administrativa e médico-psiquiatra. 

De outro lado, não foi este o entendimento de Phillipe Pinel e Vincenzo 

Chiarugi que compreenderam e trataram a doença mental como sendo uma 

psicopatologia real e não um mito social. No mesmo sentido destacam-se, no século 

XX, os trabalhos de Martin Roth e Jerome Kroll33. 

Embora muitos entendam que a Psiquiatria possa ser utilizada como 

instrumento para a afirmação de determinados valores sociais cujo efeito seja a 

                                                           
33

 “En The Reality of Mental Illness [La realidad de la enfermedad mental, 1986], Martin Roth, 
catedrático de psiquiatría de la Universidad de Cambridge, y Jerome Kroll replican que la persistencia 
de ciertos síntomas psiquiátricos a través del tiempo demuestra que la enfermedad mental no es una 
mera etiqueta o una estrategia para hallar un chivo expiatorio, sino una entidad psicopatologica real 
con una base orgánica auténtica.” (PORTER, 2003, p. 16).  
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exclusão do diferente, Georges Lanteri-Laura sustenta que ela “não funda nenhum 

valor social e não se funda sobre nenhum valor social e que, sob esse aspecto, ela 

jamais é fiadora de uma norma de conduta.” (LANTERI-LAURA, In: CANTO-

SPERBER, 2003, p. 430). 

Se os transtornos mentais e do comportamento tratam-se de uma 

psicopatologia real com uma base orgânica autêntica ou de um mito social é algo em 

discussão que não pode ser ignorado. Segundo Edward Shorter:  

 

A psiquiatria sempre esteve dividida entre duas visões da doença mental. 
Uma enfatiza a neurociência, com seu interesse voltado para a química do 
cérebro, a anatomia cerebral, e a medicação, vendo a origem da angústia 
psíquica na biologia do córtex cerebral. A outra enfatiza o lado psicossocial 
da vida dos pacientes, atribuindo seus sintomas a problemas sociais ou a 
estresses pessoais passados, aos quais as pessoas podem se ajustar 
inadequadamente. (Ambas as visões atribuem uma importância 
considerável à psicoterapia, e seria incorreto reivindicar seu monopólio a 
qualquer uma delas). A versão da neurociência é, habitualmente, chamada 
de psiquiatria biológica; a versão do estresse social tira grande vantagem do 
modelo de doença ‘biopsicossocial’. No entanto, ainda que os psiquiatras 
possam compartilhar de ambas, no que concerne ao tratamento dos 
pacientes de fato, as perspectivas são totalmente opostas, de modo que 
elas não podem ser simultaneamente verdadeiras. A depressão de alguém, 
ou é devida a um desequilíbrio nos neurotransmissores do indivíduo, 
influenciado biologicamente, talvez ativado pelo estresse, ou origina-se de 
algum processo psicodinâmico no inconsciente da pessoa. (SHORTER, 

1997, p. 26, tradução nossa)
34

. 

 

A proposta do presente trabalho, porém, não é enveredar por tais caminhos 

percorrendo argumentos tendentes a enfatizar uma das visões da Psiquiatria, 

dizendo que a outra se apresenta inadequada. Todavia, não se pode negar que o 

diálogo entre visões opostas da própria Psiquiatria podem conduzir a uma 

argumentação adequada, que preza pelo lado neurobiológico do transtorno mental e 

do comportamento, sem descartar aspectos psicossociais da vida dos pacientes que 

                                                           
34

 Psychiatry has always been torn between two visions of mental illness. One vision stresses the 
neurosciences, with their interest in brain chemistry, brain anatomy, and medication, seeing the origin 
of psychic distress in the biology of the cerebral cortex. The other vision stresses the psychosocial 
side of patients’ lives, attributing their symptoms to social problems or past personal stresses to which 
people may adjust imperfectly. (Both visions, by the way, attach considerable importance to 
psychotherapy, and it would be inexact to claim it as the monopoly of either.) The neuroscience 
version is usually called biological psychiatry; the social-stress version makes great virtue of the 
“biopsychosocial” model of illness. Yet even though psychiatrists may share both perspectives, when it 
comes to treating individual patients, the perspectives themselves really are polar opposites, in that 
both cannot be true at the same time. Either one’s depression is due to a biologically influenced 
imbalance in one’s neurotransmitters, perhaps activated by stress, or it stems from some 
psychodynamic process in one’s unconscious mind. 
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devem ser levados a sério, inclusive para justificar a efetivação da realidade pela 

norma jurídica. 
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4 PERSONALIDADE JURÍDICA E TEORIA DA CAPACIDADE NO DIREITO 

PRIVADO: DA LEGITIMAÇÃO ABSTRATA AO PROPÓSITO DA EFETIVAÇÃO DE 

UMA POSSIBILIDADE 

 

Presso tutti i popoli, nella fase iniziale del diritto, con singolare 
affinità che si riscontra anche nella storia dei diversi istituti 
giuridici, la persona è soltanto l´essere umano, dotato di una 
maggiore o minore capacità, secondo speciali requisiti. Più tardi 
accanto alla persona naturale sorge e si afferma il concetto di 
persona giuridica, concezione astratta, che, como più innanzi 
vedremo, a fatica si viene svolgendo e formando; e che mano 
mano si plasma por il bisogno della vita pratica e si affina per 
l´assudia opera del giurista e del legislatore. (ROBERTI, 1935, 
p. 110-111) 

 

4.1 O Direito como realização moral da natureza humana: a correlação 

necessária entre liberdade de arbítrio e personalidade jurídica 

  

Uma vez mais, no limiar das discussões acerca da Teoria Geral do Direito 

Privado, encontra-se o clássico embate conceitual entre pessoa, personalidade 

jurídica, sujeito de direito e direito subjetivo. Embora não seja proposta do presente 

trabalho revolver as problemáticas teóricas que respaldam tal embate conceitual, o 

que foi proposto em outra oportunidade (MOUREIRA, 2011), necessário revolver 

alguns aspectos de tais discussões, a fim de se possibilitar o passo que se dará em 

seguida acerca das Teorias das Incapacidades no Direito Privado. 

Em decorrência da concepção transcendentalizada de indivíduo humano que 

marcou os primórdios da modernidade, os direitos se justificavam enquanto 

expressões de liberdades inseridas na natureza do ser humano, que a ele 

pertenciam inatamente, antes do estabelecimento de qualquer vínculo social.  

Os direitos são, pois, vistos como poderes de agir – uma esfera de liberdades 

que permitia que o indivíduo assegurasse a realização da sua autonomia como 

expressão da sua vontade individual. 

O amadurecer da modernidade colocou o homem no centro das 

problemáticas existenciais e introduziu o conceito de autonomia como foco central 

das especulações teóricas. Sobretudo a partir da filosofia kantiana a autonomia foi 

destacada e introduzida na reflexão filosófica e consequentemente movida ao 

discurso jurídico. Este diferencial está no fato de, na filosofia kantiana, o homem não 
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ser determinado pela existência e conteúdo da moralidade exterior a ele 

(SCHNEEWIND, 2001, p. 559). 

Na obra “A Metafísica dos Costumes”, Kant adota o conceito de pessoa como 

decorrência do relevante conteúdo da autonomia na filosofia transcendental por ele 

proposta. Autonomia para Kant é fundamento da dignidade da natureza humana e 

de toda a natureza racional (KANT, 2007, p. 79). 

Se a filosofia kantiana revela a importância da subjetividade e a capacidade 

ativa do homem no universo de transformações possíveis, a pessoa, vista como fim 

em si mesma, deve se mostrar capaz de autodeterminação, razão pela qual “uma 

pessoa é o sujeito, cujas ações são imputadas” (KANT, 1994, p. 30).  

Saliente-se que o conceito de pessoa está diretamente ligado à razão, à 

liberdade e à vontade, uma vez que estas são molas propulsoras da capacidade do 

homem na determinação das suas ações e na universalização das suas condutas. 

Na filosofia kantiana, o homem é fim em si mesmo, possui valor próprio, é sua 

própria humanidade. De acordo com Kant, apenas um ser racional tem vontade, 

sendo, portanto, capaz de agir “segundo a representação das leis”, uma vez que a 

“vontade é a faculdade de escolher só aquilo que a razão, independentemente de 

inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer como bom” (KANT, 

2007, p. 47).  

Toda ação humana, subjetivamente motivada por certos sentimentos e 

tendências, pode dar lugar a uma máxima, mas não a uma lei: uma certa ação “[...] 

pode dar-nos um princípio subjectivo segundo o qual poderemos agir por queda ou 

tendência, mas não um princípio objectivo que nos mande agir mesmo a despeito de 

todas as nossas tendências, inclinações e disposições naturais” (KANT, 2007, p. 

64).  

Isso posto, Kant levanta o questionamento se “é ou não é uma lei necessária 

para todos os seres racionais a de julgar sempre as suas acções por máximas tais 

que eles possam querer que devam servir de leis universais” (KANT, 2007, p. 66). 

Imediatamente, ele assegura que em caso de admissão da existência dessa lei 

necessária, ela tem de estar ligada ao conceito de vontade de um ser racional em 

geral, pois só um ser racional é capaz de se autodeterminar e se posicionar diante 

de determinadas situações em que é preciso assumir alguma atitude. Além do que, 

esta vontade não é meramente uma vontade passiva, submissa aos ditames da 
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legislação universal, pelo contrário, ela participa como autora do processo de criação 

desta lei. 

Com base na formulação teórica kantiana, fundamenta-se a Teoria do Direito 

de Friedrich Karl von Savigny, de forma que as faculdades do indivíduo humano, que 

pensa e que age, aparecem no foco da realização do próprio Direito. Nesse sentido, 

afirma Franz Wiacker: 

  

Nos seus “Fundamentos da metafísica dos costumes” chegava-se à 
conclusão de que a pessoa não deve constituir um meio para um fim que 
resida fora dela e que a ordem jurídica deve deixar livre um espaço de 
liberdade através da qual a livre realização da autonomia ética possa 
coexistir com a liberdade de todos os outros. Esta ética foi unanimemente 
adoptada, quer pela filosofia idealista alemã anterior a Hegel, quer ainda 
pelos novos fundadores da ciência jurídica, Hugo, Feuerbach e Savigny. Em 
particular, Savigny tirou daqui a convicção de que o direito serve a 
realização da moral, não enquanto ele “dá execução aos seus comandos, 
mas enquanto garante a cada um o livre desdobramento da sua vontade 
individual.” (WIEACKER, 2012, p. 427-428). 

 

Para Savigny, o Direito é uma realidade que abarca e perpassa todos os 

ângulos da realidade em que o indivíduo humano atua, aparecendo a este como 

uma manifestação de poder. No limite deste poder, diz Savigny, reina a vontade 

individual com o consentimento de todos (SAVIGNY, [19-], p. 5). E a tal poder 

Savigny denomina de direitos, sendo alguns deles direitos em sentido subjetivo. 

O direito subjetivo, para Savigny, expressa um poder da vontade que 

possibilita ao titular do direito seja reconhecida uma esfera de liberdade 

independentemente de qualquer vontade estranha. Tal concepção exprime a 

juridicização de poderes naturais de cada indivíduo que repousa sobre o valor 

inerente à liberdade de arbítrio de cada indivíduo racional, capaz de pensar, querer e 

agir. 

De acordo com António Menezes Cordeiro, Savigny não propôs puras 

construções teoréticas, mas um efetivo sistema integrado capaz de captar a 

essencialidade histórica e cultural do Direito Civil, a partir de uma concepção 

voluntarista de direito subjetivo (CORDEIRO, 2005, p. 313). 

O reconhecimento do indivíduo humano enquanto agente da própria vontade 

pressupõe a existência de vínculos relacionais nos quais esta vontade humana se 

faz presente e é, pelo Direito, reconhecida e assegurada. Desta realidade cria-se o 

conceito de relação jurídica como sendo a legitimação jurídica do vínculo social ao 

qual é conferido segurança à autonomia individual (da vontade).  
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A relação jurídica para Savigny é vista como um vínculo estabelecido entre 

pessoas a quem o Direito reconhece a capacidade de possuir propriedade, tendo 

cada uma delas o resguardo jurídico de exercício absoluto de suas vontades, 

independentemente de qualquer interferência externa. Portanto, a relação jurídica, 

nesse aspecto, decorre da pré-concepção de direitos subjetivos, entendidos como 

um poder da vontade limitado tão somente pela inclinação individual, independente 

de qualquer vontade estranha. 

Em consequência, o foco do embasamento teórico de Savigny acerca da 

personalidade jurídica assenta-se no reconhecimento da possibilidade de haver, no 

Direito, pessoas não humanas capazes de serem sujeitos de propriedade. 

As pessoas denominadas por ele de fictícias são aquelas que existem tão 

somente para fins jurídicos, que aparecem ao lado do indivíduo humano como 

sujeitos de relações de direito. Para Savigny, é a capacidade de possuir propriedade 

que determina a personalidade jurídica, pois: 

 

Os bens, [...], são por sua natureza uma extensão do poder, um meio de 
garantia e de desenvolvimento para a atividade livre, relação que pode 
afetar à pessoa jurídica como ao indivíduo e os fins para que foi criada a 
pessoa jurídica merecem ser atendidos pelos mesmos meios que os do 
indivíduo. (SAVIGNY, [19-], p. 59, tradução nossa)

35
. 

 

É esta concepção de fim jurídico que determina a formulação teórico-funcional 

da proposta de Savigny acerca da personalidade jurídica. Embora não teça maiores 

considerações acerca da pessoa humana enquanto sujeito de direitos, ele utiliza o 

termo pessoa natural para distinguir o indivíduo humano da pessoa fictícia cuja 

existência é meramente funcional. Como ressaltou Savigny: “emprego a palavra 

pessoa jurídica em oposição à pessoa natural, é dizer, ao indivíduo, para indicar que 

os primeiros não existem como pessoas, senão para o cumprimento de um fim 

jurídico [...].” (SAVIGNY, [19-], p. 59, tradução nossa)36. 

Na esteira do funcionalismo típico da proposta de Savigny, bem como do 

aspecto naturalizante da sua concepção de personalidade, é o Estado quem 

concede às pessoas fictícias, autorização para que tenham personalidade jurídica e 

                                                           
35

 Los bienes, […], son por su naturaleza una extensión del poder, un medio de garantía y de 
desenvolvimiento para la actividad libre, relación que puede afectar á la persona jurídica como al 
individuo y los fines para que ha sido creada la persona jurídica merecen atenderse por los mismos 
medios que los del individuo. 
36

 Empleo la palabra persona jurídica en oposición á persona natural, es decir, al individuo, para 
indicar que los primeros no existen como personas, sino para el cumplimiento de un fin jurídico […]. 
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assim possam exercer os poderes e faculdades reconhecidas pelo Direito. Assim, “é 

princípio seguido o que não basta o acordo de muitos indivíduos ou a vontade do 

fundador, mas é requisito necessário a autorização do poder supremo do Estado, 

tácita ou expressa, resultado de um reconhecimento formal ou de uma tolerância 

manifesta.” (SAVIGNY, [19-], p. 80, tradução nossa)37. 

As razões para esta autorização são, de acordo com Savigny, políticas e 

jurídicas. São políticas porque a autorização do Estado permite maior fiscalização 

das ações das pessoas fictícias, com o intuito de manter a segurança estrutural do 

próprio Estado.  

Em se tratando das razões jurídicas, o que é posto em debate é a certeza e a 

segurança das relações jurídicas, pois segundo Savigny a extensão da capacidade 

natural do homem aos seres ideais, sem o devido resguardo estatal, poderia 

instaurar grande incerteza sobre o Estado de Direito, além dos abusos que tal 

abstinência poderia gerar. 

Desta forma, em Savigny a formulação do conceito de personalidade jurídica 

decorre da concepção moralizante e antagônica existente entre os conceitos de 

indivíduo humano, dito pessoa natural, e a pessoa coletiva, dita fictícia, além de 

haver forte influência funcional e utilitarista do conceito de sujeito de direito, na 

medida em que se reconhece a personalidade à pessoa fictícia tão somente pelo 

fato de realizar fins jurídicos, dentre os quais se ressalta a capacidade de possuir 

propriedade. 

 

4.2 Superação da compreensão voluntarista do direito subjetivo como poder 

da vontade 

 

A superação da compreensão voluntarista de direito subjetivo como 

expressão do poder da vontade se dá com Bernard Windscheid, autor de Diritto dele 

Pandette.  

Em Windscheid, o poder da vontade deixa de ser compreendido como 

absoluto e soberano, como se fosse algo próprio à natureza humana, passando a 

ser visto como um poder concedido pela ordem jurídica.  

                                                           
37

 Para las restantes personas jurídicas, es principio seguido el de que no basta el acuerdo de 
muchos individuos  ó la voluntad del fundador, sino que además es requisito necesario la autorización 
de poder supremo del Estado, autorización tácito ó expresa, resultado de un reconocimiento formal ó 
de una tolerancia manifiesta, […]”. 
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De acordo com Lúcio Chamon, a mudança de fundamentação do direito 

subjetivo a partir de Windscheid substituiu a “liberdade de arbítrio” que determinava 

tal conceito por uma perspectiva funcionalizante, segundo a qual os direitos são 

mandatos “pertinentes ao ordenamento jurídico” (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 82).  

Assim, enquanto a norma jurídica determinaria a observância de uma 

determinada conduta, a realização desta conduta estava à disposição do beneficiário 

da norma, o titular do direito. 

Para Windscheid o direito subjetivo pode ser compreendido em duplo sentido. 

Primeiramente, refere-se aos comportamentos exigíveis da pessoa ou pessoas que 

interagem com o titular de um determinado direito em relações jurídicas. Neste caso, 

a ordem jurídica enuncia um preceito geral que determina que em dadas 

circunstâncias as pessoas façam ou deixem de fazer algo, conforme determinação 

do titular do direito a quem cabe o estabelecimento da sobredita determinação38.  

Apenas o próprio indivíduo pode colocar em prática os meios garantidos pelo 

ordenamento jurídico como meio de defesa do seu direito. Neste aspecto, 

Windscheid conclui que a partir da vontade individual um preceito geral estabelecido 

pela ordem jurídica é transformado em um preceito do próprio indivíduo, válido e 

aplicável. “O direito tornou-se o direito dele” (WINDSCHEID, 1902, p. 170). O direito 

subjetivo é, pois, o direito do indivíduo que o constrói de acordo com sua vontade. 

Em outro sentido, a compreensão de direito subjetivo apenas seria adequada 

na medida em que a vontade do titular do direito se tornar decisiva no nascimento, 

na extinção ou modificação de um direito. Caso contrário, não faria sentido dizer que 

“[...] o proprietário tem o direito de alienar a coisa sua, que o credor tem o direito de 

ceder o seu crédito, que a um contratante compete o direito de retirada [...]” 

(WINDSCHEID, 1902, p. 170, tradução nossa)39. Assim, afirma Windscheid que ao 

titular do direito é atribuída uma vontade decisiva no estabelecimento do direito, não 

pela simples atuação individual, mas pela existência de preceitos da ordem jurídica 

que efetivam a ação do indivíduo. 

Desta forma, o direito subjetivo é compreendido como “[...] um poder ou 

senhorio da vontade, concedido pela ordem jurídica” (WINDSCHEID, 1902, p. 170, 

                                                           
38

 Como afirmou Windscheid, “l´ordine giuridico (il diritto in senso oggetivo, il diritto oggetivo), in base 
ad un fatto concreto, ha emesso un precetto di tenere un determinato comportamento, e posto questo 
precetto a libera disposizione di colui, a cui favore esso lo ha emanato.” (WINDSCHEID, 1902, p. 169-
170) 
39

 [...] che il proprietario ha il direito d´alienare la cosa sua, che il creditore ha il diritto di cedere il suo 
credito, che ad un contraente compete il diritto di recesso [...]. 
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tradução nossa)40 ao indivíduo permitindo-lhe ser senhor das suas ações além de 

poder determinar as ações daqueles para quem estabelece dado comportamento – 

ativo ou passivo – como possibilitado pela ordem jurídica. Ademais, é esta mesma 

ordem jurídica que assegura ao titular do direito meios coativos para a atuação do 

poder que lhe foi concedido. 

A vontade individual é fundamental para o estabelecimento de preceitos 

jurídicos no mundo fático, uma vez que os mesmos já se encontram 

preestabelecidos no mundo abstrato da norma. Quando já existentes no mundo 

fático, a vontade apenas determina a modificação ou extinção de tais preceitos já 

nascidos. 

Ainda que a vontade na perspectiva de Windscheid encontre sua validade no 

direito objetivo, e assim aparente estar objetivada, ela continua a ser decisória e 

única na efetivação do direito subjetivo, permanecendo ilimitada, uma vez que 

determinado preceito jurídico dirigido a outras pessoas pode ser utilizado em 

proveito próprio.  

Estando o direito subjetivo submetido ao arbítrio do indivíduo na 

determinação daquilo que melhor lhe apetece, com respaldo na norma jurídica, é o 

próprio indivíduo quem determinará sua liberdade ou não-liberdade para agir em 

determinada particularidade jurídica. Seja em se tratando de direitos reais ou 

pessoais, o poder da vontade é crucial. 

De acordo com Windscheid, direitos pessoais são aqueles em que a vontade 

do titular é norma para o comportamento de uma pessoa singular ou de um certo 

número de pessoas (WINDSCHEID, 1902, p. 175). Já os direitos reais são aqueles 

em razão dos quais a vontade do titular é decisiva para a coisa. Porém, para 

Windscheid todos os direitos existem entre pessoas, não entre pessoa e coisa 

(WINDSCHEID, 1902, p. 173).  

Em se tratando dos direitos reais, o conteúdo do poder volitivo é negativo, ou 

seja, aqueles que se encontram em face do titular do direito devem abster de 

qualquer ação sobre a coisa, respeitando, acima de tudo, a ação do titular da coisa 

sobre ela (WINDSCHEID, 1902, p. 173-174). 

                                                           
40

 [...] diritto è una podestà o signoria della volontà impartita dall´ordine giuridico. 
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Todavia, esta concepção reducionista do direito subjetivo ao poder da 

vontade mostrou-se insuficiente, haja vista que tal conceito não preencheu as 

exigências da práxis jurídica. 

Rudolf von Ihering destacou-se como principal opositor às teses defendidas 

por Savigny e Windscheid de que o direito subjetivo seria expressão do poder da 

vontade, ainda que concedido pelo Direito. O fundamento de tais críticas assenta-se 

no fato de haver determinados direitos que dispensam o exercício de qualquer 

vontade do titular do direito, razão pela qual a vontade é elemento secundário na 

definição de direito subjetivo. 

Para Ihering, os jurisconsultos positivistas parecem estar satisfeitos com a 

tese de que o direito consiste na possibilidade de obrigar outrem sob a garantia da 

lei. Porém, para ele, tal definição é insuficiente, posto conter apenas uma descrição 

e indício da manifestação externa do direito.  

A preocupação de Ihering na definição do direito é basicamente teleológica, 

uma vez que para saber o que é o direito “devemos exigir que a resposta descanse 

sobre a essência íntima do direito, a fim de que nos sirva de ponto de partida e de 

apoio para as investigações que seguem.” (IHERING, [19-], p. 354, tradução 

nossa)41. 

Esta essência íntima não é a vontade como foi propagado pelos filósofos do 

Direito, Kant e Hegel, pois, de acordo com Ihering, atendendo-se exclusivamente ao 

elemento vontade, o sistema jurídico se torna defeituoso, na medida em que 

converte a ideia de Direito em um puro formalismo, como o fez Kant42.  

Ihering não abandona a ideia de vontade na sua formulação teórica de direito 

subjetivo. Pelo contrário, reconhece-a como sendo o fundamento de criação de toda 

manifestação humana e que nesta condição realiza o direito. Assim, afirma que “a 

vontade, e apenas a vontade, é que erige em regra de direito, em direito real e 

verdadeiro, as idéias jurídicas: as do legislador nas leis, as do povo nos costumes.” 

(IHERING, [19-], p. 354). 

                                                           
41

 Debemos exigir de que la respuesta descanse sobre la esencia íntima del derecho, á fin de que nos 
sirva de punto de partida y de apoyo para las investigaciones que sigan. 
42

 Nas palavras de Ihering, “Mientras que Kant e su escuela no se elevan en su definición más allá de 
la manifestación exterior del derecho, la opresión, Hegel, científicamente ó no, y su opinión ha venido 
á ser la reguladora de la nueva jurisprudencia positiva, coloca la sustancia del derecho lo mismo en el 
sentido objetivo que en el subjetivo, en la voluntad. El progreso de ese sistema es innegable; pero 
ateniéndose exclusivamente al elemento voluntad, dicho sistema ha concluido por separarse del 
verdadero camino, y ha caído en el defecto, como el principio de la fuerza de Kant, de convertir la 
idea del derecho en un puro formalismo.” (IHERING, [19-], p. 354). 
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Afastada desta força prática, a vontade se torna apenas uma ideia ou opinião 

como qualquer outra, não sendo, pois, regra de direito. 

A manifestação da vontade como meio de realização do direito é suficiente 

apenas para uma exposição dogmática, mas não sintetiza exatidão absoluta, posto 

não apresentar o conteúdo da vontade, o que para Ihering seria necessário. 

Portanto, a vontade para ele apenas interessa enquanto explica o direito em sentido 

subjetivo (IHERING, [19-], p. 355). 

Assim, a substância do Direito não é a vontade, mas sim a utilidade, sendo a 

vontade apenas a força motriz dos direitos. 

A partir desta compreensão Ihering afirma que todo Direito possui dois 

elementos: um formal e outro substancial. O primeiro se refere à proteção do Direito, 

enquanto o segundo reside no fim prático do Direito na medida em que proporciona 

ao homem a efetivação de uma utilidade – uma valoração de um determinado bem. 

De acordo com Ihering, os bens são tudo aquilo que pode servir ao homem. 

Qualquer definição de direito que não tenha como ponto de partida a ideia de bem, 

segundo Ihering, pecaria por falta de fundamento (IHERING, [19-], p. 366). Atreladas 

à ideia de bem estão as concepções de valor e interesse, cujos conteúdos são 

atribuídos pelo próprio homem na determinação daquilo que lhe é útil: 

 

À idéia de bem se unem as noções de valor e de interesse. A de valor 
contém a medida da utilidade de um bem; a de interesse expressa o valor 
na sua realização particular com o sujeito e seus fins. Um direito, que por si 
mesmo tem um valor, pode não tê-lo para um determinado sujeito. Por 
exemplo, a servidão de vista para um cego, a entrada em um concerto 
facilitada a um surdo. (IHERING, [19-], p. 366-367, tradução nossa)

43
. 

 

  O Estado proporciona uma situação fática útil ao exercício do interesse 

através do Direito. Deste modo, para que haja um direito é preciso que o interesse 

esteja juridicamente tutelado.  

O interesse, segundo Antônio Menezes Cordeiro, pode traduzir tanto a 

existência potencial que determinados bens possuem para a satisfação de certas 

necessidades, quanto exprimir “uma relação de apetência que se estabelece entre o 

sujeito carente e as realidades aptas a satisfazê-lo” (CORDEIRO, 2005, p. 316). Em 

                                                           
43

 A la idea del bien se unen las nociones del valor u del interés. La del valor contiene la medida de la 
utilidad del bien; la del interés expresa el valor en su relación particular con el sujeto y sus fines. Un 
derecho, que por sí mismo tiene un valor, puede no tenerlo para un determinado sujeto. Por ejemplo, 
la servidumbre de vista para un ciego, la entrada en un concierto facilitada á un sordo. 
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tudo que se manifesta um desejo, uma pretensão individual, há interesses que 

expressam um deleite individual e que, na posição do direito subjetivo como 

interesse, pressupõe tutela jurídica. 

Ocorre, porém, que embora haja em Ihering a mudança do foco de análise do 

direito subjetivo – do poder da vontade para o interesse tutelado –, o voluntarismo 

individual ainda permanece presente, determinando incisivamente a concepção de 

direito subjetivo. 

Assumir tal postura interpretativa, de um compartilhamento ético comum, 

aplicada ao direito subjetivo é reconhecer ser possível tutelar interesses que nada 

mais são do que valores individuais, muitos dos quais seriam impostos a todos 

indivíduos na medida em que estariam respaldados em uma norma jurídica. 

Apesar do propósito de Ihering em afastar o voluntarismo da estruturação 

conceitual de direito subjetivo, foi Hans Kelsen quem abstraiu os elementos 

psicológicos que até então resvalavam o direito subjetivo, estabelecendo uma 

concepção fincada em critérios exclusivamente funcionais e formais. 

Para Kelsen, o direito subjetivo não pode ser analisado como se fosse algo 

oposto ao dever jurídico. 

É do Direito natural, segundo Kelsen, que advém a postura metodológica que 

estuda o Direito como conhecimento jurídico diferente do dever. E a razão disto está 

no fato dos adeptos do Direito natural suporem haver direitos naturais que são inatos 

ao homem e que, portanto, existem antes de toda e qualquer ordem jurídica 

(KELSEN, 2006, p. 144-145). 

Para os adeptos do jusnaturalismo a ordem jurídica apenas punha termo ao 

estado de natureza, impondo certos limites aos direitos que outrora eram 

naturalmente ilimitados. Tal limitação se dava através da instituição de deveres 

jurídicos que asseguravam a integridade do Direito. Assim, direitos naturais eram 

garantidos pela fixação de deveres.  

De acordo com Kelsen, esta compreensão de Direito influenciou, também, os 

juspositivistas do século XIX além de ter influenciado sobremaneira a elaboração 

conceitual da Teoria Geral do Direito (KELSEN, 2006, p. 145). 

Na compreensão kelseniana, a falibilidade das teorias que sustentaram a 

concepção de direito subjetivo está no fato delas conceberem tal espécie de direito 

como sendo algo diverso do direito objetivo. O erro dos teóricos anteriores, portanto, 

decorre das suas preocupações em determinar o que os direitos subjetivos 
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protegem e reconhecem, afastando-se do elemento objetivo, que é o que mais 

interessa ao estudo do Direito, pois é no estudo do direito objetivo que se constata a 

concepção de dever jurídico.  

Segundo Kelsen, a dificuldade criada em torno do estudo do direito subjetivo 

está no fato deste ser compreendido a partir de uma perspectiva ontológica, que 

designa várias situações diferentes. Deste modo, quando se afirma que um indivíduo 

tem o direito de se conduzir de determinada maneira, duas situações possíveis se 

evidenciam. Uma, de caráter negativo, pode exprimir o fato de que a tal indivíduo 

não é proibida juridicamente a conduta em questão, podendo ele realizar ou omitir 

uma determinada ação. De outro lado, tal assertiva pode implicar que o indivíduo 

encontra-se juridicamente obrigado a se conduzir de determinada maneira em face 

de outro indivíduo que se apresenta, neste caso, como titular do direito. Diante deste 

indivíduo, a conduta do obrigado pode ser positiva quando a ação consiste em uma 

prestação do indivíduo obrigado ao outro, ou negativa quando ao indivíduo obrigado 

é imposta a obrigação de uma omissão, seja de uma ação determinada, seja de uma 

omissão de impedir ou prejudicar uma determinada conduta do outro indivíduo. 

Neste último caso, segundo Kelsen: 

 

Quando estamos perante o dever de um indivíduo de não impedir ou por 
qualquer forma dificultar determinada conduta de outro indivíduo, fala-se de 
tolerar ou suportar a conduta de um indivíduo por parte de um outro e 
contrapõe-se ao dever de prestação o dever de tolerância. (KELSEN, 2006, 
p. 141). 

 

Partindo desta premissa, a conduta do indivíduo obrigado pela norma jurídica 

corresponde a uma conduta do outro indivíduo, que pode exigir que aquele cumpra a 

conduta a que está obrigado. Neste caso, “a conduta do outro correlativa da conduta 

devida do indivíduo obrigado é designada, num uso de linguagem mais ou menos 

conseqüente, como conteúdo de um ‘direito’, como objeto de uma ‘pretensão’ 

correspondente ao dever.” (KELSEN, 2006, p. 142). 

Desta forma, o direito que o indivíduo tem, inclusive de exigir determinado 

comportamento de outrem, nada mais é do que reflexo do dever jurídico do outro ou 

dos outros com quem se relaciona. E neste caso, segundo Kelsen, não há duas 

situações juridicamente relevantes, mas apenas uma, na qual um indivíduo está 

obrigado por um dever jurídico de se conduzir de determinada maneira. 
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Se o direito subjetivo é, na perspectiva de Kelsen, reflexo de um dever 

jurídico, o sujeito na relação jurídica é apenas aquele que está obrigado a 

determinado comportamento, uma vez que é ele o único que pode violar ou cumprir 

o dever pela sua conduta. O outro indivíduo – aquele que tem o direito – é apenas 

“objeto da conduta”, não podendo ser considerado sujeito, pois “visto que o direito 

reflexo se identifica com o dever jurídico, o indivíduo em face do qual existe este 

dever não é tomado juridicamente em consideração como ‘sujeito’, pois ele não é 

sujeito deste dever.” (KELSEN, 2006, p. 144). 

Conclui-se, portanto, que diferentemente das percepções anteriores, o direito 

subjetivo para Kelsen apenas existe quando um indivíduo é juridicamente obrigado a 

uma determinada conduta em face de um outro, de modo que o direito reflexo de um 

decorre do dever do outro. 

Nem sempre um dever jurídico tem como correlato um direito. E Kelsen atenta 

para tal fato, na medida em que reconhece haver determinadas normas jurídicas que 

prescrevem as condutas dos indivíduos perante certos animais, plantas ou objetos 

inanimados, sem que estes objetos tenham direitos reflexos. Nestes casos, os 

deveres impostos pela norma jurídica “subsistem perante a comunidade jurídica, 

interessada nestes objetos” (KELSEN, 2006, p. 143).  

Ademais, como ele considerou, apenas se denomina sujeito aquele que está 

obrigado ao cumprimento do dever, de modo que não há risco de haver referência 

ao animal como sujeito. 

A pureza conceitual buscada por Kelsen tende a afastar da compreensão de 

direito subjetivo qualquer interferência do jusnaturalismo, de modo que é a partir do 

Direito objetivo que se torna possível a definição de direito subjetivo, não como algo 

intrínseco ao poder da vontade ou ao interesse juridicamente tutelado, mas como 

um reflexo de um dever imposto pelo ordenamento jurídico a outrem. 

Para Kelsen, o direito subjetivo não pode ser considerado um interesse 

protegido pelo Direito, mas sim a proteção ou a tutela jurídica deste interesse pelo 

Direito objetivo. Neste posicionamento uma vez mais, verifica-se o reflexo do dever 

jurídico, pois “esta proteção consiste no fato de a ordem jurídica ligar à ofensa desse 

interesse uma sanção, quer dizer, no fato de ela estatuir o dever de não lesar esse 

interesse.” (KELSEN, 2006, p. 149). Por exemplo, se “A” emprestou determinada 

quantia a “B”, o interesse daquele no reembolso desta quantia é protegido pelo 

Direito através do dever jurídico imposto a “B” de cumprir sua obrigação. 
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De outro lado, considerando o poder da vontade como algo conferido pela 

ordem jurídica, Kelsen reconhece-o como direito subjetivo na medida em que tal 

poder possibilita a efetivação de um dever jurídico imposto a outrem: 

 

Se na representação desta situação nos servimos do conceito auxiliar de 
direito reflexo, então pode dizer-se que o direito subjetivo (die Berechtigung) 
– que é apenas o reflexo de um dever jurídico – está revestido do poder 
jurídico, pertencente ao seu titular, de fazer valer esse direito reflexo, quer 
dizer, o não-cumprimento do dever de que este direito é o reflexo, através 
de uma ação judicial. (KELSEN, 2006, p. 150). 

 

Porém, enquanto a teoria tradicional ressaltou o poder jurídico conferido ao 

indivíduo em seu aspecto processual, isto é, no exercido na ação judicial, Kelsen vai 

além, salientando que a titularidade de um direito subjetivo – poder jurídico – implica 

reconhecer que uma norma jurídica atribui à conduta do indivíduo determinadas 

consequências relevantes para o Direito, reforçando a concepção de direito subjetivo 

como reflexo de um dever jurídico: 

 

[...] por direito subjetivo não se entende somente este poder jurídico, mas 
este poder jurídico em combinação com o direito reflexo, quer dizer, com o 
dever cujo não-cumprimento se faz valer através do exercício do poder 
jurídico – por outras palavras, um direito reflexo provido ou revestido deste 
poder jurídico. (KELSEN, 2006, p. 152). 

 

Muito embora a tese de Kelsen seja coerente com a percepção fechada de 

sistema de Direito a qual pretende construir, reduzir o conceito de direito subjetivo 

ao dever jurídico é algo um tanto quanto temerário. Eduardo Garcia Maynez 

apresenta críticas à tese de Kelsen afirmando que o erro fundamental da sua teoria 

consiste na identificação das noções de direito objetivo e de direito subjetivo 

(MAYNEZ, 1956, p. 194), e isto porque os conceitos de norma e faculdade são 

confundidos.  

Se Kelsen reconheceu que no Direito há determinados deveres jurídicos sem 

direitos subjetivos correlatos, como é o caso da imposição de deveres perante certos 

animais, ele nada disse acerca da possibilidade de haver direitos sem deveres 

correlatos. E não poderia mesmo fazê-lo, uma vez que a sua fundamentação teórica 

parte da percepção inicial de dever jurídico, sendo o direito subjetivo apenas reflexo 

daquele. 

Ocorre, porém, que direitos subjetivos podem ser exercidos sem que haja um 

dever correlato. Isto é o que ocorre, por exemplo, com as obrigações denominadas 
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naturais (prescritas, por exemplo), posto que embora o credor tenha direito ao 

recebimento da prestação, o devedor não tem o dever jurídico de pagá-la, posto ser 

juridicamente inexigível. Cumprida a obrigação, nada mais poderá fazer o devedor, 

uma vez que o pagamento é reconhecido pelo Direito e tido como válido. 

 

4.3 O distanciar-se da vontade da personalidade jurídica: entre a liberdade de 

arbítrio e a capacidade jurídica 

 

Tanto em Savigny quanto em Windscheid a liberdade de arbítrio apresentou-

se como objeto final de realização do próprio Direito. O gozo de um direito 

equivaleria ao benefício proporcionado pelo exercício da força. É o cumprimento de 

um ato de vontade.  

Os institutos jurídicos estabelecidos na lei como os princípios da propriedade 

e da obrigação apenas se efetivariam até que a manifestação de uma vontade 

pudesse dar-lhes conteúdo. 

A partir desta perspectiva, sendo a vontade propulsora de toda realização do 

Direito, a capacidade jurídica e a capacidade de querer seriam equivalentes como 

afirmavam os defensores do direito subjetivo com base no poder da vontade.  

Contrário a tal conclusão, Rudolf von Ihering defendeu que tal equivalência 

não se sustentaria, uma vez que o Direito não poderia ser considerado objeto da 

vontade, mas sua condição (IHERING, [19-], p. 358).  

Se a vontade fosse objeto do Direito como seria possível que as pessoas sem 

vontade tivessem direitos? É com base em tal questionamento que Ihering diferencia 

capacidade jurídica (ou personalidade) de capacidade de querer, uma vez que nem 

sempre tais conceitos se apresentarão como correlatos, como é o caso de pessoas 

que embora não tenham reconhecida a capacidade de querer, como é o caso de 

crianças e “loucos”, têm capacidade jurídica. Nesse sentido, questiona Ihering: 

 

Se a personalidade e a capacidade jurídica são coisas idênticas à 
capacidade de querer, por que todas as legislações do mundo (e eu não sei 
de nenhuma que ofereça exceção), não somente reconhecem e protegem 
nas crianças e nos loucos a parte puramente humana da personalidade, o 
corpo e a vida, mas ademais lhes assinalam, salvo ligeiras modificações, a 
mesma capacidade patrimonial das pessoas dotadas de vontade? 
(IHERING, [19-], p. 358, tradução nossa)

44
. 

                                                           
44

 Si la personalidad y la capacidad jurídica son cosas idénticas á la capacidad de querer, ¿por qué 
todas las legislaciones del mundo (y yo no sé de ninguna que ofrezca excepción), no solamente 
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Toda pessoa, segundo Ihering, possui direitos que existem 

independentemente da sua vontade. A capacidade jurídica não se confunde, pois, 

com a capacidade de querer. Não se trata de um “capricho arbitrário do legislador” 

que cria o Direito (IHERING, [19-], p. 359), mas a necessidade vital da pessoa que o 

determina. Assim, o sujeito de direito para Ihering é aquele a quem a lei destina a 

utilidade do Direito, não sendo outra a missão do direito senão garantir esta 

utilidade: “os direitos não existem de nenhum modo para realizar a idéia da vontade 

jurídica abstrata; servem, ao contrário, para garantir os interesses da vida, ajudar as 

suas necessidades e realizar seus fins.” (IHERING, [19-], p. 363, tradução nossa)45. 

Percebe-se, portanto, que com Ihering a personalidade jurídica aglutina-se à 

compreensão de capacidade de direito, ao passo em que se diferencia da 

capacidade de querer. Nítido se torna o distanciamento entre aquilo que é objetivo 

(personalidade e capacidade jurídica) daquilo que é subjetivo (capacidade de 

querer), como se o propósito utilitário do direito dependesse de tal constatação 

teórica. 

Levando-se ao extremo a perspectiva objetiva da personalidade jurídica, 

Hans Kelsen define o conceito jurídico de personalidade vinculando-o ao Direito 

positivo, uma vez que se relaciona com os conceitos de dever jurídico e direito 

subjetivo. Portanto, a pessoa é tratada como uma unidade personificada de normas 

jurídicas (direitos e deveres), que pressupõe uma titularidade e uma qualidade 

normativa, permitindo-lhe ser sujeito de deveres e direitos jurídicos. 

A qualidade de ser homem e a conceituação de pessoa no sentido jurídico 

para Kelsen não se confundem. Muito pelo contrário, ele as delimita de forma 

pontual, afirmando que enquanto o “homem é conceito da biologia e da fisiologia, em 

suma, das ciências naturais”, a “pessoa é conceito da jurisprudência, da análise de 

normas jurídicas” (KELSEN, 2005, p. 137). 

Neste particular, tomar um homem enquanto pessoa (no sentido jurídico) é 

reconhecer sua ação ou omissão dentro de uma esfera de relações nas quais os 

efeitos da sua manifestação preenchem os conteúdos das normas jurídicas. 

                                                                                                                                                                                     
reconocen y protegen en los niños y en los locos la parte puramente humana de la personalidad, el 
cuerpo y la vida, sino además les señalan, salvo ligeras modificaciones, la misma capacidad 
patrimonial que á las personas dotadas de voluntad? 
45

 Los derechos no existen de ningún modo para realizar la idea de la voluntad jurídica abstracta; 
sirven, por el contrario, para garantir los intereses de la vida, ayudar á sus necesidades y realizar sus 
fines.  
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Dizer que um ser humano A é o sujeito de certo dever, ou tem certo dever, 
significa apenas que certa conduta do indivíduo A é conteúdo de um dever 
jurídico. Dizer que um ser humano A é o sujeito de certo direito, ou tem 
certo direito, significa apenas que certa conduta do indivíduo A é o objeto de 
um direito jurídico. (KELSEN, 2005, p. 135-136). 

 

Diferentemente da teoria tradicionalista que atrelava o conceito de homem ao 

de pessoa, afirmando ser pessoa o homem enquanto sujeito de direitos e deveres, 

Kelsen critica tal compreensão afirmando haver outras entidades que também se 

apresentam juridicamente como pessoas e que não são homens. (KELSEN, 2006, p. 

191) 

Kelsen afirma, ainda, haver dois critérios para a análise da pessoa no sentido 

jurídico: a pessoa física (natural) e a pessoa jurídica. Usualmente, afirma-se que a 

distinção entre ambas é dada a partir do critério da humanidade atrelado ao conceito 

de pessoa física, sendo que a pessoa jurídica não detém este qualitativo. Porém, tal 

critério para Kelsen é errôneo, haja vista que o conceito de pessoa física não pode 

se atrelar ao conceito de homem, pois além de tais conceitos serem diversos, eles 

são resultados de dois tipos diversos de considerações. 

Fica claro em Kelsen, portanto, o objetivo de manter a juridicidade do conceito 

de pessoa e personalidade jurídica, ainda quando se refira ao ser humano, pois “‘ser 

pessoa’ ou ‘ter personalidade jurídica’ é o mesmo que ter deveres jurídicos e direitos 

subjetivos” (KELSEN, 2006, p. 192).  

Assim, diz Kelsen que o ser humano não é a pessoa física, mas o âmbito de 

uma pessoa física, posto ser ele quem age e da sua ação surgir a tutela normativa. 

É através do reconhecimento jurídico desta ação e pela atribuição de direitos e 

deveres que a personalidade jurídica se faz presente, permitindo que um ser 

humano seja tratado de pessoa (no sentido jurídico). Como exemplifica Kelsen, 

 

Que um escravo não seja juridicamente uma pessoa, que não tenha 
personalidade jurídica alguma, significa que não existem quaisquer normas 
qualificando qualquer conduta desse indivíduo como um dever ou um 
direito. Que um homem A seja uma pessoa jurídica ou que tenha uma 
personalidade jurídica significa, ao contrário, que existem tais normas. 
(KELSEN, 2005, p. 138). 

 

Há em toda esta proposta positivista de pessoa e personalidade um suporte 

funcional do Direito que foi abertamente assumido por Kelsen na medida em que 

afirma que “os conceitos personalísticos ‘sujeito jurídico’ e ‘órgão jurídico’ não são 
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conceitos necessários para a descrição do Direito. São simplesmente conceitos 

auxiliares que, como o conceito de direito reflexo, facilitam a exposição” (KELSEN, 

2006, p. 198). Se o critério de funcionalidade é essencial neste sentido, a descrição 

do conceito de pessoa cabe à Ciência do Direito, na medida em que articula a 

funcionalidade do sistema. 

Ao Direito cabe a determinação de deveres jurídicos e direitos subjetivos que 

são pressupostos para a definição funcional da personalidade. É da unidade destes 

deveres e direitos que se forma uma pessoa, na medida em que o ordenamento 

reconhece na conduta dos indivíduos o conteúdo destes deveres e direitos. 

A par de tais definições, no que diz respeito à capacidade jurídica, Kelsen 

ratifica parcialmente a Teoria Tradicional da Capacidade e a subdivide em 

capacidade de gozo e capacidade de exercício. A capacidade de gozo compreende 

a capacidade de um indivíduo em ser titular de direitos e deveres jurídicos, ou para 

ser sujeito de direitos e deveres. Por outro lado, a capacidade de exercício 

compreende a possibilidade de uma determinada conduta ser tomada como 

pressuposto direto ou indireto de consequências jurídicas. Assim, diz Kelsen que “a 

capacidade de exercício consiste na capacidade conferida a um indivíduo pela 

ordem jurídica de provocar consequências jurídicas através da sua conduta, quer 

dizer, de produzir as consequências que a ordem jurídica liga a essa conduta.” 

(KELSEN, 2006, p. 164). 

De acordo com Kelsen, a capacidade de direitos não coincide com a 

capacidade de exercício. Uma criança e um doente mental, por exemplo, não teriam 

capacidade de exercício, uma vez que com relação a eles não pode haver referencia 

de um dever jurídico. Entretanto, tais indivíduos, ainda que não possam ter 

capacidade de exercício, tem capacidade de direito. Assim, diz Kelsen: “uma criança 

ou um doente mental pode ser proprietário de uma casa e dos objetos que nela se 

encontrem” (KELSEN, 2006, p. 178), todavia, isso não implica que essa mesma 

pessoa seja sujeito de um dever jurídico, de modo que “se a contribuição predial não 

é paga, pode fazer a execução do patrimônio que é de propriedade da pessoa que 

sofre de incapacidade de exercício.” (KELSEN, 2006, p. 178). 

Nesse aspecto, Kelsen afirma que nos casos de ausência de capacidade de 

exercício, o representante legal é quem seria o sujeito do dever em questão, eis que 

seria impossível visualizar a possibilidade de haver um dever sem sujeito. Assim: 
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Se por direito subjetivo se entende o poder jurídico, isto é, a capacidade que 
é conferida a um indivíduo pela ordem jurídica de fazer valer, através de 
uma ação, o não-cumprimento de um dever jurídico que um outro indivíduo 
tem em face dele, então o incapaz não pode ter qualquer direito subjetivo, 
pois não tem esta capacidade de exercício. É a ele, e não ao menor ou ao 
doente mental, que a ordem jurídica confere este poder jurídico. Porém, é 
obrigado a exercer tal poder jurídico no interesse do incapaz por ele 
representado. (KELSEN, 2006, p. 179). 

 

Uma vez mais a perspectiva funcionalista da tese de Kelsen coloca em 

cheque a vinculação de um instituto jurídico, no caso a capacidade de direito, ao 

dever jurídico, como fator determinante da definição da capacidade jurídica. Ou seja, 

na perspectiva de Kelsen, o titular do Direito, embora tenha capacidade de direito, 

não é sujeito de dever jurídico em razão da incapacidade. Todavia, na hipótese de 

possível inadimplemento obrigacional é o patrimônio deste sujeito que será afetado 

pela obrigação, ou seja, o dever jurídico recairá sobre o seu próprio patrimônio e não 

do representante, fato que revela incongruência na imputação de deveres jurídicos 

para além dos titulares do direito. 

 

4.4 Humanização da personalidade jurídica e a crise da Teoria da Capacidade 

no Direito Privado 

 

Um dos efeitos problemáticos que o personalismo provocou no Direito Civil é 

fruto da “humanização” ou “transcendentalização” da personalidade jurídica, na 

medida em que esta foi intimamente ligada à ideia de natureza do ser humano, 

favorecendo a análise restritiva do instituto jurídico, além da interpretação axiológica 

e relativista do mesmo. 

Para a Teoria da Capacidade, a consequência da humanização da 

personalidade jurídica foi determinar a possível existência de uma lógica da 

capacidade cujo fim é respeitar os limites que a personalidade jurídica pressupõe. 

Na doutrina civilista lusitana percebe-se que a correlação entre personalidade 

jurídica e capacidade de direito se dá na medida em que a primeira refere-se à 

aptidão para titularizar situações jurídicas, ou seja, uma aptidão abstrata e genérica, 

enquanto que a segunda refere-se à realização da personalidade, uma 

exequibilidade específica e concreta (ALMEIDA, 2011, p. 31). 
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De acordo com Renata Barbosa de Almeida, esta conclusão a qual se chegou 

a maioria dos civilistas portugueses se deu em decorrência da relação havia entre a 

personalidade jurídica e a qualidade humana. Nesse sentido, afirma: 

 

Se, em se tratando de sujeito de direito humano, a aptidão para compor 
titularidades jurídicas advém da sua humanidade, é preciso admitir aquela 
igualmente a todos. Permitir, ao contrário, que a personalidade jurídica 
possa sofrer qualquer tipo de delimitação equivaleria a reconhecer pessoas 
humanas com subjetividade de direito variada, embora identificadas pelo 
mesmo critério. Haveria, assim, uma incoerência de ordem: ou se imputa 
personalidade jurídica às pessoas porque humanas e, então, a todas 
indistintamente; ou se imputa personalidade jurídica às pessoas humanas 
por outro motivo que as distinga, tornando arrazoada a variação de 
extensão da condição de sujeito de direito. (ALMEIDA, 2011, p. 32). 

 

Pedro Pais de Vasconcelos, por exemplo, assume a personalidade como uma 

qualidade de ser pessoa, de modo que a personalidade jurídica é a qualidade de ser 

pessoa no Direito (VASCONCELOS, 2006, p. 5). Assim, segundo afirma, a 

personalidade jurídica “é uma qualidade que o Direito se limita a constatar e 

respeitar e que não pode ser ignorada ou recusada. É um dado extrajurídico que se 

impõe ao Direito.” (VASCONCELOS, 2005, p. 35). 

Para o referido autor, a personalidade jurídica se divide em singular e coletiva, 

sendo a primeira própria da pessoa humana, e a segunda a personalidade dos 

grupos e entes “que o direito trata como centros de imputação subjectiva de 

situações jurídicas à imagem e semelhança das pessoas humanas.” 

(VASCONCELOS, 2006, p. 5). 

Dentre estas classificações da personalidade jurídica, Pedro Pais restringe 

sua proposta teórica, pelo menos na obra Direitos de Personalidade, à análise da 

personalidade singular, ou seja, além de se referir tão somente às pessoas 

humanas, trata da personalidade jurídica destas pessoas humanas no Direito. Nos 

seus dizeres: “está fora do nosso tema [...] a personalidade coletiva, que só será 

convocada quando se tornar necessário, quer para comparar quer para distinguir.” 

(VASCONCELOS, 2006, p. 5). 

Assim, a começar pela distinção entre as personalidades jurídicas 

mencionadas, e assumir postura transcendentalizada com relação ao conceito de 

personalidade jurídica, ainda que restrito à pessoa singular, Pedro Pais de 

Vasconcelos afirma ser a personalidade singular uma realidade supra legal, 

enquanto que a personalidade coletiva seria legal. Neste sentido, afirma que “o 
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Direito e a Lei não têm o poder de conceder ou recusar a personalidade às pessoas 

humanas, mas são o Direito e a Lei que constituem e excluem a personalidade 

colectiva.” (VASCONCELOS, 2006, p. 5). 

Como consequência a tal pressuposição da personalidade jurídica como uma 

qualidade extrajurídica, Pedro Pais assevera que a capacidade jurídica apresenta-se 

como uma suscetibilidade de ser titular de situações ou posições jurídicas ativas ou 

passivas, de direitos e vinculações, que não se confunde com personalidade. 

Portanto, se a personalidade é um conceito qualitativo, que se submete a lógica do 

tertium non datur, a capacidade possui natureza quantitativa, de modo ser ela 

passível de gradação, podendo ser “mais ou menos ampla” (VASCONCELOS, 2005, 

p. 88). 

No contexto do recorte teórico acima referido, a noção de capacidade jurídica 

se desdobra em duas possibilidades: a da titularidade e a do exercício pessoal e 

livre. Na primeira possibilidade, a capacidade jurídica apresenta-se como 

capacidade de gozo ou capacidade de direito, que consiste na “suscetibilidade de 

ser titular de direitos, de situações jurídicas” (VASCONCELOS, 2005, p. 89). Por 

outro lado, a capacidade de exercício ou capacidade de agir consiste na 

“susceptibilidade que a pessoa tem de exercer pessoal e livremente os direitos e 

cumprir as obrigações que estão na sua titularidade, sem intermediação de um 

representante legal ou o consentimento de um assistente.” (VASCONCELOS, 2005, 

p. 89). 

Fato é que o próprio Pedro Pais de Vasconcelos admite que a capacidade de 

gozo é difícil de ser distanciada da personalidade jurídica, chegando ao ponto ser 

identificada com ela. E a razão disso, é que “o defeito está principalmente no 

conceito formal, geral-abstracto, de personalidade que, nesta perspectiva, acaba por 

ser coincidente com o da capacidade.” (VASCONCELOS, 2005, p. 90). 

Todavia, sustenta o autor que a importância da distinção entre capacidade de 

gozo e capacidade de exercício reside na necessidade de justificar que a 

impossibilidade de exercício pessoal e livre de determinado direito não prejudica a 

titularidade, ou seja, ainda que alguém possa não se autoafirmar efetivamente em 

uma situação jurídica em razão da limitação da capacidade de fato, mantem-se a 

sua capacidade de direito como um beneplácito jurídico. Como consequência, tem-

se que a possibilidade da pessoa ter capacidade de direito e não ter a capacidade 

de fato pressupõe um limite da personalidade. 
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Nesse sentido, o gozo de direitos pressupõe tão somente uma aptidão de 

aquisição, enquanto que o exercício de direitos exige uma aptidão de uso. Indo 

além, mas seguindo no mesmo construto argumentativo, para gozar de direitos 

basta a existência do homem enquanto tal, enquanto que o exercício do direito exige 

que este ser existente possua prerrogativas para agir por si só, como sujeito de uma 

situação jurídica. 

Ora, será se o problema apontado acima está, de fato, no conceito formal, 

geral-abstrato, de personalidade jurídica e capacidade de direito, ou ambos não 

respaldam a concepção humanizada que se faz da personalidade jurídica? Justifica-

se entender a capacidade de gozo como instrumento utilitário, cuja finalidade é 

apenas para resguardar a integralidade da personalidade jurídica? Se titularidade 

não implica personalidade jurídica, apresentando-se como conceitos distintos, é 

possível a personalidade existir sem que exista o gozo do Direito? 

Fato é que somente se pode afirmar ser a pessoa titular de direitos se ela 

pode ser vista como referencial de imputação normativa. O que se anuncia é a 

possibilidade de se entender que a distinção entre capacidade de gozo e exercício é 

meramente funcional, sem qualquer efetividade prática para a operacionalização do 

Direito. A corroborar com tal assertiva:  

 

A importância da distinção entre capacidade de gozo e capacidade de 
exercício reside também em tornar claro que a titularidade não fica 
prejudicada pela insusceptibilidade de exercício pessoal e livre. Os 
interditos e os inabilitados não deixam de ser titulares dos seus direitos, 
obrigações e situações jurídicas, não obstante os não poderem exercer 
pessoal e livremente. Quem tiver privado da capacidade de discernimento e 
de livre vontade, ou por menoridade, ou porque sofre de deficiência que os 
diminua ou afaste, não perde a titularidade dos seus direitos, obrigações e 
situações jurídicas, embora sofra restrições quanto ao exercício 
correspondente. (VASCONCELOS, 2005, p. 90-91). 

 

É de todo temerário e juridicamente insustentável perquirir a existência da 

personalidade jurídica como realidade que esteja a pairar em um campo metafísico, 

alheia à práxis do Direito. Em consequência, desnecessário estabelecer a 

categorização da capacidade de direito como sendo um expediente técnico-jurídico 

para resguardar a personalidade jurídica. Se há a impossibilidade de exercício 

pessoal e livre de determinado direito é porque a pessoa não é vista como 

referencial de imputação normativa de determinada situação jurídica, e isso não 

implica, em momento algum, afronta a sua qualidade de ser humano. Assim, por 
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exemplo, se um indivíduo não pode se casar, porque o Direito não lhe assegura tal 

possibilidade em razão da idade, normativamente não há personalidade jurídica para 

aquele indivíduo estar na situação jurídica relacional casamento. 

Até mesmo os defensores da tese de que a personalidade jurídica deve ser 

imputada às pessoas porque humanas e, portanto, a todas indistintamente, caem na 

contradição de sustentar que a capacidade de direito seria a medida da 

personalidade, na medida em que em que estabelece gradações de titularidades 

(CORDEIRO, 2007, p. 337; VASCONCELOS, 2005, p. 89). Ou seja, não obstante 

todos “sejam”, alguns são mais que os outros. Se personalidade jurídica se justifica 

pela humanidade, é possível medi-la? 

Se há personalidade jurídica, esta é construída na argumentação do Direito 

como produto da imputação de direitos e deveres pelo ordenamento jurídico, seja às 

pessoas ditas naturais, seja às pessoas jurídicas. Não há personalidade supra legal 

como se fosse algo que estivesse a pairar sobre as cabeças dos indivíduos 

humanos, assim como não há capacidade de direito abstrata, como um dado 

apriorístico, imprescindível à compreensão de uma lógica da capacidade jurídica. Se 

hoje não se pode admitir que não haja ser humano que não tenha personalidade 

jurídica é porque o arcabouço normativo conquistado pela comunidade de princípios 

não admite o contrário. É um reconhecimento efetivo e realizável pelo Direito e que, 

em princípio, não se admite interpretação contrária. 

De acordo com Marcos Bernardes de Mello há espécies de eficácia jurídica 

que se referem tão somente uma esfera jurídica, limitando-se a atribuir ao seu titular 

uma qualidade ou uma qualificação no mundo jurídico (MELLO, 2003, p. 88). O ser 

pessoa no mundo do direito, segundo Marcos Bernardes, refere-se à atribuição de 

qualidades jurídicas que estão relacionadas a direito subjetivo à personalidade 

jurídica, à capacidade de direito, à capacidade de ser parte, à capacidade de agir. 

Tais situações jurídicas são denominadas de simples ou unissubjetivas, uma vez 

que a característica de sua referibilidade, direta e imediata, tem como fundamento 

uma única esfera jurídica: 

 

Portanto, se a situação jurídica consiste em, apenas, atribuir a alguém 
qualidade individual ou em lhe conferir qualificação individual, que sirva de 
suporte fáctico de normas jurídicas, tem-se que é simples, ou unissubjetiva, 
mesmo que haja direito subjetivo à sua imposição, em face de sua 
oponibilidade a terceiros. (MELLO, 2003, p. 89) 
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Desta forma, as situações jurídicas simples ou unissubjetivas são 

classificáveis, segundo Marcos Bernardes de Mello, como qualidades de ser pessoa, 

isto é, ter personalidade jurídica, e qualidades de ser sujeito de direito, que implica 

ter capacidade jurídica. De outro lado, as qualificações individuais são formatadas 

como status individuais resultantes de capacidades específicas, como ser capaz ou 

incapaz de agir, ser capaz de ser parte, ser solteiro, ser casado, ser viúvo, etc. 

As situações jurídicas unissubjetivas são caracterizadas pelos seguintes 

elementos: a) referibilidade a uma só esfera jurídica; b) oponibilidade erga omnes; c) 

impositividade. Com relação à primeira característica, a personalidade e a 

capacidade de direito não são criadas a partir de um vinculo jurídico de poder e 

sujeição entre duas ou mais esferas jurídicas, mas refere-se apenas à posição de 

alguém no mundo do Direito. Portanto, trata-se de qualidade individual e exclusiva 

deferida a alguém pelo ordenamento jurídico, particularizando o indivíduo, a fim de 

que possa ser inserido como sujeito em relações jurídicas, isto é, ter capacidade 

jurídica, e, em consequência, adquirir e exercer direitos. 

Nesse particular, adequada se mostra a proposta de Marcos Bernardes de 

Mello, sendo, porém, necessário reconciliar as qualidades de ser pessoa e 

qualidades de ser sujeito de direito, uma vez que como já salientado, assume-se no 

presente trabalho a proposta de que a qualidade de ser pessoa no Direito pressupõe 

uma dimensão operacional própria da Teoria do Direito Privado, o que se 

correlaciona à qualidade de ser sujeito de direito. 

 

4.5 Uma proposta pela reconciliação: a interdependência  entre o subjetivo e o 

objetivo 

 

A perspectiva conceitual de personalidade jurídica no discurso da práxis 

jurídica, e de sua problematização teórica, sempre esteve atrelada à ideia de 

capacidade de direito. Ser capaz de direito é sustentar uma personalidade jurídica 

inarredável a determinados sujeitos que a própria práxis jurídica particulariza. 

Tal perspectiva pode ser percebida com bastante clareza na tese defendida 

por Savigny na medida em que sustenta que a possibilidade de a pessoa jurídica ter 

personalidade jurídica assenta-se no fato dela ser dotada de capacidade de possuir 

bens. 
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O pressuposto teórico a partir do qual Savigny formula a conceituação de 

capacidade respalda-se em uma perspectiva moralizante da personalidade jurídica, 

ao compreender que a pessoa coletiva trata-se, na verdade, de uma pessoa fictícia 

com capacidade também fictícia. A razão desta ficção jurídica da pessoa coletiva 

está no fato desta não existir naturalmente como o indivíduo humano existe e não ter 

uma capacidade jurídica natural e uma autonomia moral como este tem. 

Percebe-se, pois, que a perspectiva subjetiva, ou seja, o livre arbítrio ou a 

autonomia da vontade sobrepõe-se à perspectiva objetiva a que o Direito definiria 

como capacidade.  

É justamente ao contrário desta perspectiva que Hans Kelsen, respaldado em 

um pragmatismo positivista, dissociou a ideia do subjetivo e do objetivo pondo-os 

como realizações estanques, de modo que a verificação do conteúdo do dever 

jurídico e do direito subjetivo parte da norma (objetivo) para a ação humana 

(subjetivo). Nesse sentido, afirma que “não é o indivíduo que tem direitos e deveres 

mas uma unidade de deveres e direitos que têm por conteúdo a conduta de um 

indivíduo.” (KELSEN, 2006, p. 193). 

Em qualquer das perspectivas acima, fica evidente a sobreposição de duas 

situações de realização da pessoa que não podem ser dissociadas. A reconciliação 

é necessária! 

Comumente se afirma que a personalidade jurídica é determinada pelo 

Estado todas as vezes que estabelece quem são os entes capazes de direito. Em 

Savigny, mais uma vez, tal fato é posto em evidência quando afirma que a razão 

desta autorização estatal assenta no fato de haver maior controle sobre os atos da 

pessoa coletiva, evitando assim abusos. 

Mas, será que é o Estado quem determina, unicamente, o Direito na 

Modernidade? Seria ele capaz de fazer referência a toda práxis jurídica? 

Atualmente, o que se percebe é que a concepção de personalidade jurídica 

“está por demais carregada de argumentos morais/ontológicos que, por força da 

tradição, vem se perpetuando na práxis jurídica.” (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 145) 

A superação, porém, de tal perspectiva é possível. 

Com o escopo de esvaziar a perspectiva moralizante do conceito de 

personalidade, Lúcio Chamon Júnior sustenta que a personalidade jurídica é um 

centro de imputação de direitos e deveres, pois se a noção de personalidade jurídica 

for construída na argumentação, o fundamento de tal conceito é encontrado na 
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própria argumentação jurídica enquanto referenciais para imputação de direitos e 

deveres. Assim: 

 

O fato de interpretarmos a noção de “personalidade” como referencial para 
a imputação problematizada argumentativamente, em face de uma situação 
jurídica também recortada na argumentação, descarrega toda e qualquer 
pretensa argumentação moral e também meramente funcional em seu 
reconhecimento. Tal referência para a imputação há que ser problematizada 
e enfrentado tanto em termos funcionais – e de sua relevância na 
argumentação – quanto também em termos de validade – 
argumentativamente construída! (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 145). 

 

A reviravolta argumentativa pela qual passou a Teoria Geral do Direito serviu 

para colocar em questionamento vários institutos jurídicos que há muito tempo vem 

sendo aplicados de forma aproblematizada. A partir de novas compreensões de 

direito subjetivo, de relação e situações jurídicas, fica evidente que a noção clássica 

de personalidade jurídica a ele ligada apresenta importantes mudanças 

interpretativas. 

O estudo da personalidade jurídica não deve restar-se adstrito a uma análise 

meramente descritiva ou objetiva dos fatos que se perfazem na práxis jurídica. Foi-

se o tempo em que a postura do estudioso do Direito restringia-se apenas a uma 

análise empírico-descritiva dos fenômenos sociais que reclamavam respostas 

normativas. Hoje, ao contrário, o estudioso do Direito deve assumir postura ativa no 

processo argumentativo de reconstrução do Direito a partir da necessidade de 

conjugação entre teoria e prática.  O estudo do Direito deve ser, pois, crítico-

discursivo. 

Na Teoria Geral do Direito, o apego a vários conceitos rigidamente 

formulados fez com que a racionalidade normativa de alguns institutos jurídicos 

ficasse perdida. E um destes institutos é a personalidade jurídica que, em 

consequência, problematiza a capacidade de direito.  

Poder-se-ia fixar um “procedimento adequado” para a constatação da 

personalidade jurídica? Estaria a construção da personalidade jurídica subordinada 

meramente ao arbítrio do legislador? 

O Direito enquanto Ciência Social aplicada não se realiza a partir de uma 

perspectiva abstrativa, de situações “ex ante”, mas sim sobre situacionalidades 

concretas que se fazem e refazem nos contextos de partilha e convivência 

intersubjetiva. A realização do Direito se dá em situações concretas, em que 
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problemas são argumentativamente revolvidos e categorias jurídicas reinterpretadas 

e reaplicadas de acordo com o contexto social de operacionalidade da norma 

jurídica. 

Neste sentido, a posição assumida pela pessoa como titular e executora de 

uma personalidade jurídica deve ser compreendida como participante operacional do 

propósito social desenvolvido pela norma jurídica. 

Lúcio Antônio Chamon Júnior defende a tese de que a personalidade jurídica 

deve ser compreendida como um “centro de imputação de direitos e deveres” 

(CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 145), que não pode ser fixada como categoria a priori, 

mas sim buscada na práxis, em cada situação jurídica. 

A efetivação da personalidade jurídica em uma relação normativa não decorre 

da compreensão apriorística de deveres jurídicos e direitos subjetivos, como postos 

de antemão, mas se abre a um universo de possibilidades jurídicas em que deveres 

e direitos, correlatos ou não, são construídos argumentativamente. É uma constante 

relação que se desdobra em cada caso concreto, não se justificando uma 

pressuposição abstrata de igualdade ou mesmo de conformação de limites que a 

personalidade jurídica possa ter. 

Na dimensão operacional da pessoa a partir da Teoria do Direito Privado 

verificam-se as possibilidades operacionais construídas pela pessoa humana, ou 

outro(s) ser(es) ou ente(s) que não seja(m) propriamente humano(s), agir em 

determinada situação jurídica enquanto titular de direitos e deveres, e assim exercer 

ou efetivar atos próprios de uma personalidade operacionalmente jurídica. Por 

situação jurídica compreende-se uma situacionalidade de fato que é reconhecida e 

constituída como uma situação na qual a norma jurídica é operacionalizada. De 

acordo com Torquato Castro, o direito revela-se em situacionalidades determinadas 

como um concretum situacional, “consistente em uma disposição normativa de 

objetos certos ou medidos, enquanto referidos a sujeito ou sujeitos individuados.” 

(CASTRO, 1985, p. 50). 

É a partir da pré-compreensão de situação jurídica que o conceito de 

personalidade jurídica pode ser construído, e que, em consequência, a capacidade 

de direito se verifica, porque a determinada pessoa é compreendida como 

referencial de imputação normativa. A situação jurídica não pressupõe pessoa como 

uma realidade integral psicofísica, nem tampouco pressupõe qualificações 

socialmente tipificadas, na inteireza de realidades físicas, sociais ou psicofísicas, 
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intencionais ou materiais. De outro lado, a situação jurídica pressupõe pessoa como 

participante do escopo preciso da norma jurídica em cada situação (CASTRO, 1985, 

p. 68). Não se trata de pessoas concretas, mas “papeis sociais normativamente 

prescritos” (FERRAZ JÚNIOR, 2011, p. 79). 

Ser pessoa a partir da Teoria do Direito Privado é ter reconhecida a 

possibilidade de escolher e agir em um recorte de determinada situação jurídica, 

podendo ali exercer efetivamente liberdades e não-liberdades normativamente 

estatuídas. E para tanto, ser indivíduo humano não é condição sine qua non de ser 

pessoa neste sentido, embora seja ele o primeiro referencial. 

Como consequência, a capacidade de Direito não pode ser vista de antemão, 

compreendida abstratamente, mas como produto de uma interlocução inerente à 

articulação argumentativa da Teoria do Direito Privado, que faz com que 

personalidade jurídica e capacidade de direito se efetivem na dinâmica da práxis 

normativa, compreendendo que ser alguém referencial de imputação normativa é ser 

capaz de direito.  

A discussão crítico-reflexiva da Teoria do Direito Privado não se justifica 

mediante a pressuposição da personalidade jurídica como sendo algo pressuposto a 

todas as pessoas humanas devido a sua humanidade, nem tampouco na 

pressuposição da capacidade de direito como sendo uma quantificação prática 

permitida da personalidade jurídica, e que, portanto, justificaria a igualdade entre os 

sujeitos. 

A humanização da personalidade jurídica definha de tal modo a Teoria da 

Capacidade que muitos autores, além de caírem na falácia de que a capacidade de 

direito seria a medida da personalidade, afirmam ser possível haver incapacidade de 

gozo. Ou seja, reconhece-se a possibilidade de haver sujeitos no Direito que são 

impotentes para auferir a titularidade de determinado dever ou direito. Ora, se a 

questão é não reconhecer a possibilidade de o sujeito ser tratado como referencial 

de determinado direito ou dever, não estamos falando em incapacidade de direito, 

mas em inexistência de personalidade jurídica. 

Pelos pressupostos teóricos aqui sustentados, sobretudo pelo conceito de 

pessoa formulado pela Teoria do Direito Privado que é operacional, não há nada de 

absurdo em sustentar a ausência da personalidade jurídica de determinada pessoa 

humana para uma situação jurídica determinada. Porém, para os defensores da 

personalidade jurídica como sendo decorrência da humanidade da pessoa o é, pois 
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não obstante admitam que a medida da personalidade jurídica possa ser graduada 

pela capacidade de direito, a extinção da personalidade jurídica é de todo 

inadmissível. 

De acordo com Lúcio Antônio Chamon Júnior, o problema da compreensão 

da capacidade de direito na atualidade está no fato das teorias clássicas das 

capacidades se assentarem na pressuposição de uma compreensão moral do 

Direito, atrelada à capacidade moral da vontade. Nesse sentido: 

 

O fato de a capacidade jurídica, no sentido de “capacidade de ser sujeito de 
direitos” vir tradicionalmente desdobrada em uma “capacidade de direito” e 
uma “capacidade de fato” ou de “exercício de direitos” então reconhecidos, 
nada mais tem que ver que com esta tensão entre legitimidade e 
funcionalidade sentida na teoria tradicional do Direito e incapaz de por ela 
mesma ter sido, até então, superada. (CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 187). 

 

 Pressupor que a capacidade de direito é inerente a todos os indivíduos 

porque decorre da sua condição de ser humano e que, portanto, é titular de tudo o 

que é situação jurídica, repousa em um argumento que não se subsiste diante de 

uma dimensão operacional do que é ser pessoa a partir da Teoria do Direito Privado.  

Para fins de autorrealização no Direito Privado, não se justifica pensar em 

capacidade de direito como pressuposto de existência, e capacidade de fato como 

pressuposto de validade de tomadas de decisões. Pressupor a capacidade de direito 

para justificar as limitações funcionais da capacidade de fato em nada muda a 

constatação de uma realidade em que capacidade pressupõe, sempre, autonomia 

privada. Segundo as críticas de Lúcio Antônio Chamon Júnior: 

 

Ao indivíduo, por questões de legitimidade, seria reconhecida uma 
“capacidade de direito” em razão de sua autonomia moral que merecia ser 
protegida e também poderia sê-lo uma “capacidade de exercício” que, por 
razões funcionais, não seria reconhecida a crianças e portadores de 
sofrimento mental, muito certamente por não serem dotados de uma, 
ironicamente, “capacidade moral normal” ou plenamente desenvolvida. 
(CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 187). 

  

 Nas dimensões da Teoria contemporânea do Direito Privado, esta 

pressuposição teórica entre capacidade de direito e capacidade de fato encontra-se 

superada, sendo certo que a capacidade para praticar um determinado ato 

pressupõe o reconhecimento jurídico de uma liberdade diante de uma determinada 

situação jurídica concreta. Personalidade jurídica e capacidade de direito se 
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constituem e reconstituem na dinâmica da própria situação jurídica, seja 

uniposicional ou relacional.  

Portanto, o fato de uma pessoa ser o referencial de imputação de direito e 

deveres não significa que serão reconhecidas plenamente suas decisões acerca 

desta esfera de liberdade que a toma como referencial. Liberdades referentes à 

autonomia privada serão decididas e exercidas de forma problematizadas e 

consideradas caso a caso. É por tal razão que na atualidade a Teoria da 

Capacidade permite a discussão normativa acerca da capacidade dos incapazes e 

da incapacidade dos capazes. 

O propósito buscado no presente capítulo em reconciliar personalidade 

jurídica com capacidade de direito não significa na retomada da proposta de Rudolf 

Von Ihering, que aglutinou à compreensão de ambos os institutos distanciando-os da 

capacidade de querer. Do mesmo modo, o propósito da reconciliação não é abstrair 

os elementos psicológicos que resvalavam o direito subjetivo, estabelecendo uma 

concepção fincada em critérios exclusivamente funcionais e formais, como 

pretendeu Hans Kelsen. 

Tem-se, portanto, como equivocada a proposição de que a capacidade 

jurídica pressupõe de um lado a definição de qual(is) sujeito(s) pode(m) participar de 

uma situação jurídica, e de outro a dimensão da realização dos poderes, faculdades, 

deveres e ônus deste sujeito individualizado. A subdivisão que se faz da capacidade 

normativa da personalidade jurídica entre capacidade de gozo (ou de direito) e 

capacidade de exercício (ou de fato), evidencia a tensão entre legitimidade 

(capacidade de direito) e funcionalidade (capacidade de fato). A primeira justificaria 

a autonomia moral da pessoa humana em sua humanidade, e a segunda 

estabeleceria limites de funcionalidade aptos a restringir liberdades para sujeitos que 

não revelassem uma capacidade moral normal ou plenamente desenvolvida, o que 

será melhor trabalhado no capítulo seguinte, dedicado à Teoria das Incapacidades. 

A proposta pela reconciliação está em estabelecer que se a uma pessoa é 

reconhecida a legitimidade para posicionar-se em uma determinada situação jurídica 

como referencial de imputação normativa, isso não se dá em razão da sua 

capacidade moral, mas em razão do reconhecimento normativo do seu direito, sua 

liberdade de ali estar e, portanto, se posicionar, autodeterminando-se, ainda que tal 

processo demande outras habilidades linguísticas. 
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Se o projeto de um Direito efetivamente democrático pressupõe garantir a 

preservação das diferentes esferas comunicativas, as quais, tomadas em conjunto, 

proporcionam a autorrealização de cada sujeito individual (pessoas deliberativas), 

como ressalta Axel Honneth (2007, p. 79), é imperioso assegurar que a pessoa se 

compreenda tanto como uma “pessoa de direito”, isso é, reveladora de uma 

personalidade jurídica, bem como portadora de uma consciência individual, pois 

apenas quando tais dimensões encontram-se imbricadas tem-se por completa e 

integral a realização pessoal. 

De outro lado, como já salientado, qualquer empecilho gerado na realização 

da pessoa na sociedade moderna, seja a sua incompletude ou a sua insuficiência, 

estar-se-ia diante do sofrimento de indeterminação, ou seja, uma patologia de 

fundamentação normativa, capaz de desestabilizar o projeto de Direito garantidor de 

iguais liberdades. 

 

4.6 A realização procedimental de personalidade jurídica como pressuposto de 

efetivação da pessoalidade 

 

Após revolver os conceitos de personalidade jurídica e capacidade de direito 

em diversas possibilidades teóricas46, sobretudo as que alocam a personalidade 

jurídica em uma dimensão subjetiva, e a capacidade de direito em uma dimensão 

objetiva, pode-se afirmar que tais conceitos se modificam a depender da perspectiva 

contextual que se analisa o termo pessoa.  

Assim, na perspectiva do jusnaturalismo, ter-se-ia um fundamento material 

para o conceito de personalidade jurídica que vincularia o conceito de prósopon a 

um conteúdo que lhe seria inerente, ou seja, a hypóstasis, remetendo a algo interior, 

ontológico, ligado à ideia de substância. E foi esta manifestação que melhor se 

adequou aos propósitos da sociedade ocidental, notadamente pela marcante 

influência cristã. 

Por outro lado, na perspectiva do positivismo, ter-se-ia um fundamento formal 

para o conceito de personalidade jurídica, pois, como diria Hans Kelsen, o conceito 

                                                           
46

 Vide capítulos acimas, nos quais foram retratados: a correlação necessária entre liberdade de 
arbítrio e personalidade jurídica, a superação da compreensão voluntarista do direito subjetivo como 
poder da vontade, o distanciar-se da vontade da personalidade jurídica: entre a liberdade de arbítrio e 
a capacidade jurídica, a humanização da personalidade jurídica e a crise da teoria da capacidade no 
direito privado, e, ao final, fora proposta uma proposta pela reconciliação: a interdependência  entre o 
subjetivo e o objetivo. 
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jurídico de pessoa decorre do Direito positivo e relaciona-se com os conceitos de 

dever jurídico e direito subjetivo. Deste modo, a pessoa é tratada como uma unidade 

personificada de normas jurídicas (direitos e deveres), que pressupõe uma 

titularidade e uma qualidade normativa, permitindo-lhe ser sujeito de deveres e 

direitos jurídicos. 

Entretanto, os conceitos de pessoa fundados em justificativas material ou 

formal não dão conta de expressar todas as dimensões que a pessoa humana 

ocupa no Direito, sendo que na perspectiva do pós-positivismo, o fundamento 

conceitual de pessoa é procedimental, ou seja, não se prende a pressupostos 

ontológicos daquilo que a pessoa se revela enquanto sujeito de liberdades, nem se 

limita a perspectivas formais de uma unidade personificada de normas jurídicas. Ser 

pessoa na perspectiva do pós-positivismo, pois, pode refletir tanto os atributos de 

uma pessoalidade livre e intersubjetivamente construída por alguém (dimensão 

reflexiva da racionalidade), quanto os atributos normativos de algo ou alguém a 

quem o Direito concede a possibilidade de agir em situações jurídicas e, assim, 

também, ter personalidade jurídica (dimensão operacional da pessoa a partir da 

Teoria do Direito Privado). 

Portanto, pode-se afirmar que a pessoalidade é uma construção 

interdependente ao Direito, uma vez que a partir da relação entre o eu e o não-eu, a 

norma jurídica desempenha papel constitutivo da individualidade, pois o seu 

propósito neste particular é garantir a efetividade da liberdade na qual se centra a 

construção da pessoalidade. Por outro lado, a personalidade jurídica está 

estritamente vinculada a situações jurídicas determinadas ou determináveis, razão 

pela qual é dimensão operacional existente a partir da Teoria do Direito, dela 

construída e dependente. 

Seja na dimensão da pessoalidade, seja na dimensão operacional da 

personalidade jurídica, o indivíduo humano é tido como elemento referencial, pois é 

ele o responsável pela afirmação e pelo reconhecimento dos outros com quem age 

em contextos intersubjetivos. 

Assim, é preciso compreender o Direito como um sistema coerente que 

reconhece estas duas formas de manifestações de pessoa, sem ter a pretensão de 

humanizar o sistema a partir de uma perspectiva preponderantemente relativista e 

axiológica. Compreender o sistema de Direito a partir de uma perspectiva relativista 

é estancar possibilidades efetivas do Direito, e restringi-lo a uma determinada 
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situação engessada que impede o reconhecimento e a realização de todas as suas 

possibilidades enquanto um sistema aberto, em constante processo de construção e 

reconstrução. O que se pretende com tal afirmação é assumir uma coerência do 

sistema de Direito e reconhecer a realidade na qual as normas jurídicas são 

aplicadas como fruto de uma história social incorporada e também realizada pelo 

sistema, mas que não está acabada – é uma constante! 

Tanto a concepção de uma “personalidade natural” quanto à concepção de 

uma “capacidade de direito” demonstram a preocupação em se resguardar ao 

indivíduo humano certas garantias jurídicas tão somente pelo fato deles serem 

indivíduos humanos. Reconhecer-lhes um atributo de pessoa como natural e uma 

capacidade que é de direito significa assegurar-lhes a certa e inabalável participação 

em uma realidade jurídica, a partir da sua condição humana. 

Neste sentido, por exemplo, afirmar-se-ia que a “capacidade de direito” é 

atribuída a todo e qualquer indivíduo humano que nasça com vida, uma vez que 

capacidade surge junto com a personalidade (GOMES, 2006, p. 141). Ou sob outro 

enfoque, o simples fato de o indivíduo pertencer à espécie humana basta para 

reconhecer-lhe capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações, de modo que, 

para ele, a capacidade é atributo essencial da personalidade humana (NADER, 

2006, p. 12). 

É inegável que na atualidade não se pode admitir que juridicamente haja 

indivíduos humanos que não tenham capacidade de adquirir direitos e contrair 

obrigações. Como disse Clóvis Bevilaqua, trata-se de reconhecer ao indivíduo 

humano a possibilidade de participar da “cidadela do Direito” (BEVILAQUA, 1959, p. 

139) através da “concessão” da personalidade jurídica. Entretanto, reduzir a ideia de 

capacidade de direito a uma possibilidade da espécie humana, e assim reconhecê-la 

como “de direito”, como se supralegal fosse, é restringir sobremaneira todos os 

efeitos que o reconhecimento jurídico da capacidade produz na práxis 

argumentativa, inclusive pela possibilidade prática de se reconhecer a capacidade 

“de direito” a entes e entidades não humanas. 

O conceito de pessoalidade e o de personalidade jurídica são construídos a 

partir de alguém ou de algo que move em uma realidade social compartilhada, seja 

em se tratando da pessoa a partir de dimensões reflexivas da racionalidade ou da 

pessoa a partir das dimensões operacionais para a Teoria do Direito. Em ambos os 

casos, o contexto social de realidade compartilhada é indispensável, haja vista ser 
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ele o meio e o modo no qual o conceito de pessoa, em qualquer um dos aspectos 

propostos, se concretiza. 

Da máscara à substância, o conceito de pessoa perpassou a história da 

humanidade adequando-se e configurando-se conforme as necessidades de uma 

realidade social e jurídica. 

Na formulação originária do conceito de pessoa este expressava tão somente 

um status social, era propriamente a máscara vestida pelos personagens humanos 

nos palcos da vida social. Por ser um produto social, nem todos os indivíduos 

integrantes da espécie humana eram considerados pessoas, pois o ser pessoa 

representava a posse de um status determinado, que alguns homens careciam, 

como é o caso do status de liberdade. 

Por outro lado, começou-se a descobrir que debaixo desta máscara havia 

uma substância humana e que todos os indivíduos da espécie humana a tinham. 

Tratava-se de algo natural, não construído, mas originado na própria pessoa – inato. 

A partir destas perspectivas, a compreensão do conceito pessoa oscila entre 

duas possibilidades interpretativas que ainda permanecem abertas. No Direito a 

pessoa pode ser compreendida tanto como alguém ou algo a quem é possível 

atribuir um status sócio-jurídico – uma personalidade que difere da pessoalidade –, 

ou como alguém a quem deve ser possibilitada a efetivação dos traços biográficos 

da própria existência. 

Quando se tratou da personalidade jurídica no presente trabalho, ficou claro 

não ser possível definir de antemão a atribuição do status social e jurídico a algo ou 

a alguém, como pretendeu, por exemplo, o positivismo jurídico. É na argumentação 

jurídica que a personalidade jurídica é construída, de modo que o conceito de 

pessoa, neste sentido, permanece aberto, oscilante entre seres concretos já 

existentes ou não, e universalidades de fato que o Direito reconhece como centro de 

imputação normativa. 

Não se trata do reconhecimento de uma mera capacidade de direito, mas sim 

do reconhecimento de uma personalidade através da qual o Direito encontra espaço 

para imputar direitos e deveres, correlatos ou não. E nesta realidade jurídica poder 

exercer capacidades efetivas, possibilitadas pelo próprio Direito. O elemento 

subjetivo das situações jurídicas é pessoa, independentemente de ser humano ou 

não. Trata-se de um status específico, possibilitado para um fim jurídico. 
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Direitos e deveres apenas podem ser exercitados efetivamente no discurso de 

aplicação da norma, fato que pressupõe uma referência subjetiva de uma 

situacionalidade jurídica da qual surgem inúmeras possibilidades. O conceito de 

pessoa a partir de uma dimensão operacional do Direito não permite que se pense 

em uma personalidade jurídica existente “em tese” ou uma capacidade jurídica 

“natural”, mas ao contrário, é uma construção argumentativa que parte do caso 

concreto, determinada no interior da própria práxis jurídica. 

Já em se tratando da pessoalidade, que não se confunde com a 

personalidade jurídica nem com a capacidade de direito, mas pode com ele se 

relacionar, o se fazer pessoa pela construção de uma pessoalidade é um processo 

constante que não depende estritamente do Direito, mas é dele interdependente. É 

um exercício de liberdade através do qual o indivíduo humano constrói a sua 

pessoalidade a partir das suas escolhas (ações e omissões), enquanto seres livres, 

agentes da própria vida e, portanto, capazes de se autodeterminarem como sujeitos 

de sua individualidade. 

Assim, é no ponto em que a personalidade jurídica tangencia com a 

pessoalidade que a realização desta pelo Direito se concretiza pelo reconhecimento 

e efetivação da capacidade de exercício! Esta é uma exigência do Direito Moderno, 

que deve ser levada a sério. 

De acordo com Renata Barbosa de Almeida, a capacidade de fato consiste na 

permissão concedida ao sujeito de direito humano para a livre e pessoal realização 

da sua personalidade jurídica (ALMEIDA, 2011, p. 47). Não apenas da 

personalidade jurídica, mas, sobretudo da pessoalidade, pois é no momento em que 

o indivíduo constrói a sua pessoalidade a partir das configurações por ele 

assumidas, que decorrem das suas escolhas (ações e omissões) enquanto ser livre, 

agente da própria vida e, portanto, capaz de se autodeterminar como construtor de 

sua individualidade, é que ele reclama reconhecimento do Direito, na expectativa de 

não ser vítima de sofrimento de indeterminação. 

Nesse sentido, segundo Renata Barbosa de Almeida: 

 

A autodeterminação é pressuposto que determina configurar o sujeito de 
direito humano como ente que seja efetivamente autor, responsável pela 
edificação e realização de situações jurídicas que componham a sua seara 
de pretensões. Ela há de ser admitida para que a imissão em certas 
titularidades possa representar, com precisão, os propósitos subjetivos 
particularmente eleitos. Ninguém, a não ser o próprio sujeito de direito 
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humano, deve intervir, em princípio, neste processo de escolha sobre a 
composição concreta da personalidade jurídica, isto é, sobre a eleição dos 
direitos e deveres, em geral, a adquirir e sobre a forma de realização dos 
mesmos. (ALMEIDA, 2011, p. 44) 

 

É frágil e sensível a afirmação de que bastaria ao Direito assegurar a 

capacidade de direito, sem possibilitar a efetiva autodeterminação que se perfaz na 

capacidade de fato. Fato é que: 

 

O reconhecimento da capacidade de fato, por sua vez, requer que o 
processo individual de seleção de situações jurídicas e da efetivação destas 
seja, ele próprio, suficientemente funcional. Como a decisão advém de uma 
construção intelectiva, é esta que, originariamente, há de ser 
desembaraçada. O funcionamento do mecanismo mental subjetivo precisa, 
pois, ser satisfatório. Do contrário, a independência já se torna 
comprometida, falseando, em reflexo, as escolhas que vierem a ser feitas. 
Destarte, a independência decisória a ser levada a efeito no universo 
jurídico demanda, portanto, uma suficiência da funcionalidade mental. 
(ALMEIDA, 2011, p. 51) 

 

Em se tratando do tema proposto na presente tese, a questão que conduz a 

argumentação é: como pessoas portadoras de transtorno mental e do 

comportamento podem ter reconhecida a capacidade de autodeterminação, ainda 

que nas hipóteses de ausência de discernimento para a prática dos atos da vida 

civil, nas hipóteses de “enfermidade ou deficiência mental” (art. 3º, inciso II, CC)? 
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5 A TEORIA DAS INCAPACIDADES E OS INCAPAZES NO CONTEXTO 

HISTÓRICO-FILOSÓFICO DO DIREITO PRIVADO: A QUEM SE DESTINA A 

FORMULAÇÃO DAS INCAPACIDADES NO DIREITO? 

 

5.1 Introdução 

 

Na Antiguidade grega, e posteriormente romana, os atores de teatro 

apresentavam-se em grandes palcos utilizando máscaras (prósopon) através das 

quais expressavam os sentimentos dos personagens, e estas lhes permitiam ampliar 

as vozes (per-sonare), possibilitando que todos os expectadores pudessem interagir 

no espetáculo. 

Associado a esta perspectiva de máscara (prósopon) e personagem, o termo 

persona passou a ser utilizado também para identificar as experiências práticas dos 

indivíduos em suas relações sociais. De acordo com Robert Spaemann “‘Persona’ 

era em princípio simplesmente a máscara através da qual ressonava a voz do ator. 

Depois, em sentido figurado, passou a significar [...] o status social.” (SPAEMANN, 

2000, p. 41, tradução nossa)47. 

A figuração de um personagem teatral representava o papel social 

desempenhado pelo “homem-ator” investido da prósopon em suas relações 

interpessoais. Na antiguidade atribuía-se maior significância ao todo social do que 

propriamente ao indivíduo humano como integrante de uma determinada espécie. 

Neste contexto, afirma Spaemann que o termo persona referia-se ao homem na sua 

representatividade social ou jurídica, e não propriamente àquilo que ele era por 

natureza, isto é, exemplar de uma espécie. 

Embora não se tenha até esta época a formulação conceitual do termo 

pessoa como comumente se refere na atualidade (já que este virá posteriormente 

com formulações cristãs), na época clássica a distinção entre ser e atuar parece 

evidenciada pela distinção que se faz entre ser indivíduo humano, integrante de uma 

espécie, e ser persona, detentora de um status social ou qualitativo jurídico que 

permitem a prática de atos no âmbito das relações sociais. 

Qualquer seja a época, para o Direito sempre foi fundamental definir em que 

medida se legitimaria a atuação desta persona. Assim, aliado ao conceito de 

                                                           
47

 “Persona” era en principio simplemente la máscara a través de la que resonaba la voz del actor. 
Después, en sentido figurado, pasó a significar [...] el estatus social. 
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capacidade jurídica, sempre se apregoou a existência da incapacidade. Malgrado os 

argumentos que já foram discutidos no capítulo anterior, os defensores da existência 

da capacidade de direito sustentam a possibilidade de haver, no Direito, sujeitos que 

são impotentes para auferir a titularidade de determinado dever ou direito, sendo, 

portanto, incapazes de direito. Tal incapacidade seria sempre relativa e deveria 

pressupor uma determinação legal (LASTRA, 1929, p. 7). 

Do mesmo modo, quando tais sujeitos se encontram em determinada 

situação em que a ele é limitada a permissão para a livre e pessoal realização da 

sua posição na situação jurídica, verifica-se a existência de uma incapacidade de 

exercício ou de fato. Tais circunstâncias, segundo Antônio Montarcé Lastra revela-se 

naquelas situações em que se constata a presunção de que o indivíduo não adquire 

o desenvolvimento orgânico suficiente para habilitá-lo ao “exercício consciente” dos 

seus direitos (LASTRA, 1929, p. 5). 

A verificação da capacidade de fato estaria, no contexto de uma definição 

clássica, na constatação de que o discernimento, a intenção e a liberdade se façam 

presentes, de modo a dar respaldo à validade do ato produzido. Ocorre, porém, que 

no Direito, a concessão de tal permissão para a livre e pessoal realização da sua 

posição na situação jurídica sempre foi permeada por inúmeras discussões que 

revelaram certas categorizações sociais, determinantes para o sofrimento de 

indeterminação. 

Exemplo disso foi o caso da mulher casada que durante muito tempo foi 

tratada como relativamente incapaz, tendo o seu marido como o administrador 

legítimo dos bens da família. Tais hipóteses, porém, não são marcas de um passado 

remoto na história do Direito. Não é preciso retroceder muito para perceber que tais 

categorizações continuam a ocorrer, inclusive com normas em vigor. Exemplo na 

atualidade é o caso do regime obrigatório de separação de bens no casamento da 

pessoa maior de 70 anos (art. 1641, inciso II do Código Civil de 2002). Ironicamente, 

o legislador alterou a idade de 60 anos prevista na redação original do Código Civil 

passando-a para 70 (Lei 12.344/10). Ou seja, ainda que o sujeito seja capaz e tenha 

discernimento, a sua liberdade é cerceada pelo Direito, que faz presumir uma 

incapacidade. 

A situação jurídica das pessoas que padecem de transtornos mentais e do 

comportamento sempre foi marcada por categorizações sociais elevadas ao status 

de normas jurídicas. O perigo disso está no processo de estabelecimento de meios 
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sociais tendentes a categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como 

comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias, como bem 

ressaltou Erving Goffman (2008, p. 11). A pressuposição de uma “identidade social 

virtual” associada a uma “capacidade moral normal” mascara a realidade de uma 

sociedade pluralista que, em síntese, terá que favorecer aos indivíduos a 

comprovação de atributos aptos a construir uma identidade social que é real, 

realizável no mundo da vida e que justifica a constante busca por reconhecimento. 

Para a teoria das incapacidades no Direito, eis o maior desafio a ser 

enfrentado. Uma teoria adequada das incapacidades, que atenda aos projetos de 

uma sociedade pluralista, não deve ser justificada em torno de argumentações 

abstratas e relativas que justificam a incapacidade de fato como derivadas da 

natureza (LASTRA, 1929, p. 6), ou que tendem a justificar a assistência ao incapaz 

pela falta de liberdade: “o alienado é incapaz de conduzir-se a si mesmo porque 

carece de um elemento indispensável, a liberdade; daí, justamente, o nome de 

“alienado” (que tem sua liberdade alienada) que está privado de suas faculdades 

mentais.” (LASTRA, 1929, p. 10, tradução nossa)48. 

A fim de melhor compreender o percurso histórico-jurídico pelo qual passou a 

teoria das incapacidades no Direito, reconstruir-se-á em seguida alguns períodos 

que, de uma forma ou de outra, resvalam os contornos sociais reconstruídos no 

capítulo da presente tese denominado “Filosofia, Medicina e Sociabilidade: esboço 

histórico-filosófico sobre a compreensão dos transtornos mentais e do 

comportamento”. 

 

5.2 Percurso histórico-jurídico das incapacidades por “alienação”, 

“insanidade”, “loucura” e “doença” mental 

 

5.2.1 Do místico clássico ao pragmatismo funcional do Direito Romano 

 

Na antiguidade clássica, a enfermidade mental estava atrelada a 

manifestações de divindades. Por tal razão, os transtornos mentais e do 

                                                           
48

 El alienado es incapaz de conducirse a si mismo porque carece de un elemento indispensable, la 
libertad; de ahí, justamente, e nombre de ‘alienado’ (que tiene su libertad enajenada) que está privado 
de sus facultades mentales. 
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comportamento neste período sofriam menos influência da lei, eis que submetidos a 

maior influência religiosa. 

O Direito vigente na cidade grega de Esparta marcava de forma austera o 

modo como os espartanos, ao se prepararem para a constante vida de batalhas, 

desprezavam quaisquer tipos de debilidades que não pudessem permitir que o 

indivíduo contribuísse para o Estado, do ponto de vista guerreiro. Assim, crianças 

que nasciam com algum tipo de má-formação ou debilidade deveriam ser mortas, 

além de representarem um mal auguro para a família (SÉGUIN, 2001, p. 91). 

Por outro lado, o legislador ateniense Drácon “ficou conhecido por sua 

severidade” (WOLKMER, 2008, p. 73), tendo estabelecido no Código Criminal então 

redigido que “a demência ou ausência de discernimento não é escusa, e não exime 

de responsabilidade pelo delito como tampouco atenua a pena” (LASTRA, 1929, p. 

13).  

Nenhuma legislação grega previu de modo significativo o tratamento a ser 

dispensado aos transtornos mentais e a razão disso está no fato de se creditar tais 

situações às manifestações divinas. Porém, isso não retirava da perspectiva do 

Direito Grego o enfrentamento da Teoria das Incapacidades, tanto que na própria 

Atenas havia a permissão jurídica para que filhos pedissem a interdição do seu pai, 

desde que este estivesse insano. Tal fato é evidenciado por Aristófanes, um 

dramaturgo ateniense que, em sua comédia “As Nuvens”, cria uma discussão entre 

Strepsíades, pai de Fidipides, e este, um jovem irresponsável. No contexto dessa 

discussão, Fidipides suscita a hipótese de levar seu pai ao tribunal e interditá-lo 

como demente. Nesse sentido, o trecho da comédia grega em que tal situação é 

evidenciada: 

 

FIDIPIDES: Homem diabólico! Que aconteceu com você, meu pai? Você 
não está com o juízo perfeito, por Zeus do Olímpico! 
STREPSIADES: Vejam só! Vejam só! Zeus Olímpico! Que bobagem 
acreditar em Zeus na sua idade! 
FIDIPIDES: Por que você está rindo assim? 
STREPSIADES: Pensando que você ainda é uma criança que acredita em 
contos de fadas. De qualquer maneira se aproxime, pois você ainda tem 
muito a lhe aprender. Vou lhe dizer umas coisas, e quando você souber 
será um homem de verdade. Mas tenha cuidado! Não ensine estas coisas a 
ninguém! 
FIDIPIDES: Estou aqui para isso; qual é o caso? 
STREPSIADES: Você falou em Zeus a pouco tempo. 
FIDIPIDES: E daí? 
STREPSIADES: Veja, então, como é bom aprender. Zeus não existe 
Fidipides. 
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FIDIPIDES: Como? 
STREPSIADES: Agora reúna no céu o Turbilhão, depois de expulsar Zeus 
de lá. 
FIDIPIDES: Essa não! Que piada! 
STREPSIADES: Pois fique sabendo; agora é assim. 
FIDIPIDES: Quem disse isto? 
STREPSIADES: Sócrates, o Mélio, e Cairefon, que sabe medir o pulo das 
pulgas. 
FIDIPIDES: E você está tão maluco a ponto de acreditar nestes pirados? 
STREPSIADES: Contenha sua língua e não fale mal dos homens sabidos e 
cheios de bom senso, tão econômicos que nenhum deles manda cortar os 
cabelos nem esfrega óleo no corpo, nem vão aos banhos públicos para se 
lavar; você, ao contrário, como se eu já tivesse morrido, esbanja a minha 
fortuna. Vá aprender o mais depressa possível a maneira de me salvar da 
ruína! 
FIDIPIDES: É possível aprender alguma coisa boa com esta gente? 
STREPSIADES: Você está falando sério? Tudo que existe em matéria de 
sabedoria entre os homens! Você vai ficar sabendo o quanto é ignorante e 
grosso. Mas espere aqui um instante! 
FIDIPIDES: Estou perdido! Que posso fazer, agora que meu pai pirou 
definitivamente? Será que devo levar o velho aos tribunais para ser 
interditado como demente, ou vou dizer aos fabricantes de caixões de 
defuntos que ele é um maluco moribundo? (ARISTÓFANES, 2003, p. 58-
60). 

 

Portanto, ainda que inexista uma legislação grega específica que respaldasse 

uma justificação das incapacidades em decorrência de transtornos mentais e do 

comportamento, é possível afirmar que havia um tratamento do assunto, a modo dos 

gregos. Como bem salienta Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a concepção de juris 

prudentia para os gregos liga-se a perspectiva de fronesis, ou seja, discernimento: 

“uma espécie de sabedoria e capacidade de julgar, na verdade consistia numa 

virtude desenvolvida pelo homem prudente, capaz, então, de sopesar soluções, 

apreciar situações e tomar decisões.” (FERRAZ JÚNIOR, 2011, p. 33). 

Assim, pela arte do trato e confronto de opiniões (dialética), os gregos 

estabeleceram, a seu modo, como dito acima, uma forma dialógica de sopesar 

soluções, apreciar situações e tomar decisões acerca das enfermidades mentais. 

Nesse sentido, segundo as observações de Antônio Montarcé Lastra: 

 

Por conseguinte, não pode dizer que os gregos careciam de legislação 
sobre o ponto, o que não significa que certos povos careciam dela; basta 
com que fique demonstrada que Athenas a tinha, e por certo, bastante 
adiantada, quando uma época de superstições e erros, em parte mística e 
em parte de uma rudeza selvagem, sem flash de ciência, dominava a 
humanidade pelo oriente e ocidente. (LASTRA, 1929, p. 13, tradução 
nossa)

49
. 

                                                           
49

 Por consiguiente, no puede decirse que los griegos carecían de legislación sobre el punto, lo cual 
no significa que ciertos pueblos crecieran de ella; basta con que quede demostrado que Atenas la 
tenía, y por cierto, bastante adelantada, cuando una época de supersticiones y errores, en parte 
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Outra, porém, foi a postura da legislação romana, sobretudo em razão do 

perfil pragmático e funcional assumido pelo Direito da época, compreendido como 

instrumento regulador de condutas. 

No Direito Romano, para ser pessoa era preciso nascer com vida, ter vida 

extra-uterina e ter forma humana. Entretanto, o ser pessoa humana não 

pressupunha automaticamente a condição de ser sujeito de direito. Não era 

incomum em uma sociedade estamental, como a romana, haver pessoas que 

gozassem de determinados privilégios não estendidos a todos. 

Na jurisprudência romana do Império, era nítida a diferenciação entre homem 

e pessoa, na medida em que se reconhecia juridicamente a possibilidade de haver 

homens, integrantes da espécie humana, que não eram personas no sentido pleno 

do termo, haja vista ser esta qualificação restrita àqueles portadores de certos 

qualitativos. Ser persona representava para determinados homens possuir status 

libertatis face àqueles que tinham a sua liberdade restringida por qualquer razão 

jurídica. Assim, poder-se-ia admitir que tanto o homem livre quanto o escravo 

podiam ser personas, mas enquanto o primeiro era personae sui iuris, o segundo era 

personae alieno juri subjectae. 

Nem todos os indivíduos humanos eram absolutamente capazes para a 

prática de atos da vida civil. Para sê-lo era necessário preencher determinados 

requisitos que lhe atribuía o designativo de cidadão optimo jure, isto é, possibilidade 

de gozar as prerrogativas decorrentes do status civitatis (qualidade de cidadão que 

unia o indivíduo à civitas), do status libertatis (qualidade de ser livre, não inerente a 

todo indivíduo da espécie humana) e do status familiae (status assumido pelo 

indivíduo em sua relação familiar). 

Ainda que preenchidos todos os status acima mencionados, determinadas 

situações juridicamente estabelecidas limitavam a capacidade plena dos cidadãos, 

na medida em que o reconhecimento sócio-jurídico da sua integridade psíquica, 

física e social, não permitia fosse ele considerado plenamente capaz. Assim, havia 

no Direito Romano determinadas situações que restringiam a capacidade do 

indivíduo, especificamente, a sua capacidade de ação ou de fato, tais como o sexo, 

a idade, a prodigalidade, as enfermidades psicofísicas, a infâmia, a turpitude e a 

                                                                                                                                                                                     
mística y en parte de una rudeza salvaje, sin destello de ciencia, dominaba a la humanidad por el 
oriente y el occidente. 
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religião. A infâmia referia-se à conduta honrosa do indivíduo na sociedade, de modo 

que “qualquer pessoa que praticasse um ato considerado ofensivo à dignidade 

pública era considerado infame e tinha diminuída sua capacidade jurídica.” (ROLIM, 

2000, p. 141)50. A turpitude “era o comportamento indecoroso que ofendia o bom 

conceito do indivíduo na sociedade” (ROLIM, 2000, p. 141). Por fim, a religião era 

causa de limitação da capacidade de fato, na medida em que “a partir de 

Constantino, os não cristãos passaram a sofrer uma capitis diminutio media, ou seja, 

uma diminuição na sua capacidade de praticarem determinados atos da vida civil” 

(ROLIM, 2000, p. 142), como ser herdeiro ou, em determinadas situações, contrair 

matrimônio. 

Interessa analisar, no presente trabalho, a alienação mental como uma das 

causas de constrição da capacidade de fato (ALVES, 2008, p. 132). A começar 

pelas nomenclaturas utilizadas pelos romanos na classificação dos enfermos 

mentais, a doutrina romanista não é pacífica. Na lição de Cretella Junior, os romanos 

empregavam as palavras furiosus para se referirem ao louco que alternava períodos 

de lucidez (lúcida intervalla) com crises de loucura; e utilizavam mente captus, 

demens ou insanus para fazer alusão ao louco sem intervalos de lucidez 

(CRETELLA JÚNIOR, 2004, p. 102). Todavia, o mesmo autor fala acerca da suposta 

dúvida em torno do significado de tal subdivisão, mencionando que parte da doutrina 

acredita que a diferença entre furiosus e mente captus estaria no fato de o acesso 

de demência dos primeiros ser caracterizado por fúria, tendo, ou não, intervalos 

lúcidos, ao passo que o segundo seria “o idiota, indivíduo de inteligência pouco 

desenvolvida” (CRETELLA JÚNIOR, 2004, p. 102). 

Nesse mesmo sentido, o francês Eugéne Henri Joseph Petit afirma que o 

furiosus era o indivíduo completamente privado de razão, independentemente da 

existência de intervalos de lucidez, ao passo que os mente captus “não tem mais 

que um pouco de inteligência, é um monomaníaco ou, o que é igual, uma pessoa 

cujas faculdades intelectuais estão pouco desenvolvidas.” (PETIT, 2003, p. 182). A 

limitação da incapacidade do furiosus restringia-se ao momento em que sua 

sanidade era encoberta pela loucura, de forma que “recobrando toda sua 

                                                           
50

 Neste sentido, considerava-se infame: a) o que fosse condenado pela prática de bigamia, por 
proferir calúnias e injúrias ou por furto ou roubo; b) os comerciantes falidos e as viúvas que se 
casassem antes de terminar o prazo de luto, ou seja, um ano após a morte do marido; c) a pessoa 
que exercesse determinadas profissões que eram consideradas imorais e desonestas, tais como a de 
ator, a de usurário ou proprietário de casas de prostituição; d) as mulheres surpreendidas em 
flagrante adultério; e) o tutor infiel. (ROLIM, 2000, p. 141). 
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capacidade, quando tem um intervalo lúcido, então pode agir sozinho, como se 

nunca tivesse estado louco.” (PETIT, 2003, p. 183). 

De outro lado, Antônio Montarcé Lastra afirma que os romanos utilizavam as 

expressões mente-captus demens e furiosus que eram empregadas 

indiferentemente para tratar dos alienados (LASTRA, 1929, p. 14). 

É fato que em virtude da estrutura estamental assumida pela sociedade 

romana, os rótulos empregados na menção à loucura já traziam consigo uma 

enorme carga de preconceito, assim como faziam com a restrição da capacidade 

das mulheres como alieni juris. 

Passando à análise do instituto da curatela no Direito Romano, percebe-se 

que o seu surgimento se deu por quaisquer razões que não a preocupação com o 

incapaz, mas com o acervo patrimonial à disposição do curatelado. Neste sentido, 

dispunha o item 8 da Tábua Quinta da Lei das XII Tábuas: “Se alguém tornar-se 

louco ou pródigo e não tiver tutor, que a sua pessoa e seus bens sejam confiados à 

curatela dos agnados51 e, se não houver agnados, à dos gentis”. 

José Carlos Moreira Alves, ao demonstrar a evolução do que deveria ser um 

instrumento de proteção, explica: 

 

[...] no direito clássico, surgida a curatela, sem interdição judicial do louco 
(ao contrário do que ocorre com o direito moderno), mas em conseqüência 
da simples manifestação de loucura, o alienado mental ficava sob curatela 
até que se curasse ou morresse, não se levando em consideração os 
intervalos de lucidez. [...] Por outro lado, no direito pré-clássico, a curatela 
se exerce em favor não do louco, mas do curador, que, sendo em geral o 
parente agnado mais próximo deste, será seu herdeiro depois de sua morte, 
e, portanto, tem interesses em bem conservar-lhe o patrimônio. No direito 
clássico, a curatela se transforma em instituto de proteção ao próprio louco, 
razão por que – como sucedeu com a tutela – ela passa a ser um encargo 
público [...]. (ALVES, 2008, p. 695). 

  

Ainda com Alves, a fim de corroborar o argumento supramencionado: 

 

[...] no direito romano pré-clássico, [...] tanto a tutela quanto a curatela eram 
institutos – segundo parece – de proteção, não ao incapaz, mas a seus 
futuros herdeiros, que, como tutores ou curadores, velavam pelo patrimônio 
que viria a ser deles, e exerciam, em vez de um dever, um verdadeiro poder 
(potestas). (ALVES, 2008, p. 676). 

  

                                                           
51

 Agnação trata-se da sujeição de um determinado indivíduo ao vínculo de parentesco com alguém 
com quem não mantém vínculo sanguíneo. O indivíduo pertence à família não pelo sangue, mas pela 
sujeição ao mesmo pater familias. 



139 

 

Percebe-se, pois, que o objetivo que alicerçou a evolução da curatela foi o de 

proteger o patrimônio do incapaz. Tanto que, quando o absolutamente ou 

relativamente incapaz era alieni iuris, sua incapacidade não traduzia maiores 

complicações quanto à administração dos bens, pois essa pessoa não o possuía, 

não tinha pecúlio; estava subordinada ao pater famílias que provinha suas 

necessidades. A mesma despreocupação não se refletia quando se tratava de um 

sui iuris. Nesse caso, já não mais havia vinculação ao pater famílias e seria preciso 

existir a gestão do patrimônio. (ALVES, 2008, p. 675).  

Desta forma, tem-se que o Direito Romano assumiu o estado de saúde ou a 

enfermidade como causas que modificam a capacidade de agir dos sujeitos. 

Portanto, em princípio, todos os sujeitos eram tidos como pessoas capazes, desde 

que suas habilidades físicas e psíquicas se mantivessem íntegras para possuir, 

usar, gozar e fruir de direitos que lhe eram assegurados. Caso contrário, se 

carecesse ao indivíduo habilidades físicas ou psíquicas, verificar-se-ia a ocorrência 

de perturbações, seja em razão do corpo, seja em razão do espírito, de modo que 

“distinguiam pelo primeiro elemento os impotentes, castrados, surdos, mudos, surdo-

mudos e cegos e os que estavam afetados de uma enfermidade perpétua, e com 

relação às enfermidades mentais, compreendidas os furiosos, loucos, dementes e 

pródigos.” (PETIT, 2003, p. 201). 

 

5.2.2 A sacralidade transcendente e a dogmática do Direito medieval 

 

O Direito medieval foi marcado pela assunção de uma sacralidade 

transcendente que diferiu da influência religiosa a qual o Direito esteve submetido na 

Idade Clássica. A diferença é que tal sacralidade passou a ter “origem externa à vida 

humana na Terra, diferente da dos romanos, que era imanente (caráter sagrado 

mítico – da fundação).” (FERRAZ JÚNIOR, 2011, p. 38). O Direito medieval 

apresentou-se como uma realidade determinada pelos conceitos cristãos, de forma 

que: 

 

Na medida em que a fonte de todo o direito não escrito – que arrancava da 
consciência vital espontânea – continuou a ser a ética social, e na medida 
em que toda a ética européia continuou a ser, até bem tarde na época 
moderna, a ética cristã, a doutrina cristã influenciou o pensamento jurídico, 
mesmo quando o legislador e juristas estavam pouco conscientes dessa 
relação. Através do cristianismo, todo o direito positivo entrou numa relação 



140 

 

ancilar com os valores sobrenaturais, perante os quais ele tinha sempre que 
se legitimar. (WIEACKER, 2010, p. 17-18). 

 

O modo como a sociedade se feudalizou, várias liberdades foram 

restringidas, dentre as quais salienta a liberdade de grupos, hoje ditos vulneráveis. 

O processo de feudalização da sociedade europeia e a nova estruturação da 

sociedade em uma realidade campesina, diferenciada da estrutura administrativa da 

polis, trouxeram à baila questões como a conquista do espaço privado a partir da 

delimitação de um universo essencialmente familiar. 

 O espaço privado vinculou-se ao seio de uma pequena coletividade chamada 

família. No medievo, a organização familiar europeia estava ligada à ideia de 

circunscrição (limite territorial) do espaço de atuação da família. O universo familiar 

era restrito a um espaço protegido pela “cerca”, o que gerava a noção de esfera 

intangível, uma verdadeira redoma intocável. 

 

Quando se decide criar novas aldeias, estabelecendo o local onde se 
implantarão os colonos, tem-se o cuidado de dizer que os lotes para 
construir são “pátios” e que será conveniente em primeiro lugar circundá-los 
de uma cerca (Liber traditionum de Freising, 813). (...). No interior de cada 
cercado, com efeito, encontram-se encerradas, confinadas todas as res 
privatae, as res familiares, isto é, os bens móveis, próprios, privados, as 
reservas de alimento ou de adornos, o gado, mas igualmente todos os seres 
humanos que não fazem parte do povo: os indivíduos do sexo masculino 
enquanto não são adultos, capazes de usar armas, de participar das 
expedições militares ou de se sentar-se com os outros nessas assembléias 
em que se faz a justiça; as mulheres, menores ao longo de toda a sua vida; 
enfim, os não livres, de qualquer idade e dos dois sexos. (DUBY, 2004, p. 
28 e 29). 

 

 Estes cercados onde as famílias viviam eram comandados por um senhor, 

detentor do chamado poder doméstico (pater familias). O espaço familiar, o interior 

das “cercas”, era amplamente protegido pelas manifestações coletivas, assim, “os 

pátios da alta época medieval aparecem então como ilhotas, como refúgios, que 

juncam o espaço onde o ‘povo’ estende sua ação e seus direitos coletivos” (DUBY, 

2004, p. 28). 

 Diante do esfacelamento do poder central, os indivíduos se subordinavam ao 

poder privado exercido pelo “senhor da família”, salvo em três circunstâncias 

explanadas por Georges Duby: 

 

Essa população não está submetida a uma outra mão, a do poder público, 
senão em três circunstâncias. Em primeiro lugar, quando essas pessoas, 
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transpondo a clausura, penetram no espaço popular, encontram-se em vias 
ou nas praças públicas sem estar acompanhadas pelo chefe da casa de que 
dependem ou por homens livres da família; tornados como que forasteiros, 
cabe ao magistrado assegurar-lhes o “conduto”, enquadrá-los, substituindo 
o poder paterno. Por outro lado, quando o chefe da casa não está mais 
presente, quando não já há na morada adulto do sexo masculino de 
condição livre capaz de proteger os menores da família: assim, a função 
primitiva do rei, que a delegava a seus agentes, era tomar sob sua guarda a 
viúva e o órfão. Enfim, o terceiro caso, a mão forte do magistrado pode ser 
expressamente requisitada por um apelo, uma queixa, que se diz clamor ou 
“grito”, tornando-se públicos desde então o dolo, o rancor, e os culpados 
abandonados à autoridade geral. (DUBY, 2004, p. 29). 

 

Este “invólucro ostensivo” do indivíduo era algo intocável. Um assassinato 

cometido no interior deste espaço familiar, por exemplo, tinha a sua pena duplicada, 

ao passo que, caso um assassino se refugiasse no interior do cercado, a lei pública 

não poderia alcançá-lo, salvo quando houvesse sido chamada pelo chefe da casa 

(DUBY, 2004, p. 28). 

Durante a Idade Média, além dos transtornos mentais e do comportamento 

estarem associados a alguma possessão demoníaca, eles se submetiam a esta 

dinâmica da vida social tendente a tornar patriarcal as relações intersubjetivas e 

restringir a individualidade ao domínio do pater familiae. 

Durante o reinado de Afonso X (1252 a 1284), rei de Castela e Leão, fora 

publicado um corpo de normas que ficou conhecido como o “Livro das Leis” e, 

posteriormente, como “Partidas”, divididas em sete partes.  

Dentre as Partidas, a Partida V tratava dos atos e contratos que as pessoas 

podiam estabelecer em sua vida privada, sendo que o Título XI referia-se às 

promessas e aos outros pleitos e posturas que faziam os homens uns com os 

outros. Desta forma, certo é que tais atos jurídicos deveriam ser tratados de modo 

diferenciado para aqueles indivíduos que, em decorrência de alguma limitação 

psíquica, não pudessem ter a sua promessa levada em consideração de modo 

pleno. 

A Lei IV do referido Título estabelecia entre quais pessoas poderia ser feita a 

promessa, a ser levada em conta pelo Direito. Assim, a promessa poderia ser dada 

por todo e qualquer homem a outro, salvo a quem fosse defeso expressamente, ou 

seja, o louco, o desmemoriado e o infante (o homem menor de sete anos). O maior 

de sete e menor de catorze anos teria um tutor, sendo que suas promessas seriam 

levadas em consideração, caso realizada em prol de si mesmo. A mesma situação 
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seria aplicada ao maior de catorze e menor de vinte cinco que tivesse um 

guardador52. 

A sexta Partida tratava do direito sucessório e da guarda em caso de órfão. 

Ao tratar da capacidade para testamento, a Lei XIII do Título I da Partida VI previu 

que o louco ou desmemoriado não podia fazer testamento, salvo se estivesse em 

um “intervalo de lucidez”. Ou seja, o que a Lei de Afonso X estava a exigir era que o 

testador tivesse entendimento completo do que estava fazendo, de forma que se 

estivesse “saído de memória não pode fazer testamento, enquanto que for 

desmemoriado”53.  

A mesma exigência de um “entendimento completo” para o caso do 

desmemoriado, a Lei XIII do Título I da Partida VI seguia exigindo para o caso de 

surdo-mudo. Assim, o surdo-mudo de nascença não podia fazer testamento, 

enquanto que aquele que se tornou surdo e mudo por alguma circunstância, como 

enfermidade, podia fazer testamento desde que soubesse escrever e fizesse o 

testamento por suas próprias mãos. Nesta mesma hipótese, sendo o surdo-mudo 

letrado, mas não soubesse escrever, não poderia fazer testamento, salvo em caso 

de outorga real. Nessa mesma hipótese poderia fazer testamento o homem letrado 

que fosse apenas mudo desde sua nascença. Não diferentemente, o homem que 

                                                           
52

 Nesse sentido, conforme depreende-se literalmente da Lei IV do Título XI da Partida V: Prometer 
puede á otro todo home á quien non es defendido señaladamiente: et porque ciertamiente puedan 
saber quáles son aquellos á quien es defendido, qurémoslos aquí nombrar, et decimos que son estos: 
el que es loco ó desmemoriado, et el menor de siete años á quien llaman en latin infans, et el pupilo 
que es menor de catorce años et mayor de siete; ca este atal non puede facer prometimiento que 
fuese á su daño; pero si por razón de aquel prometimiento que feciese el pupilo se le siguise alguna 
ganancia, valdrie el prometimiento que ficiese fasta en aquella quantia que montase la pro dél, et 
fincarie por aquello obligado et non por mas. Et lo que deximos del pupilo ha logar en el mayor de 
catorce años et menor de veinte et cinco que ha guardador; ca el prometimiento que ficiese este atal 
son otorgamiento de su guardados, non valdrie, sinon en la manera que desuso deximos del pupilo. 
(AFONSO X). 
53

 Nesse sentido, conforme depreende-se literalmente da Lei XIII do Título I da Partida VI: Todos 
aquellos á quien non es defendido por las leyes deste nuestro libro, pueden facer testamento, et los 
que lo non pueden facer sob estos: el fijo que está en poder de su padre maguer el padre gelo 
otorgase; pero si fuese caballero ó hombre letrado qualquier destos fijos que haya de los bienes que 
son llamados peculium castrense, vel quasi castrense, pueden facer testamento dellos. Otrosi 
decimos que el mozo que es menor de catorce años et la moza que es menor de doce años, maguer 
non sean en poder de su padre nin de su abuelo, non pueden facer testamento, et esto es porque los 
que son desta edad non han entendimiento complido. Otrosi el que fuese salido de memoria non 
puede face testamento, mientre que fuere desmemoriado, nin el desgastador de lo suyo á quien 
hobiese defendido el juez que non enagenase sus biens; pero si ante de tal defendimiento hobiese 
fecho testamento, valdrie. [...]. (AFONSO X). 
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fosse apenas surdo, seja por nascença ou por outra circunstância, e pudesse falar 

bem, não sofria limitação da capacidade para testar54. 

Sob o signo do Título XVI da Partida VI, que tratava da forma como deveriam 

ser guardados os órfãos e os bens que eles herdavam em decorrência da morte dos 

seus pais, a lei XIII estabelecia a quem poderia ser atribuído tais “guardadores”, 

nomeados em latim de “curadores”. 

Assim, dispinha a Lei XIII do Título XVI da Partida VI que os curadores 

seriam, em latim, aqueles a quem se denominavam guardadores dos maiores de 14 

anos e menores de 25, conforme acordo prévio, e também aos que fossem maiores 

sendo loucos ou desmemoriados (AFONSO X)55. 

A limitação da capacidade no âmbito das “Siete Partidas" do Rei Afonso X 

não se limitava a possibilidade de dar-se a ele um curador, mas a possibilidade de 

ser curador. Quando a Lei XIV do Título XVI da Partida VI previu quem seriam os 

indivíduos que não podiam ser curadores, enumerou os bispos, monges, devedor do 

curatelado, cavaleiro que viviam fora de sua casa servindo ao rei, bem como o surdo 

ou aquele que fosse “ocasionado” ou “embargado” de sua pessoa ou de outra 

maneira, de forma a não poder entender nem trabalhar em prol dos curatelados56. 

Nesse mesmo sentido, previu a Lei IV do Título XVI da Partida VI que aquele “que 

for dado por guardador de órfãos não deve ser mudo, nem surdo, nem 

desmemoriado, nem gastador do que tivesse nem de más maneiras: ele deve ser 
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 Nesse sentido, nos termos da Lei XIII do Título I da Partida VI: Otrosi decimos que el que es mudo 
et sordo desde su nascencia non puede facer testamento; empero el que lo fuese por alguna ocasión 
asi como por enfermedat ó de otra manera, este atal si sopiese escribir puede facer testamento 
escrebiéndolo por su mano mesma: mas si fuese letrado et non sopiese escribir non puede facer 
testamento, fueras ende en una manera sil otorgase el rey que lo escrebiese otro alguno por él en su 
lugar. En esta manera mesma podrie facer testamento el hombre letrado que fuese mudo desde su 
nascencia, maguer non fuese sordo, et eso acaesce pocas vegadas: empero aquel que fuese sordo 
desde su nascencia ó por alguna ocasión, si este atal podiere fablar bien puede facer testamento. [...]. 
(AFONSO X). 
55

 Nesse sentido, conforme deprende-se literalmente da Lei XIII do Título XVI da Partida VI: Curatores 
son llamados e latin aquellos que dan por guardadores á los mayores de catorce años et menores de 
veinte et cinco seyendo en su acuerdo, et aun á los que fuesen mayores seyendo locos ó 
dememoriados; pero los que son en su acuerdo non pueden ser apremiados que resciban tales 
guardadores si non quisieren, fueras ende si ficiesen demanda á algunos en juicio, ó otro la ficieste á 
ellos; ca entonces los judgadores les pueden dar tales guardadores como estos. Otrosi decidimos que 
el curador non debe ser dexado en el testamento; pero su fuere hi puesto, et el judgador entendiere 
que es á pro del mozo, débelo confirmar. Et aun decimos que al huérfano que ha guardador nol 
deben dar otro, fueras ende si aquel quel tiene en guarda fuese home de mal recabdo, ó aral que 
hobiese de ver tanto en lo suyo que non podiese aliñar los bienes del huérfano, ó si enfermase ó 
hobiese de ir en romería ó en otro grant camino; ca entonce puédenle dar otro que lo guarde en logar 
daquel á que dicen en latin curator, fasta quel otro sea sano ó torne del camino do hobiese ido. 
56

 Nesse sentido: [...] Otrosi el que fuese mudo ó sordo non puede seer guardador de mozos, nin el 
que fuese ocasionado ó embargado de su persona ó en otra manera, de guisa que non podiese 
entender nun trabajarse en prol dellos. (AFONSO X, lei XIV do título XVI da Partida VI). 
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maior de vinte e cinco anos, e varão e não mulher [...]” (AFONSO X, tradução 

nossa)57. 

Desta forma, na trajetória normativa das Partidas, existentes na Idade Média, 

percebe-se que a preocupação estampada em tal diploma legal era a proteção dos 

indivíduos que não tivessem condições de administrar sozinhos os seus bens, 

sobretudo pelo fato de nesta época haver uma forte vinculação de interdependência 

entre indivíduos integrantes de um mesmo circulo familiar. 

 

5.2.3 A contemporaneidade do Direito e o revelar da Teoria das Incapacidades 

sob a perspectiva dos direitos individuais 

 

Segundo Antônio Montarcé Lastra, em uma perspectiva jurídica, três períodos 

da evolução histórica do pensamento jurídico acerca da doença mental podem ser 

evidenciados. Em um primeiro período, o indivíduo que padecia de algum transtorno 

mental e do comportamento, então dito insano, era considerado como um “pobre”, a 

ser acolhido pelos projetos de beneficência, pois de qualquer forma podia ser ele um 

“perigo social”, a ser submetido a uma polícia de segurança (LASTRA, 1929, p. 260). 

O segundo período é marcado pela compreensão de tal indivíduo como um 

“enfermo” e, “ainda que se parta do princípio da sua incurabilidade, se afirma o 

dever da comunidade em assegurar-lhe um tratamento humano, aparecendo os 

estabelecimentos especiais para recolher e cuidar dos insanos.” (LASTRA, 1929, p. 

260, tradução nossa)58. 

Por fim, o terceiro período, influenciado pelos avanços da Psiquiatria, via a 

pessoa que padecia de transtorno mental e do comportamento como alguém que 

pode ser curado, sendo, pois, submetido a um regime especial de proteção, 

aplicando-lhe, se necessário, “tratamento racional em estabelecimento adequado”. 

Em consequência, Antônio Montarcé Lastra afirma que as normas jurídicas passam 

a resguardar os direitos e interesses civis de tais indivíduos, “não se esquecendo 

                                                           
57

 El que fuere dado por guardador de huérfanos non debe seer mudo, nin sordo, nin dememoriado, 
nin desgastador de lo que hobiere nin de malas maneras: et debe seer mayor e vente et cinco años, 
et varon et non mujer […]. 
58

 […] aunque se parte del principio de su incurabilidad, se afirma el deber de la comunidad de 
asegurarle un tratamiento humano, apareciendo los establecimientos especiales para recoger y 
cuidar a los insanos. 
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das medidas policiais oportunas para impedir o perigo que implica sua permanência 

dentro da sociedade” (LASTRA, 1929, p. 260, tradução nossa)59. 

Certo é que tais períodos, estabelecidos para fins metodológicos por Antônio 

Montarcé Lastra, não retratam os avanços atuais da Psiquiatria e dos novos 

fármacos, porém, são suficientes para ilustrar os avanços jurídicos do tratamento 

dispensado às pessoas que padecem de transtornos mentais e do comportamento, 

inclusive sob o ponto de vista do Direito que, como já salientado, é um instrumento 

capaz de efetivar uma realidade social, construída e reconstruída através de 

processos comunicativos que se perfazem em um contexto de convivência. 

Na legislação inglesa, por exemplo, destaca-se a Lunacy Act de 1890, que se 

encaixava em um período de proteção especial às pessoas portadoras de transtorno 

mental e do comportamento, as quais demandavam um tratamento racional em 

estabelecimento adequado.  

Os antecedentes da Lunacy Act de 1890 demonstram que os ingleses pouco 

se preocupavam com a situação das pessoas que padeciam de transtornos mentais, 

havendo apenas notícias de que a Lei dos Pobres de 1714 isentavam os insanos 

furiosos das penas corporais, e a Lei de Asilo de 1808 que previu a clausura dos 

doentes mentais60. 

Foi pelo Direito que a Inglaterra viveu a regularização das internações, 

retirando-se dos “insanos” a pecha de objetos da Psiquiatria, submetidos ao alvedrio 

dos médicos. A Lunacy Act de 1890 previu uma interpretação estrita e restritiva 

acerca das pessoas que poderiam estar submetidas ao isolamento em um 

manicômio. Assim, segundo Antônio Montarcé Lastra: 
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 […] no olvidándose las medidas policiales oportunas para impedir el peligro que entraña su 
permanencia dentro de la sociedad. 
60

 Nesse sentido, segundo Peter Bartlett: The first statute allowing asylums to be constructed on the 
country rate was passed in1808. Its title “An Act for the Better Care and Maintenance of Lunatics, 
Beging Paupers or Criminals in England”, specifically identifies it as directed to the poor, and the long 
titles of country asylum acts continue to refere explicitly to paupers at least until 1863. The 1808 
statute made no provision for the admission of privately paying patients to country asylums et all, and 
while such provision was made in 1815, such admission were conditional on there being excess space 
in the asylum, and on terms which suggested that the primary purpose of provision was to case the 
economic burden on the institution. […] While the 1808 Act is reasonably seen as the starting point of 
the county asylum system, it was not the first mention of the insane poor. The eighteenth-century Poor 
Law provided for corporal punishment of poor persons refusing the work. A Poor Law statute of 1714 
provided that paupers who were “furiously mad” were to be exempt from such corporal punishment, 
and were instead to be confined. This legislation did not establish a place of confinement, however. 
The 1808 Asylum Act provided specifically that those confined under the eighteenth-century legislation 
were to be confined in a country asylum, if on were construed, and the 1808 legislation can therefore 
be seen as growing directly out of the Old Poor Law. (BARTLETT, 1999, p. 50). 
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[...] nenhuma, que não seja um alienado indigente ou declarado tal, depois 
de um reconhecimento, poderá ser admitido, nem posto em observação, 
sem que medeie uma ordem emanada de autoridade judicial competente. 
Nenhum parente do solicitante, do alienado, do marido ou da esposa do 
enfermo, terá a faculdade de expedir, por si, dita ordem, mas poderá obtê-
la, até por meio de uma simples instância, apoiada em uma exposição de 
fatos e de dois certificados expedidos por facultativos. (LASTRA, 1929, p. 
264, tradução nossa)

61
. 

 

Doravante, sob a égide do legalismo, qualquer tipo de procedimento que 

justificasse algum ato de restrição de liberdade da pessoa tida como “alienada”, 

exigia uma determinação legal ou judicial, que daria legitimidade a segregação62. 
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 […] ninguna, que no sea un alienado indigente o declarado tal, después de un reconocimiento, 
podrá ser admitido, ni puesto en observación, sin que medie una orden emanada de autoridad judicial 
competente. Ningún pariente del solicitante, del alienado, del marido o de la esposa del enfermo, 
tendrá la facultad de expedir, por sí, dicha orden, pero sí podrá obtenerse, hasta por medio de una 
simple instancia, apoyada en una exposición de hechos y de dos certificados expedidos por 
facultativos. 
62

 Como bem relata Nicolas Glover-Thomas: The clash between the medical profession and the 
layman had been won and with the enactment of the Lunatics Act 1845 the doctor´s position had been 
strengthened. Yet, although the 1845 Act recognized the doctor as the primary protagonist in the 
treatment of the insane, it also represented a great victory for the reformists who desired greater legal 
control of the detetion process. However, in order to achieve these reforms, the widely held beliefs of 
the public concerning the plight of the insane were manipulated, stirring us sympathy for these 
unfortunates. The conditions of the asylums were shocking and the possibility of abuse seemed very 
real. Such abuse exposed the latent risk that the sane might also be detained in an asylum; the 
wealthy seemed the most likely victims. By the midnineteenth century followers of the reform 
programme demanded  that measures be adopted the centered on protecting the liberty of the subject, 
restricting the role of the private madhouse (as this was thought to pose the greatest threat) and 
curbing medical discretion. However, the demand to protect the rights of individuals to their liberty was 
not complete. While there were fears that the wealthy were being bundled off to the asylum for the 
financial grain of others, the State was also concerned with maintaining social order. The interpretation 
of insanity had gradually been widened throughout the nineteenth  century to include many of 
society´s disadvantaged; the changing role of the asylum fuelled public agitation regarding the 
protection of free will of rational individuals. The sane attracted the same liberties, while the insane, 
whose condition was thought clearly to prevent rational thought, justified paternalistic intervention. 
Lunacy reform reflected these concerns. The demands to protect the (wealthy) sane from malevolent 
and self-interested relatives called for the reassertion of the rule of law and the restriction of medical 
hegemony, a step that satisfied the lunacy reformists. Medical claims that insanity could be cured and 
that only doctors achieve this were increasingly vilified. Asylum had become sizeable over the 
nineteenth century because few inmates were actually restored to health. Owing to this, most 
regarded insanity with some pessimism and the medical profession with mounting repugnance. In 
response to these concerns, a Select Committee was established in 1877 to consider the lunacy 
legislation and the provisions for protecting the liberty of individuals. This entailed a large-scale review 
of the lunacy system and considered the views of many of those involved in insanity provision. 
Consideration was also give to a number of different systems, which operated elsewhere, such as 
those in Scotland and Ireland. The Scottish system, which was introduced by the Lunatics Act 1857, 
raised much interest as emphasis was placed in the role of the sheriff to order confinement. Such an 
order was granted if two medical certificates in favour of detention were available. At first glance, this 
system displayed fundamental legalist principles. The legislative provision emphasized the role of the 
non-medical professional. The decision to interfere in am individual´s life and to remove liberty 
seemed to be influenced by judicial rather than solely medical considerations. However, in reality, the 
sheriff acted in his administrative capacity rather than in his judicial one, because he merely validated 
the due completion of the insanity certificates. The original concern that the operation of private 
madhouses needed to be restricted became sidelined as attention turned to reforming the lunacy law 
in more general terms. The Select Committee conclude that some further legal intervention in the 
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Segundo Antônio Montarcé Lastra, a Lei inglesa de 1890 tinha quatro 

objetivos: proporcionar sólidas garantias para a pessoa alienada, evitando reclusões 

injustificadas; assegurar um tratamento adequado, apto a restabelecer a cura do 

alienado; proteger o patrimônio do alienado, qualquer fosse a sua proporção; 

estabelecer uma fiscalização aos estabelecimentos onde ocorriam as internações, a 

fim de que mantivessem condições de higiene e segurança (LASTRA, 1929, p. 264). 

O ato de encarceramento passou a ser limitado a circunstâncias jurídicas que 

pressupusessem o reconhecimento judicial da alienação da pessoa, dando a ela o 

“passe” de ingresso ao manicômio, onde poderia ser submetida às curas 

fomentadas pela Psiquiatria. 

A Lunacy Act de 1890 passou a pressupor que a pessoa alienada seria 

aquela incapaz de gerir a si mesma ou os assuntos que dissessem respeito a si. Ao 

Poder Judiciário competiria a análise da insanidade da pessoa, de forma que apenas 

mediante uma decisão ela seria dita insana, perdendo as faculdades de decidir algo 

sobre si. Até se chegar a tal conclusão, a própria Lunacy Act determinava que a 

pessoa fosse ouvida e submetida à perícia, e participasse do procedimento, além de 

                                                                                                                                                                                     
provision of care for the insane would be beneficial and the all inmates, whether private or pauper, 
should be processed through the same system. The Select Committee suggested that an application 
to detain an individual in an asylum be accompanied by two medical certificates, with the order being 
singed by the nearest relative. Regular monthly reports about the inmate´s condition were also 
suggested to prevent unnecessarily protracted detention. The protection of the individual´s liberty was 
to be brought about by the implementation os a system of frequent review and where no evidence of 
continuing insanity could be produced, the Lunacy Commission could discharge the inmate. The 
Committee finally suggested that, where possible, care should be carried out at home or in a less 
restrictive environment. The open-door system, where patients stayed in hospital but were allowed to 
go out daily, and the use of occupational therapy in the asylum was explicitly approved. This major 
review of the lunacy laws resulted in the enactment of the Lunacy Acts (Amendment) Act 1889 and the 
consolidating Lunacy Act 1890. Clarity in the detention process was brought to bear by including 
detailed information about the medical certificate under the Lunacy Act 1890, and the use of monthly 
reports under the Lunacy Act 1890. Certification of inmates was now a legal reality. Treatment 
approaches were also regulated. Legalist principles were most evident in the Lunacy Act 1890, which 
provided that all applications to incarcerate private patients (apart from emergency cases or 
individuals found insane by inquisition) required judicial authority. Original petitions for detention had, 
where possible, to be made by the individual´s spouse or another relative. The Lunacy Acts 1889-
1890 represented a high water mark in legalism. The role of medicine had been superseded by legal 
rules an judicial, rather than medical, sanction. Advocates of legalism claimed that the provision of a 
clear legal framework ensured the protection of individual freedom; the law was painted as the savior 
of individual liberties. In practice, application of the Lunacy Act 1890 was often left to the justice of the 
place; but the legal profession were keen to shore up concerns about the medical profession and its 
role in insanity relief. In the prevailing years, the medical profession had to accept that emphasis had 
shifted to legal interventionism. However, by using the legal framework to its advantage the medical 
profession managed to re-acquire some of its legitimacy. (GLOVER-THOMAS, 2002, p. 16-19). 
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exigir que o seu caso fosse apresentado a um conselho de 12 pessoas, exceto 

quando o juiz decidisse que a própria pessoa não teria capacidade para tanto63. 

Com o mesmo objeto de resguardar os interesses das pessoas que poderiam 

ser submetidas a tratamentos de segregação manicomial, a legislação francesa se 

desenvolveu na modernidade tendo-se por base a organização dos institutos 

manicomiais públicos e privados, bem como o estabelecimento de uma Teoria das 

Incapacidades com base em uma perspectiva funcional tendente a assegurar 

liberdades individuais e evitar a clausura de tempos de outrora64. 

A questão, porém, é que o propósito da legislação francesa em assegurar 

liberdades individuais teve como ponto de partida a interdição judicial das pessoas 

tidas pelo Código Civil de Napoleão (1804) como padecentes de um estado habitual 

de “imbécillité” (loucura), “démence” (demência) ou “fureur” (fúria). 

Qualquer fosse o “estado mental habitual” acima referido, o Código Civil 

impunha a necessidade de interdição, ainda que o atual estado de saúde deste 

indivíduo apresentasse intervalos de lucidez. Nesse sentido, dispunha o art. 489 do 

Código Civil de Napoleão que “o maior que está em estado habitual de imbecilidade, 

demencia ou raiva, deve ser interditado, mesmo que o estado atual apresente 

intervalos lúcidos” (FRANÇA, 1804, grifos nossos)65. 

Ao estabelecer o procedimento para a interdição da pessoa, o Código Civil 

napoleônico previu a possibilidade de uma legitimidade “extensa” para tal pretensão, 

atribuindo capacidade processual a todo parente, ou a qualquer dos cônjuges66.  
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 Nesse sentido, salienta Antônio Lastra que: La ley, asimismo, en sus arts. 90 a 107, determina las 
condiciones en que de declarará la insanía, previa investigación. El ‘judge in lunacy’ es quien 
determina la pericia. El individuo que se presume atentado de enajenación poderá exigir que su 
asunto se someta a un jurado compuesto de doce personas, excepto cuando ‘el judge in lunacy’, a 
consecuencia de un reconocimiento personal, lo conceptúe incapaz para entablar pedidos de esta 
clase. El paciente asiste a todos los debates y el procedimiento se substancia ante el tribunal 
supremo; es objeto de un reconocimiento especial por facultativos. (LASTRA, 1929, p. 272). 
64

 Nesse sentido, vide item 5 (Modernidade: racionalismo e racionalização dos métodos terapêuticos) 
do capítulo desta tese, denominado “Filosofia, Medicina e Sociabilidade: esboço histórico-filosófico 
sobre a compreensão dos transtornos mentais e do comportamento. 
65

 Art. 489: Le majeur qui est dans état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être 
interdit, même lorsque cet état présent des intervalles lucides. (FRANÇA, 1804). 
66

 Neste sentido, dispunha o art. 490 do Código Civil que: Tout parent est recevable à provoquer 
l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre” (FRANÇA, 1804). 
No que tange a interdição dos cônjuges, interessante salientar, tão somente para registro, que caso a 
esposa seja interditada, o marido é seu curador, por direito, pois nos termos do art. 506, “Le mari est, 
de doit, le tuteur de sa femme interdite”. O mesmo, porém, não ocorria caso o marido fosse 
interditado, pois para que a sua esposa fosse sua curadora, não se estabelecia uma curatela “por 
direito”, mas uma curatela respaldada em decisão judicial. Nesse sentido, previa o art. 507 do Código 
Civil que “La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera 
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Para além do círculo familiar e parental, o Código Civil determinou, ainda, que 

na hipótese de pessoa em estado habitual de “fureur”, se a interdição não fosse 

promovida pelo esposo nem pelos parentes, ela deveria ser promovida pelo 

“Comissário do Governo”, o qual poderia, também, promover a interdição nos casos 

de “imbécillité” e “démence”, quando a pessoa não possuisse cônjuge nem parente 

conhecido67. 

Qualquer fosse a hipótese de interdição, ela deveria ser articulada por escrito, 

devendo a parte proponente indicar as provas capazes de comprovar suas 

alegações68. Diante do pedido, o Tribunal ordenaria que o “Conselho de Família”69 

apresentasse parecer sobre o estado da pessoa cuja interdição era pleiteada70, para 

então o interditando ser ouvido71, podendo ser-lhe nomeado um administrador 

provisório72, cujas atribuições se perpetuaria até o final do processo. 

Caso o Tribunal rejeitasse a demanda de interdição (ou seja, uma 

incapacitação total), poderia haver a restrição parcial da liberdade da pessoa, 

impondo-lhe a limitação da prática de qualquer ato que implicasse disposição 

patrimonial ou possibilidade para tanto, devendo sua vontade ser submetida à 

                                                                                                                                                                                     
la forme et les conditions de l’administration; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la 
femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille. (FRANÇA, 1804). 
67

 Segundo o art. 491 do Código Francês de 1804: Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est 
provoquée ni par l’époux ni par les párens, elle doit l’être par le comissaire do Governement, qui, dans 
les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni 
épose, ni parens connus. (FRANÇA, 1804). 
68

 Dispõe o art. 493 do Código Francês que Les faits d’imbecilité, de démence, ou de fureur, séront 
articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces. 
(FRANÇA, 1804). 
69

 O Conselho de Família é composto por seis parentes da pessoa cujo status personae encontra-se 
em questão, preferindo-se paridade entre os parentes do lado paterno e materno (Art. 407: Le conseil 
de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la 
commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté 
paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera 
préféré à l’allié du même degré ; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera 
le moins.). Em caso de interdição demandada por um parente, este não fará parte do Conselho de 
Família, impedimento este que não se estende ao seu cônjuge ou seus filhos, os quais poderão 
integrar o Conselho, sem, porém, ter voz deliberativa. Nesse sentido, dispõe o art. 495 : Ceux qui 
auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partir du conseil de famille: cependant l’époux, ou 
l’épouse, et les enfans de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y 
avoir voix délibérative. 
70

 Segundo o art. 494 do Código: Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode 
déterminé à la section IV du chapitre II do titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, donne 
son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. (FRANÇA, 1804). 
71

 496 : Aprés avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre 
du conseil : s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce 
commis, assisté du greffier. Dans touts les cas, le commissaire du Governement sera présent à 
l’interrogatoire. (FRANÇA, 1804). 
72

 497 : Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, 
pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. (FRANÇA, 1804). 
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assistência de um conselheiro que lhe seria nomeado para acompanhamento, no 

mesmo processo (incapacitação relativa)73. 

Os atos civis praticados pela pessoa após a interdição, por si só ou sem a 

assistência do conselheiro, eram tidos como nulos de pleno direito74, e na hipótese 

da causa da interdição ser de “existência notória”, poder-se-ia argumentar a 

anulabilidade de atos anteriores à interdição75. 

Interditada a pessoa, a própria lei civil a equiparava a um menor de idade, 

tanto com relação a si mesma, quanto com relação aos seus bens. A ela se 

aplicavam as mesmas regras civis de proteção ao menor76. Não obstante, 

diferentemente do que poderia acontecer com o menor, o Código Civil de Napoleão 

determinava que o tratamento do interditado ocorresse em sua própria residência, 

em uma casa de saúde, ou em um hospício, mediante deliberação do “Conselho de 

Família”77. 

Em consequência, passou-se a exigir que todo ato de internação dos 

enfermos mentais pressupusessem a interdição civil, de modo que apenas mediante 

esta é que se poderia desconsiderar a capacidade deliberativa do sujeito em um 

estado habitual de “imbécillité”, “démence” ou “fureur”, trancafiando-o em um 

manicômio. 

Tal dinâmica médico-jurídica não foi acolhida a contento pela prática, 

sobretudo pelos entraves burocráticos que se estabeleceram para o ato “internação”. 

Assim, a partir de uma perspectiva um tanto quanto criticável, Antonio Montarcé 

Lastra afirma que: 

 

De uma parte os artigos 492 e ss. do Código Napoleônico, em cuja virtude a 
interdição, preliminar indispensável para a reclusão, não pode ser 
pronunciada mais que pela autoridade judicial, por outra, os termos do art. 

                                                           
73

 Art. 499: En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances 
l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un 
capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance 
d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. (FRANÇA, 1804). 
74

 Art. 502: L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes 
passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nul de droit. (FRANÇA, 
1804) 
75

 Art. 503: Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annullés, si la cause de l’interdiction 
existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. (FRANÇA, 1804). 
76

 Art. 509: L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses bíens : les lois sur la tutelle 
des mineurs s’appliqueron à la tuttelle des interdits. (FRANÇA, 1804). 
77

 Art. 510: Las revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à 
accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille 
pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et 
même dans un hospice. (FRANÇA, 1804). 
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510 (necessário obter o consentimento do conselho de família), constituíam 
uma barreira insuperável, que eliminava todo fator que pudesse contribuir 
eficazmente a defesa dos interesses da coletividade. (LASTRA, 1929, p. 
275-276, tradução nossa)

78
. 

 

Não obstante a posição adotada por Antonio Montarcé Lastra, o problema do 

Código Civil Francês não foi eliminar “todo fator que pudesse contribuir eficazmente 

a defesa dos interesses da coletividade”, pois o que se colocava em discussão com 

a nova proposta normativa não era a defesa dos interesses da coletividade, mas da 

liberdade individual. Assim, o problema do Código era a exigência de interdição para 

a realização da internação, bem como a necessidade da aprovação de um conselho 

familiar formado por integrantes da família, como já visto. 

 Foi com o escopo de resolver problemas de ordem prática originados após o 

Código Civil Napoleônico, bem como para regularizar as instituições e tratamentos 

médicos disponibilizados na França em casos de saúde mental, que fora publicado, 

sob o reinado do Rei Louis-Philippe, a “Loi sur les aliénés”, de 30 de junho de 1838. 

Importante salientar que tal lei encontra-se na França do psiquiatra Phillipe Pinel 

(1759-1826), que repudiou o acorrentamento dos loucos dentro dos hospitais e a 

submissão dos mesmos a tratamentos ineficazes, como a sangria. Pinel foi um dos 

primeiros médicos a retratar os doentes mentais como indivíduos desafortunados, 

merecedores de respeito e compaixão, de modo que não havia justificativa para que 

fossem tratados como bestas, mas sim como homens e, nesta condição, aspiradores 

de liberdade79. 

A “Loi sur les aliénés” foi dividida em três títulos, sendo que o primeiro 

regulava administrativamente a existência e funcionamento dos estabelecimentos de 

alienados (Des établissements d’aliénes). O título segundo tratava do regulamento 

dos estabelecimentos de alienados, subdividindo-se em quatro seções que tratavam 

das reclusões voluntárias (Des Placements Volontaires), das reclusões ordenadas 

pela autoridade pública (Des Placements Ordonnés par L’Autorité Publique), dos 

gastos com serviços de alienados (Dépenses du servisse des aliénés), e das 

                                                           
78

 De una parte los arts. 492 e ss. del Código Napoleónico, en cuya virtud la interdicción, preliminar 
indispensable para la reclusión, no puede ser pronunciada más que por la autoridad judicial, por otra 
los términos del art. 510 (menester es obtener el consentimiento del consejo de familia), constituían 
una barrea infranqueable, que eliminaba todo factor que pudiese contribuir eficazmente a la defensa 
de los intereses de la colectividad. 
79

 Para maiores informações sobre tal questão, vide o capítulo desta tese denominado “Filosofia, 
medicina e sociabilidade: esboço histórico-filosófico sobre a compreensão dos transtornos mentais e 
do comportamento”. 
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disposições comuns a todas as pessoas colocadas em estabelecimentos de 

alienados (Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les 

établissements d’aliénés). Por fim, o título terceiro elencava as disposições gerais da 

lei. 

Nos termos da “Loi sur les aliénés”, os estabelecimentos para alienados 

passaram a ser uma exigência de política pública, regulamentado e fiscalizado pelo 

Poder Público80, sobretudo quando se tratasse de estabelecimento privado81. 

Qualquer fosse a modalidade de estabelecimento destinado a tal propósito – público 

ou privado – o Poder Público estava obrigado a dirigir o primeiro82 e a fiscalizar o 

segundo83, devendo, ainda, o Procurador do Rei (procureur du Roi de 

l’arrondissement) fazer visitas trimestrais nos estabelecimentos privados, e visitas 

semestrais nos estabelecimentos públicos84. 

No que tange às possibilidades de reclusão das pessoas tidas pela lei como 

“alienadas”, fazia a distinção entre reclusões voluntárias (Des Placements 

Volontaires) e reclusões ordenadas pela autoridade pública (Des Placements 

Ordonnés par L’Autorité Publique). Os critérios definidos pela lei para identificar qual 

a modalidade de reclusão a ser observada permeavam a distinção dos enfermos aos 

quais elas se dirigiam, bem como a legitimidade das pessoas que pleiteavam a 

                                                           
80

 Nesse sentido, segundo o Article Premier da “Loi sur les aliénés”: Chaque département est tenu 
d´avoir un éstablissement public, spécialment destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à 
cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département. 
Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministère 
de l’Intérieur. (FRANÇA, 1838). 
81

 Tratando-se de estabelecimentos privados, a “Loi sur les aliénés” exige que todo e qualquer ato de 
criação e direção destes estabelecimentos seja precedido de autorização do Poder Público. Sendo, 
ainda, impedido que instituições privadas destinadas ao tratamento de outras doenças recebam 
pessoas com alienação mental, salvo se lhes forem assegurados espaços especialmente reservados. 
Nesse sentido, segundo dispõe o article 5: Nul ne pourra diriger no former un établissements privé 
consacré aux aliénés sans autorization du Governement. Les établissements privés consacrés au 
traitement d’autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d’aliénation mentale, à 
moins qu’elles ne soient placées dans un local entièrement séparé. Ces établissements devront ètre, 
à cet effet, spécialment autorisés par le Governement, et seront soumis, en ce qui concerne les 
aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent loi. (FRANÇA, 1838). 
82

 Article 2: Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de 
l’autorité publique. (FRANÇA, 1838). 
83

 Article 3: Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de 
l’autorité publique. (FRANÇA, 1838). 
84

 Article 4 : Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet par lui ou par le ministre de 
l’Interieur, le président du tribunal, le procureur du Roi, le juge du paix, le marie de la commune, sont 
chargés de visité les établissements publics ou provés consacrés aux aliénés. Ils recevront les 
réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements 
propres à faire connaître leur position. Les établissements privés seront visités, à des jour 
indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du Roi de l’arrondissement. Les 
établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre. (FRANÇA, 
1838). 
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reclusão e as formalidades legais exigidas em cada uma das hipóteses (LASTRA, 

1929). 

A reclusão voluntária destinava-se ao recolhimento de todo e qualquer 

indivíduo que padecesse de alguma alienação mental e que, por força de tal 

padecimento, autorizava parentes, amigos ou qualquer outro interessado a pleitear 

autorização para internação. Para tanto, era necessário: a) formulação de pedido por 

escrito (demande d’amission), assinada pelo solicitante, demonstrando o grau de 

parentesco ou a natureza da relação existente com o doente mental; b) certificado 

médico (certificat de médecin) do qual constasse o estado mental da pessoa para 

ser recebida no estabelecimento, indicando os detalhes de sua doença e da 

necessidade de tratá-la em uma instituição mental que segregaria a sua liberdade; e 

c) identificação completa da pessoa a ser internada85. 

Realizada a reclusão voluntária, sobretudo em estabelecimento privado, 

providências administrativas deveriam ser tomadas de imediato pela autoridade 

competente86, para que se desse conhecimento do ato àquelas pessoas que 

ficariam encarregadas de fiscalizar a reclusão voluntária, como é o caso do 

Procurador do Rei87. 

                                                           
85

 Article 8 : Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des 
établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte 
d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis: 1º Une demande d’amission contenant les noms, 
profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera 
réclamé, et l’indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre 
elles. La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s’il ne sait pas écrire, elle sera 
reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. Les chefs, préposés ou 
directeurs, devront s’assurer, sous leus responsabilité, de l’indivitualité de la personne qui aura formé 
ça demande, lorsque cette demande n’aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. Si 
la demande d’amission este formée par le tuter d’un interdit, el devra fournir, à l’appui, un extrait du 
jugement d’interdiction; 2º Un certificat de médecin constant l’état mental de la personne à placer, et 
indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un 
établissements d’aliénés, et de l’y tenir renfermée. Ce certificat ne pourra être admis, s’il a été délivré 
plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s’il est signé d’un médecin attaché à l’ 
établissement, ou si le médecin signataire est paren ou allié, au second degré inclusivement des 
chefs ou propriétaires de l’ établissement, ou de la personne qui fera effectuer la placement.En cas 
d’urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d’exiger le certificat du 
médecin; 3º Le passe-port ou toute autre piéce propre à constater l’individualité de la persone à 
placer. Il sera fait mention, de toutes les pièces produites dans un bulletin d’entrée, qui sera renvoyé, 
das les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l’ établissement, et la copie de celui ci-
dessus mentionné, au préfet du police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-
lieux de départament ou d’arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, 
ou le maire en fera immédiatement l’envoi au préfet. (FRANÇA, 1838). 
86

 Article 9: Si le placement esta fait dans un établissements privé, le préfet, dans les trois jours de la 
réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l’art de visiter la personne désignée dans 
ce bulletin, à l’effet de constater son état mental et d’en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur 
adjoindre telle autre personne qu’il désignera. (FRANÇA, 1838). 
87

 Article 10: Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et 
domicilie, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du 
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Embora a “Loi sur les aliénés” tratasse da reclusão voluntária, este vocábulo 

não pressupunha voluntariedade no sentido de adesão da pessoa a ser internada. 

Tratava-se, na verdade, de um ato de internação que não intervenção do Poder 

Público na consumação da reclusão. Mais adequado se mostra à hipótese tratar de 

uma reclusão involuntária, do que propriamente algo voluntário. 

Para tanto, a interdição deixou de ser requisito imprescindível, havendo na lei 

vários dispositivos que fizessem menção à possível ocorrência da interdição88, mas 

não a tornava obrigatória para a internação em estabelecimento de atendimento aos 

“alienados”. Por outro lado, a internação mostrava-se como alternativa sempre que a 

liberdade da pessoa revelasse risco para a coletividade. Tanto é que a própria lei 

previa a possibilidade do médico do estabelecimento pleitear a suspensão do pedido 

da cessação da internação formulado por quem de direito (curador, cônjuge, 

ascendente, descendente, a pessoa que assinou o pedido de admissão, ou qualquer 

pessoa com autorização do conselho de família), quando se constatasse que a 

condição mental do paciente colocaria em risco a ordem pública ou a segurança de 

pessoas89. 

Ao contrário da reclusão dita “voluntária” pela “Loi sur les aliénés”, a reclusão 

ordenada pela Autoridade Pública (de ofício) ocorria nas hipóteses em que se 

                                                                                                                                                                                     
placement, 1º au procureus du Roi de l’arrondissement du domicile de la personne placée ; 2º au 
procureur du Roi de l’arrondissement de la situation de l’ établissement : ces dispositions seront 
communes aux établissements publics et privés. (FRANÇA, 1838). 
88

 Nesse sentido, segundo o art. 12 da referida lei: Il y aura, dans chaque établissement, un registre 
coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge, et 
domicile des personnes placées dans les établissement, la mention du jugement d’interdition, si elle a 
été prononcée, et le nom de leus tuter ; la date de leus placement, les noms, profession et demeure 
de la personne, parente ou non parente, qui l’aura demandé [...]. (FRANÇA, 1838, grifos nossos). 
89

 Dispõe o art. 14 da lei que: Avant même que les médicins aient déclaré la guérison, toute personne 
placée dans un établissement d’aliénés cessera également d’y être retenue, dès que la sortie sera 
requise par l’une des personnes ci-après désignées, savoir : 
1º Le curateur nommé en exécution de l’article 38 de la présent loi ; 
2º L’époux ou l’épouse ; 
3º S’il n’y a pas d’époux ou d’épouse, les ascendants ; 
4º S’il n’y a pas d’ascendants, les descendants ; 
5º La personne qui aura signé la demande d’admission, à moins qu’un parent n’ait déclaré s’opposer 
à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille ; 
6º Toute personne à ce autorisée par le conseil de famile ; 
S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’ établissement par un ayant droit qu’il y a 
dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera. 
Néanmoins, si le médecin de l’ établissement este d’avis que l’état mental du malade pourrait 
compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance 
au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d’en référer, 
dans les vingt-quatre heures, au pérfet. Ce sursis provisoire cessera de plein drolit à l’expiration de la 
quinzaine, si le préfet n’a pas, dans ce délai, donné d’odres contraires, conformément à l’artcile 21 
ciaprès. L’ordre du maire sera transcit sur le registre tenu en executión de l’article 12. En cas de 
minorité ou d’interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie. (FRANÇA, 1838, grifos nossos). 
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constatava risco à ordem pública ou a segurança de pessoas, fatores que inclusive 

impediam a cessação da liberação da pessoa em caso de internação voluntária, 

tudo devidamente acompanhado de um certificado médico.  

Tal como a internação voluntária, a interdição para fins de internação de ofício 

era de todo dispensável, ainda que se exijisse fundamentação90. 

Entretanto, ainda que a interdição fosse dispensável para fins de internação, 

a “Loi sur les aliénés” estabelecia alguns mecanismos tendentes a justificar tal ato, 

bem como induzir os efeitos da interdição na vida civil, ainda que esta não tivesse 

sido efetivamente declarada. Tal hipótese evidenciava-se, por exemplo, na 

possibilidade de ser nomeado um administrador provisório (art. 33)91, nos termos do 

art. 497 do Código Civil Francês que previa a possibilidade de nomeação de 

administrador provisório para um interditando, a fim de lhe resguardar a própria 

pessoa e os seus bens. Nesse sentido, “após o primeiro interrogatório, o tribunal 

nomeará, se necessário, um administrador provisório, para cuidar da pessoa e dos 

seus bens.” (FRANÇA, 1804, tradução nossa)92. 

Para além da administração provisória, a “Loi sur les aliénés” assegurava a 

possibilidade de ser nomeado um mandatário especial, a fim de praticar atos que 

extrapolassem as atribuições do administrador provisório, como a representação 

judicial93, bem como a possibilidade de se nomear um curador ao indivíduo não 

interditado, a fim de que se assegurasse o efetivo emprego de recursos financeiros 

para acelerar a cura do interditado, bem como proporcionasse que o “curatelado” 

voltasse ao livre exercício dos seus direitos, tão logo o seu estado de saúde 

permitisse.  

                                                           
90

 Article 18: A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d’office le 
placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l’état 
d’alienation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront 
motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi qui 
ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20. 21 et 23, seront inscrits sur un registre 
semblable à celui qui est prescrit par l’article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront 
applicables aux individus placés d’office. (FRANÇA, 1838). 
91

 Article 32: Sur la demande des parents, de l’époux ou de l’épouse, sur celle de la commission 
administratibe ou sur la provocation, d’office, du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile 
pourra, conformément à l’article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur 
provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d’aliénés. Cette 
nomination n’aura lieu qu’après délibération du conseil de famile, et sur les conclusions du procureur 
du Roi. Elle ne sera pas sujette à l’appel. (FRANÇA, 1838). 
92

 Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour 
prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 
93

 Art. 33: Le tribunal, sur la demande de l’administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du 
Roi, désignera un mandataire spécial à l’effet de représenter en justice tout individu non interdit et 
placé ou retenu. 



156 

 

Neste sentido, segundo a literalidade do art. 38 da “Loi sur les aliénés”: 

 

A petição do interessado, de um dos seus parentes, do esposo ou da 
esposa, de um amigo ou por ofício do procurador do rei, o tribunal poderá, 
judicialmente, com possibilidade ou não de apelação, nomear, além do 
administrador provisório, um curador, à pessoa de todo indivíduo, não 
incapacitado, recluso em um estabelecimento de alienados, o qual deverá 
fiscalizar: 1º que seus recursos sejam empregados em favorecer sua sorte e 
acelerar sua cura; 2º que dito indivíduo retorne ao livre exercício dos seus 
direitos tão logo lhe permita a situação. Este curador não poderá ser eleito 
entre os presumidos herdeiros do recluso. (FRANÇA, 1838, tradução 
nossa)

94
. 

 

Malgrado o intento da “Loi sur les aliénés” de 1838, sobretudo por superar a 

insuficiência do Código Civil Napoleônico de 1804, percebe-se claramente que a 

referida lei possui um caráter voltado muito mais às questões de polícia (garantir a 

ordem pública e a segurança das pessoas) e caridade (legitimar qualquer pessoal, 

inclusive amigos, a pedir a internação dita voluntária), do que propriamente de 

defesa à liberdade individual, como apregoado pelos seus defensores à época. 

Como já ressaltado no capítulo da presente tese nomeado de “Filosofia, 

medicina e sociabilidade: esboço histórico-filosófico sobre a compreensão dos 

transtornos mentais e do comportamento”, a França foi palco central do banimento 

social dos “loucos” através do processo emergente de isolamento em constantes 

internações. Foi neste período que o próprio Estado aderiu aos propósitos de 

reclusão e institucionalizou o recolhimento através normas jurídicas, como a criação 

do Hôpital Général de París (Hospital Geral de Paris), por meio de Decreto de Luis 

XIV de 27 de abril de 1656. 

A modernidade, pelo menos em suas origens, embora respaldada em 

preceitos iluministas que tendiam a ressaltar preceitos de liberdades individuais, 

assegurando-as sob a fundamentação normativa de validade jusnaturalista, não deu 

conta de justificar determinadas situações em que a autonomia pública se 

encontrava em conflito aparente com a autonomia privada. De qualquer forma, 

sempre a autonomia pública prevalecia, inclusive com a possibilidade de se pedir a 

suspensão do pedido de cessação da reclusão da pessoa em estabelecimento de 

                                                           
94

 Sur le demande de l’intéressé, de l’un de ses parents, de l’époux ou de l’épouse, d’un ami, ou sur la 
provocation d’office du procureur du Roi, le tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par 
jugement non suscetible d’appel, en outre de l’administrateur provisoire, un curateur à la personne de 
tout individu non interdit placé dans un établissement d’aliénés, lequel devra veiller, 1º à ce que ses 
revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2º à ce que ledit individu soit 
rendu au lire exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne pourra pas 
être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d’aliénés. 
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alienados, caso a autoridade pública constatasse que a liberdade da pessoa 

empreenda ameaça à ordem pública. 

Além disso, verifica-se que a própria lei estabeleceu um sistema de tal forma 

burocrático para tratar das pessoas tidas por ela como “alienadas”, que muitas 

pessoas acabavam por estar envolvidas no processo de internação, fazendo com 

que administradores, curadores, mandatários especiais e conselho de família 

deliberassem sobre a sorte de uma pessoa, cuja autonomia privada era 

praticamente esquecida em um Estado de Direito em que a liberdade foi assegurada 

como direito natural. 

Devido a forte influência do Código Civil Napoleônico, a Itália também 

vivenciou tratamento similar ao Direito Francês acerca da incapacidade civil. O 

Código Civil do Reino da Itália, promulgado pelo Rei Vittorio Emanuelle em 1865, 

previu como de dever de interdição do maior de idade ou do menor emancipado, 

quando qualquer deles se encontrasse em condição de “habitual enfermidade de 

mente” que o torne incapaz de prover os próprios interesses95. 

O procedimento da interdição previu a necessidade do parecer do conselho 

de família (consiglio di famiglia), com regras basicamente similares ao Código Civil 

Napoleônico. A exemplo, dispunha o art. 327 da referida lei italiana que depois do 

interrogatório, o tribunal poderia nomear um administrador provisório, a fim de cuidar 

da pessoa de quem foi pedida a interdição, bem como dos seus bens96. Os atos 

fatos do interditado após a sentença de interdição, ou mesmo depois da nomeação 

de administrador provisório eram tidos pela lei civil como nulos de direito97, ao passo 

que os atos anteriores à interdição poderiam ser anulados, se a causa de interdição 

subsistisse ao tempo no qual os atos foram praticados, ou a depender das 

circunstâncias prejudiciais decorrentes da prática do próprio ato à pessoa (art. 336). 

Tal como o Código Civil Francês de 1804, o Código Civil Italiano de 1865 

previu que a interdição da pessoa a submetia a um estado de “menoridade” para fins 

civis, tanto que o interditado seria posto em estado de tutela, sendo que, nos termos 
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 Nesse sentido, segundo o art. 324 do Codice civile del regno D’Italia: Il maggiore di età ed il minore 
emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di 
provvedere ai propri interessi, deve essere inderdetto. (ITALIA, 1865). 
96

 Art. 327: [...] Dopo l’interrogatorio il tribunale deputerà, se occorre, um amministratore provvisionale, 
affinchè prenda cura della persona di cui fu chiesta l’interdizione e dei suoi beni. (ITALIA, 1865). 
97

 Art. 335: Gli atti fatti dall’interdetto dopo la sentenza d’interdizione, od anche dopo la nomina 
dell’amministratore provvisionale sono nulli di diritto. (ITALIA, 1865). 
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do art. 329 do CC, “as disposições relativas à tutela dos menores são comuns à 

tutela dos interditados” (ITÁLIA, 1865, tradução nossa)98.  

Entretanto, o Código Civil italiano de 1865 estabeleceu que ao lado da 

interdição, poderia haver a inabilitação, ou seja, todas as vezes que o “enfermo de 

mente” cujo estado não fosse totalmente grave para fins de interdição, poderia o 

tribunal declará-lo inabilitado para estar em juízo, fazer transação, emprestar, 

receber capital, alienar ou hipotecar seus bens99. 

Vê-se, pois, que o Código Civil do Reino da Itália de 1865 estabelecia uma 

gradação da capacidade decorrente da “enfermidade da mente”, de forma ser 

possível haver a interdição, quando a enfermidade fosse “habitual” e impedisse que 

a pessoa pudesse prover, por si só, os seus próprios interesses, hipótese em que se 

justificava a nomeação de um tutor, tal qual ao menor; ou a inabilitação, quando a 

enfermidade mental não fosse “totalmente grave”, hipótese em que se justificava a 

nomeação de um curador, a fim de assistir o inabilitado. 

Sob a vigência do Código Civil de 1865, a primeira legislação italiana a tratar 

sobre os manicômios e alienados foi a “Legge Giolitti”, datada de 14 de fevereiro de 

1904 e publicada na “Gazzetta Ufficiale” n. 43, em 22 de fevereiro de 1904. Saliente-

se que a Itália de meados do século XVIII e início do século XIX conheceu a 

formulação e a implementação de métodos terapêuticos que primavam por um 

enfoque racional e humano do controle das enfermidades mentais, encabeçadas 

pelo italiano Vincenzo Chiarugi (1759-1820). 

A “Legge Giolitti” teve como escopo estabelecer disposições sobre os 

manicômios e os alienados que se encontravam no território italiano, sendo ela 

referenciada como o instrumento normativo que oficializou a função pública da 

Psiquiatria, ao mesmo passo que manteve a correlação entre enfermidade mental e 

periculosidade, fardo que a modernidade ainda luta para superar. 

O artigo primeiro da “Legge Giolitti” impunha como obrigação pública a 

guarda de toda e qualquer pessoa que padecesse de “alienação mental” e que 

representasse perigo para si ou para os outros, ou mesmo nas hipóteses de 
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 Art. 329: L’interdetto è in istato di tutela. Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni 
alla tutela degli interdetti. (ITALIA, 1865) 
99

 Art. 339: L’infermo di mente il cui stato non sua talmente grave da far luogo all’interdizione, e il 
prodigo potranno dal tribunal essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a 
prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i loro beni, nè fare altro atto che 
ecceda la semplice amministrazione senza l’assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di 
famiglia o di tutela. L’inabilitazione può essere promossa da coloro que hanno diritto di promuovere 
l’interdizione. (ITALIA, 1865) 
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provocação de escândalos públicos ou impossibilidade de tratamento em outros 

lugares que não seja o manicômio100. 

A legitimidade para se pleitear a “guarda” da pessoa dita “alienada” em 

manicômio era tão extensa quanto à “Loi sur les aliénés”. A “Legge Giolitti” atribuía 

legitimidade aos parentes, tutores ou qualquer outra pessoa no “interesse do 

enfermo e da sociedade”, mediante certificado médico. A internação provisória 

poderia ser autorizada até ulterior deliberação pela admissão definitiva do enfermo, 

quando então seria nomeado um administrador provisório, aguardando-se a 

manifestação da autoridade judiciária sobre a interdição da pessoa101. 

Em conclusão, pelo percurso histórico-jurídico da modernidade, percebe-se 

que a Teoria das Incapacidades se desenvolveu no Direito moderno tendo como 

referência a garantia da ordem pública, bem como a legitimação de atos de exclusão 

jurídica, haja vista o próprio propósito da Psiquiatria em apresentar como viável uma 

terapia moral capaz de restabelecer a capacidade dos pacientes e devolvê-los ao 

convívio social.  Foi com este propósito que tanto o francês Phillipe Pinel (1759-

1826) quanto o italiano Vincenzo Chiarugi (1759-1820) buscaram eficiência nas 

terapias aplicadas ao tratamento da enfermidade mental, tendo como referência uma 

                                                           
100

 Art. 1. Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da 
alienazione mentale, quando siano pericolose a se' o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non 
siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorche' nei manicomi. Sono 
compresi sottoquesta denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque 
denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere. Puo' essere consentita dal 
tribunale, sulla richiesta del procuratore delre, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che 
le riceve e il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal regolamento. Il direttore di un 
manicomio puo' sotto la sua responsabilita' autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma 
deve darne immediatamente notizia al procuratore del re e all'autorita' di pubblica sicurezza. (ITÁLIA, 
1904). 
101

 Art. 2. L'ammissione degli alienati nei manicomi deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori, e 
puo' esserlo da chiunque altro nell'interesse degli infermi e della societa'. Essa e' autorizzata, in via 
provvisoria, dal pretore sulla presentazione di un certificato medico e di un atto di notorieta', redatti in 
conformita' delle norme stabilite dal regolamento, ed in via definitiva dal tribunale in camera di 
consiglio sull'istanza del pubblico ministero in base alla relazione del direttore del manicomio e dopo 
un periodo di osservazione che non potra' eccedere in complesso un mese. Ogni manicomio dovra' 
avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria. L'autorita' locale di 
pubblica sicurezza puo', in caso di urgenza, ordinare il ricovero, in via provvisoria, in base a certificato 
medico, ma e' obbligata a riferirne entro tre giorni al procuratore del re, trasmettendogli il cennato 
documento. Tanto il pretore quanto l'autorita' locale di pubblica sicurezza, nei casi suindicati, debbono 
provvedere alla custodia provvisoria dei beni dell'alienato. Con la stessa deliberazione 
dell'ammissione definitiva il tribunale, ove ne sia il caso, nomina un amministratore provvisorio che 
abbia la rappresentanza legale degli alienati, secondo le norme dell'art. 330 del codice civile, sino a 
che l'autorita' giudiziaria abbia pronunziato sull'interdizione. E' loro applicabile l'art. 2120 del codice 
civile. Il procuratore del re deve proporre al tribunale, per ciascun alienato, di cui sia autorizzata 
l'ammissione in un manicomio o la cura in una casa privata, i provvedimenti che convenisse adottare 
in conformita' delle disposizioni contenute nel titolo x, libro i, del codice civile. (ITÁLIA, 1904). 
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pessoa humana que o Direito passou a denominar de “alienado mental” ou “enfermo 

mental”. 

E o Direito brasileiro? O que falar da Teoria das Incapacidades? 

Adiante, analisar-se-á a realidade brasileira acerca da questão posta em 

discussão no presente capítulo. 

 

5.3 A Teoria das Incapacidades no Direito brasileiro: dos primórdios 

legislativos na “terra tupiniquim” ao Código Civil de 2002 

 

A primeira ordenação jurídica vigente no Brasil a retratar a questão da 

capacidade e da incapacidade dos sujeitos de direito e da sua representatividade 

jurídica foi as Ordenações Filipinas, promulgadas no ano de 1603, pelo rei de 

Portugal, Filipe I, que por aqui vigeu até a sua substituição pelo Código Civil de 

1916. 

O Livro IV, Título 103 das Ordenações Filipinas era dedicado à 

regulamentação dos curadores que se davam aos pródigos e mentecaptos. Segundo 

as Ordenações Filipinas, além dos menores de 25 anos, dever-se-ia dar curadores 

aos “desasisados”, aos “desmemorizados” e aos pródigos. Desasisados eram todos 

aqueles indivíduos aos quais faltava o siso, isto é, juízo. Tratavam-se dos “loucos 

completos”. De outro lado, os desmemorizados eram aqueles indivíduos carentes de 

memória, tratavam-se dos “idiotas” e “dementes” (Ordenações Filipinas, 1870, p. 

1004-1008).  

No contexto das Ordenações Filipinas, era possível verificar a distinção entre 

os loucos e os dementes. Ambos tidos como incapazes, porém, a causa da 

incapacidade era diferenciada, pois enquanto os dementes eram aqueles indivíduos 

que tinham abolida, totalmente, a faculdade de raciocinar, ou seja, que se 

encontravam em um estado de “estupidez” que inteligência lhes faltava, 

apresentando apenas idéias desconexas e disparatadas; os loucos eram indivíduos 

que em razão do arrebatamento, do excesso e do furor eram capazes de cometer 

ações desordenadas.  

A declaração da incapacidade era de tal forma controlada pelo Estado que o 

rei determinava que, caso o Juiz dos Órfãos soubesse da existência de algum 

sandeu em sua jurisdição, que por causa da sandice pudesse fazer mal ou dano a 

outra pessoa ou fazenda, seja ele entregue ao seu pai, se o tiver, ou mesmo à sua 
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mulher, se esta quiser, viver honestamente e tiver entendimento e discrição, para 

resguardar tanto a si quanto aos seus bens (Ordenações Filipinas, 1870, p. 1005-

1006). 

No caso de indivíduo que se apresentava “furioso” por intervalos e 

interposições de tempo, as Ordenações Filipinas determinavam que o pai ou a 

mulher não deixaria de ser curador, salvo quando o curatelado apresentasse juízo 

perfeito, podendo, nesta hipótese, até mesmo governar sua fazenda (Ordenações 

Filipinas, 1870, p. 1006). 

Durante todo o período em que o Brasil ficou vinculado à coroa portuguesa, 

por aqui vigeram as disposições das Ordenações Filipinas de 1603, mantendo-se no 

âmbito do Direito Privado a interdição dos indivíduos tidos como “desasisados” ou 

“desmemorizados”, tendo-se como pano de fundo a necessidade de se resguardar a 

ordem pública, à época regada de preconcepções morais sobre “falta de juízo” ou 

“carência de memória”. 

No que tange ao tratamento médico dispensado a tais indivíduos, não há 

provas de que no Brasil-Colônia havia algum tipo de política de saúde mental, muito 

embora a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, tivesse 

motivado inúmeras transformações nos meios culturais e científicos do país.  

A exemplo do que ocorria em outras partes do mundo, pessoas acometidas 

por qualquer perturbação mental, ou viviam trancafiadas em suas próprias casas, 

em razão da vergonha das famílias, ou perambulavam pelas ruas e sobreviviam da 

caridade alheia, sempre sujeitas a piadas e chacotas. Se soltas na cidade, e 

incomodassem a população no sentido de perturbar a ordem pública ou agirem 

contra os bons costumes, eram presas nas cadeias, dividindo espaço com presos 

comuns.  

Havia ainda a possibilidade de acabarem suas vidas nas fogueiras da 

inquisição se, em surtos psicóticos, expressassem delírios místicos. Gabriel 

Figueiredo afirma que este foi o destino da cristã-nova Ana Roiz, da família dos 

Antunes, em Matoim, no recôncavo baiano. “Seu corpo, tosco, retornou ao Brasil e 

foi exposto publicamente.” (FIGUEIREDO, 2010, p.29). 
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No Brasil-Império, especificamente no ano de 1841, surgiu o Decreto n. 82 

que criou o “Hospício de Pedro II destinado aos alienados”102, na cidade do Rio de 

Janeiro,103 assim redigido: 

 

Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação de um 
estabelecimento de pública beneficência: hei por bem fundar um hospital 
destinado privativamente para tratamento de alienados com a 
denominação de Hospício Pedro II, o qual ficará anexo ao Hospital da 
Santa Casa de Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial 
proteção, aplicando desde já para princípio de sua fundação o produto das 
subscrições promovidas por uma comissão da praça do comércio, e pelo 
provedor da sobre dita Santa Casa, além das quantias com que eu houver 
por bem contribuir. Candido José de Araújo Vianna, do meu conselho, 
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império o tenha assim 
entendido e faça executar com os despachos necessários. Palácio do Rio 
de Janeiro, 18 de julho de 1841, ao da Independência e do Império. Com a 
rubrica de S. M. o Imperador, Candido de Araújo Vianna. (PAIM, 1976, p. 
12-13). 

 

Para Gabriel Figueiredo, foi este o primeiro esboço de uma política de saúde 

mental no Brasil. Daí para frente, outros decretos surgiram, dentre eles o Decreto n. 

8.024, de 1881, que criou nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de 

Janeiro, “as cadeiras de doenças nervosas e mentais”, ou seja, “as duas primeiras 

instaladas no Brasil, em 1808, por ocasião da chegada da Família Real fugindo da 

perseguição napoleônica.” (FIGUEIREDO, 2010, p.29).  

A partir de então, vários hospícios surgiram. A exemplo do que ocorria em 

outras partes do mundo, o modelo utilizado era o do isolamento. Problemas 

começaram a surgir no interior dessas instituições, dentre eles a superlotação e a 

deterioração da qualidade de vida, o que ensejou rebeliões. Em razão das inúmeras 

críticas ao modelo de internação, a República passou a regulamentar a política de 

saúde mental através dos seguintes decretos: 

 

Decreto n. 142-A, de 1890, procedendo a “desanexação (sic) do Hospital da 
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, o Hospício Pedro II, que 
passa a denominar-se Hospício Nacional de Alienados [...]; Decreto n. 
508/1890 que cria a Assistência Médica e Legal a Alienados (AMLA), e 

                                                           
102

 “O Hospício D. Pedro II foi inaugurado em dezembro de 1852. Em janeiro de 1890, logo após a 
Proclamação da República, foi rebatizado: Hospício Nacional de Alienados. A partir de 1911, a 
instituição passou a se chamar Hospital Nacional de Alienados. Funcionou até 1944 e, cinco anos 
depois, o prédio passou às mãos da Universidade do Brasil, atual UFRJ.” (MASSI; MOURA, 2010, p. 
50). 
103

 Isaias Paim registra que a instituição teve como primeiro médico o Dr. José Jobim, “um dos 
pioneiros na campanha para melhoria da assistência aos doentes mentais. É ao seu esforço e 
dedicação que se deve o primeiro protesto público contra o modo desumano como eram tratados os 
doentes mentais.” (PAIM, 1976, p.6). 
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algumas leis específicas, como as de n. 2.321/1910, que garante o 
transporte gratuito para os alienados; n. 2.738/1912, que concede verbas 
para a criação de novas colônias; e a n. 4.242/1921, que destina recursos 
para o Ambulatório do Engenho de Dentro, no Rio, destinado à profilaxia 
das doenças nervosas e mentais. (FIGUEIREDO, 2010, p.29). 

  

Outro importante Decreto que merece ser citado é o de número 132, de 23 de 

dezembro de 1903, cuja autoria é atribuída a Teixeira Brandão, professor de clínica 

psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e deputado federal (eleito 

em 1903). No ensaio “Os alienados no Brasil” (1886) o Dr. Teixeira Brandão 

chamava a atenção de todos para a necessidade de criação de leis de proteção aos 

doentes mentais. De acordo com o art. 10 do mencionado decreto:  

 

[...] é proibido manter alienados em cadeias públicas ou entre criminosos. E 
o artigo II, deixava explícito que enquanto não possuírem os Estados 
manicômios criminais, os alienados delinqüentes e os condenados 
alienados somente poderão permanecer em asilos públicos nos pavilhões 
que especialmente se lhes reservem. (PAIM, 1976, p.22).           

 

A reformulação do Direito Privado nacional se deu a partir da independência 

do Brasil, quando a unidade legislativa se mostrou uma questão preocupante, 

notadamente pelo fato de se buscar uma coerência normativa diante de todo o 

emaranhado normativo até então vigente. Neste sentido, segundo José Gomes B. 

Câmara:  

 

A unidade legislativa de nosso País, ao tempo de sua emancipação política, 
não era bem um problema no espaço, mas sim uma questão das mais 
complexas no tempo. Em verdade, a legislação era um verdadeiro mosaico 
no período em que o Brasil se desvinculou de Portugal. E, não obstante 
codificação significar unificação, sobretudo no âmbito do Direito privado, em 
bases nacionais, nem sempre é possível prescindir-se daqueles princípios 
que, ainda quando não reputados imutáveis, pelo menos alterados não 
podem ser pelo mero arbítrio ou capricho do legislador. A missão primordial 
deste é mais descobrir, do que criar, fixar. (CÂMARA, 1966, p. 102-103). 

 

A primeira proposta de unificação das leis de Direito Civil se deu com a 

Constituição do Império de 1824 que previu em seu art. 179, inciso XVIII, estar a 

inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por 

base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, garantida pela 

Constituição do Império, cujo propósito, dentre outros, era organizar um Código Civil 

fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. José Gomes B. Câmara salienta a 

importância de se prever um Código Civil para o Brasil, pois:  
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[...] ao homem de Estado, aos políticos eminentes e de espírito público da 
década de 1850, como é fácil presumir, não passaria despercebida a noção 
elementar, imperdoável, a quem quer que, no mundo jurídico, a 
desconheça, de que um código não pode ser objeto de improvisação. Mas, 
por outro lado, não era mais possível protelar por mais tempo o 
preenchimento de uma lacuna tão evidente, como era dotar o País de uma 
legislação civil condigna e adequada.  A Nação, ante exigências patentes, 
de uma solução inadiável, e até mesmo em virtude de imperativo 
constitucional, no âmbito das leis civis, mormente, tudo de quanto dispunha, 
era das Ordenações do Reino de Portugal, seguidas da legislação 
extravagante, dispersa e tantas vêzes contraditória, avêssa a qualquer 
plano, sem embargo de achar-se ali, em grande parte, a base de todo 
sistema, visto sob o ângulo da tradição histórica, nas suas raízes e mais 
remotas origens. (CÂMARA, 1966, p. 129). 

 

A nova formatação da sociedade brasileira demandava a criação de um corpo 

normativo consistente, que reunisse em si os direitos e as obrigações referentes às 

pessoas, aos seus bens e as relações jurídicas que se aprimoravam na sociedade 

da época. Assim, “um código civil era uma imposição da época, já consignada como 

dogma constitucional.” (CÂMARA, 1966, p. 129). 

Iniciados os projetos e empreitadas para um Código Civil brasileiro, o mesmo 

só veio a surgir de modo efetivo em 1916 após árduo trabalho há muito iniciado por 

Augusto Teixeira de Freitas:  

 

Mediante contrato celebrado entre o Govêrno Imperial e Teixeira de Freitas, 
de 15 de fevereiro de 1855, foi ajustado o trabalho preparatório do Projeto 
de Código Civil do Império. Consistia êle na sistematização de tudo quanto 
vigorasse na esfera do Direito civil, e, uma vez concluído, teria o nome de 
Consolidação das Leis Civis. (CÂMARA, 1966, p. 133). 

 

Foi assim que, após intenso trabalho, fora publicado no dia 05 de janeiro de 

1916, a Lei 3.071, de 01 de janeiro de 1916, que instituiu o “Código Civil dos 

Estados Unidos do Brasil”. 

Nos termos do Código Civil de 1916, a capacidade de direitos e obrigações 

na ordem civil estava atrelada à condição de ser homem. Todo homem, segundo o 

art. 2º do Código Civil, era capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Washington 

de Barros Monteiro afirmava que o referido dispositivo legal se referia à capacidade 

de gozo ou de direito, “ínsita ao ente humano, toda pessoa normalmente tem essa 

capacidade; nenhum ser dela pode ser privado pelo ordenamento jurídico.” 

(MONTEIRO, 1979, p. 60). 
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Por outro lado, se a capacidade de gozo estava atrelada a todo ser humano, 

a capacidade de fato ou de exercício pressupunha a consciência e a vontade do 

sujeito em ação, de modo que a capacidade de fato subordina-se à existência no 

homem dessas duas faculdades. 

Na vigência do Código Civil de 1916, a capacidade de agir era a regra. No 

entanto, reconhecia-se a existência de determinados fatores que podem impedi-la 

(incapacidade absoluta) ou limitá-la (incapacidade relativa). Esses fatores são a 

idade e o estado de saúde, que foram tratados de maneira distinta pelo Código Civil 

então vigente no Brasil. Em razão da temática proposta, abordar-se-á tão somente a 

a incapacidade pelo estado de saúde do indivíduo em estado de ação. 

O Código Civil de 1916, em seu artigo 5º, se refere à loucura e à surdo-mudez 

e, no artigo 6º, à prodigalidade, sendo que esta não foi tratada como doença, mas 

como defeito de vontade. São, portanto, absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os loucos de todo o gênero e os surdos-mudos, 

que não puderem exprimir a sua vontade (além dos menores de 16 anos e os 

ausentes declarados tais por ato do juiz).  

O Código Civil de 1916 empregou uma expressão um tanto quanto imprecisa 

para a configuração da incapacidade decorrente de transtornos mentais, na medida 

em que “loucura de todo gênero” impregna em si uma vasta possibilidade 

argumentativa que, nos ditames da lei civil, imporia uma incapacidade absoluta, 

sujeita à curatela (art. 446). 

J. M. de Carvalho Santos afirma que no contexto da imprecisão da expressão 

adotada pelo Código Civil de 1916, não se poderia confundir “loucos de todo gênero” 

com “alienados de qualquer espécie”, pois enquanto os loucos eram identificados 

como enfermos de processo patológico ativo, “o idiota, parado no desenvolvimento, 

o demente, regredido pela senilidade, são enfermos de um processo patológico 

estacionário ou crônico: não são loucos, mas como os outros, são alienados.” 

(SANTOS, 1980, p. 253). 

Em 1920, acirraram-se os debates médicos, jurídicos e políticos acerca da 

expressão “loucos de todo gênero”, adotada pelo Código Civil de 1916, tendo a 

Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal sugerido a 

substituição da referida expressão por “alienados” e “deficientes mentais” (SANTOS, 

1980, p. 254). 
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No âmbito político, Pedro Felipe Neves de Muñoz afirma que em agosto de 

1920, os deputados Antonio Austregésilo e Gumercindo Ribas chegaram a 

apresentar projeto de alteração dos artigos 5 e 446 do Código Civil Brasileiro ao 

Congresso Nacional, porém, tal projeto não prosperou. A proposta dos então 

deputados era substituir a expressão “loucos de todo gênero” por “afetados de 

graves anomalias psíquicas” (MUÑOZ, 2011, p. 7). 

No âmago do Código Civil de 1916 a Teoria das Incapacidades da pessoa 

que padece de transtorno mental e do comportamento se mostrou de tal forma 

complexa que os estados transitórios de insanidade mental não acarretavam a 

incapacidade, podendo, no muito, viciar os atos jurídicos (SANTOS, 1980, p. 255), 

mas, por outro lado, não eram considerados válidos os atos praticados pelos 

alienados, embora praticados em períodos que no Direito Romano foi definido como 

“intervalos lúcidos” (SANTOS, 1980, p. 257). Sobre tal questão, Washington de 

Barros salienta que o Código Civil de 1916 não tratou dos afásicos entre os 

indivíduos que poderiam ter a sua capacidade de ação reduzida, e assim o fez de 

modo acertado, pois “se a afasia resulta de perturbação mental, ou vem conexa a 

algum processo mórbido, então nesse caso poderá o paciente ser interditado, com 

base no citado art. 5º, nº II.” (MONTEIRO, 1979, p. 62). 

Por outro lado, Washington de Barros chama atenção para a impropriedade 

da expressão “loucos de todo gênero”, salientando que “preferível teria sido o uso da 

palavra alienados, esta sim, compreensiva de todos os casos de insanidade mental, 

permanente e duradoura, caracterizada por graves alterações das faculdades 

psíquicas.” (MONTEIRO, 1979, p. 61). 

Não diferentemente, Antônio Montarcé Lastra critica tal expressão assumida 

pelo Código Civil Brasileiro, sustentando ser tal expressão vasta, podendo chegar-se 

ao abuso: “nem toda ‘loucura’ pode ser de tal natureza que impeça a administração 

dos bens. Existem enfermos que estão em perfeitas condições para dirigir-se eles 

mesmos e, sem embrago, segundo o Código Civil, devem submeter-se a curatela.” 

(LASTRA, 1929, p. 47, tradução nossa)104. 

Malgrado a imprecisão linguística adotada pelo Código Civil de 1916 para 

tratar de uma questão tão complexa (o que será melhor trabalhado no item que se 

                                                           
104

 No toda ‘locura’ puede ser de tal naturaleza que impida la administración de los bienes. Existen 
enfermos que están en perfectas condiciones para dirigirse ellos mismos y, sin embargo, según el 
Código brasileño, deben ponerse bajo curatela. 
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segue), fato é que a Teoria das Incapacidades no Direito Privado brasileiro no início 

do século XX foi insculpida com base na loucura como causa de incapacidade 

absoluta. 

Possível, também na vigência do Código de 1916, que os toxicômanos 

fossem declarados absolutamente incapazes por ação judicial. As disposições do 

artigo 5º, II, do Código Civil de 1916, em parte, foram explícita ou implicitamente 

revogadas pelo Decreto 24.559, de 3 de julho de 1934, que trata dos toxicômanos, 

na medida em que previu no art. 26 que: “os psicopatas, assim declarados por 

perícia médica processada em forma regular, são absoluta ou relativamente 

incapazes de exercer os atos da vida civil.” O Decreto traz a designação 

“psicopatas” que, segundo Vicente Ráo, seria a mais correta, pois: 

 

Na nova disciplina instituída pelo Dec. 24.559, não mais se usa a 
designação “loucos de todo o gênero” (designação infeliz que suscitou 
longos debates e mereceu as críticas mais rigorosas) e somente se fala em 
psicopatas, que é expressão cientificamente mais exata; nem, tampouco, se 
incluem os psicopatas, em todo e qualquer caso, entre os absolutamente 
incapazes, mas se distinguem, com nitidez, os casos que produzem a 
incapacidade absoluta, dos que apenas provocam uma incapacidade 
relativa, tal seja a natureza ou o grau do mal. (RÁO, 1999, p. 660). 

 

Não obstante as disposições do Dec. 24.559/34 se referissem aos 

toxicômanos, a constatação dos limites da incapacidade, a princípio auferível sob a 

regra do art. 5º, II, do CC/16 (incapacidade absoluta), passou a ser mensurada de 

acordo com as circunstâncias fáticas incidentes sobre as faculdades do indivíduo em 

estado de ação. 

Durante muito tempo, o modelo de saúde mental permaneceu centrado nas 

internações e o Brasil não atribuiu importância ao desenvolvimento da Psiquiatria, 

ocorrido na década de 50, pós Segunda Guerra Mundial: 

  

Foi justamente nessa década, pós-Segunda Guerra Mundial, que a 
psiquiatria e os pacientes psiquiátricos foram contemplados com 
descobertas científicas decisivas no tratamento de diferentes tipos de 
doença mental, por meio da farmacologia. Vieram os neurolépticos, hoje 
denominados antipsicóticos, os antidepressivos e os tranqüilizantes. Essa 
verdadeira revolução científica reforçou a possibilidade de tratamento fora 
do confinamento. O Brasil deu as costas a esse momento decisivo e 
manteve sua política de exclusão social do doente mental, enquanto vários 
outros países avançavam e reformavam as suas políticas de saúde mental 
[...]. (FIGUEIREDO, 2010, p.30). 
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Não resta dúvida de que a Psiquiatria possui uma herança perversa de 

exclusão, confinamentos, maus tratos e esquecimento. Muitos abusos ocorreram; É 

fato. Na tentativa de modificar as políticas de saúde mental apareceram no Brasil 

documentos que visavam dar ênfase ao atendimento extra-hospitalar, como 

previram a Lei n. 2.312, de 3 de setembro de 1954, ao estabelecer Normas Gerais 

sobre Defesa e Proteção da Saúde, e o Decreto n. 49.974A, de 21 de janeiro de 

1961, que deu origem ao Código Nacional de Saúde. Vários dos artigos desses dois 

diplomas legais afirmavam o compromisso do Ministério da Saúde com a criação e o 

desenvolvimento de programas extra-hospitalares, sugerindo uma rede mais ampla 

de assistência ao doente mental.  

O artigo 22 da Lei n. 22.312/54, por exemplo, determinava que “o tratamento, 

o amparo e a proteção ao doente nervoso ou mental serão dados em hospitais, em 

instituições para-hospitalares ou no meio social, estendendo a assistência 

psiquiátrica à família do psicopata.” 

O Decreto n. 49.974A/61, por sua vez, previu no art. 75 que a política 

sanitária nacional, sobretudo àquela referenciada à saúde mental, seria orientada 

pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de se prevenir a doença e reduzir, ao 

mínimo possível, os internamentos em estabelecimentos nosocomiais. 

Ao Ministério da Saúde impôs-se o dever de estimular o desenvolvimento de 

programas de psico-higiene através das organizações sanitárias das unidades da 

Federação, visando à prevenção das doenças mentais, para o que dará ampla 

assistência técnica e material (art. 76). Ao Ministério da Saúde impôs-se, também, o 

projeto de organização e estímulo à criação de serviços psiquiátrico-sociais de 

assistência tanto aos pacientes egressos de hospitais, como as famílias, no próprio 

meio social ou familiar (art. 85)105. 

Falava-se, desde os anos 60, em efetivação de atendimentos ambulatoriais, 

de tal maneira que os tratamentos fossem direcionados para as necessidades 

específicas de cada paciente.  

Em 1989 o Deputado Paulo Delgado apresentou o Projeto de Lei n. 3.657 que 

propunha a extinção dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Em discussão no Senado 

Federal, tal projeto foi rejeitado em dezembro de 1995 pela Comissão de Assuntos 

                                                           
105

 Os artigos citados encontram-se no documento elaborado conjuntamente pela Associação 
Brasileira de Psiquiatria, Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e Federação 
Nacional dos Médicos, denominado Diretrizes para um Modelo de Assistência Integral em Saúde 
Mental no Brasil, de 2006, p.13.  
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Sociais. Todavia, um substitutivo do Senador Lucídio Portela foi aprovado, tendo, 

posteriormente, sofrido pequenas modificações por outro substitutivo do Senador 

Sebastião Rocha, mantendo sua substancialidade. O substitutivo do Senado Federal 

transformou-se na Lei n.10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. O diploma normativo, então em vigor no Brasil, 

garante o direito do paciente a todos os tipos de atendimento, do grau mais simples 

ao mais complexo, não excluindo a possibilidade de internação106. 

Retornando à estruturação da Teoria das Incapacidades no Direito Privado 

brasileiro, as disposições do Código Civil de 1916 vigeram até o ano de 2003, 

quando substituídas pelo projeto então em caminhamento desde o ano de 1973, 

consolidado em 2002 e em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003. Trata-se da Lei 

10.406 de 10 de janeiro de 2002.  

O Código Civil de 2002 trouxe algumas modificações no rol das 

incapacidades absoluta e relativa, na tentativa de delimitá-las melhor. A expressão 

“loucos de todo o gênero” foi retirada para buscar uma maior especificação dos 

critérios de incapacidade. Assim, o artigo 3º determina que são absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (além do impedimento pela 

idade) “os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos” (II) e os que por causa transitória não 

puderem exprimir sua vontade (III). 

A incapacidade relativa, prevista no artigo 4º do Código Civil de 2002, 

contempla, além do impedimento por idade e dos pródigos, os “ébrios habituais, os 

viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 

reduzido” (II) e os “excepcionais, sem desenvolvimento mental completo” (III). 

Assim, sob a nova sistemática do Código Civil, a Teoria das Incapacidades se 

desdobra em três possibilidades no Direito brasileiro: 1) a enfermidade ou deficiência 

mental que ilide o discernimento para a prática dos atos da vida civil, 2) a deficiência 

mental que reduz o discernimento, e 3) a ausência de desenvolvimento mental 

completo em razão de uma “excepcionalidade” de saúde. 

Em princípio, parece que a pretensão do legislador foi facilitar a 

funcionalidade da Teoria das Incapacidades, estabelecendo gradações que 

                                                           
106

 Em razão da atualidade das disposições da Lei 10.216, dedicar-se-á atenção especial a ela no 
capítulo conclusivo da presente tese. 



170 

 

pudessem ser alocadas ora em uma incapacidade dita absoluta, ora em outra tida 

por relativa. Não obstante todo avanço científico e linguístico evidenciado na 

modernidade, será que a linguagem adotada pelo Código Civil em não mais tratar de 

“furioso”, “louco”, “insano”, “alienado”, mas como um “enfermo mental”, ou “deficiente 

mental” ou “excepcional” implica em avanço para a Teoria das Incapacidades? 

Existe uma linguagem adequada a ser adotada na Teoria Geral do Direito Privado, 

que seja capaz de tratar de um assunto tão interdisciplinar, sem querer estabelecer 

critérios de prioridade ou preferência, causadores, em grande parte, de sofrimento 

de indeterminação? 

É com respaldo em tais questionamentos, decorrentes de todo o processo de 

evolução da própria modernidade, que se desenvolverá o capítulo seguinte no qual 

se propõe analisar a “linguagem dos códigos”. 
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6 A LINGUAGEM DOS CÓDIGOS: O QUE A MODERNIDADE ESTARIA A EXIGIR 

DA TEORIA DAS INCAPACIDADES NO CONTEXTO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO? 

          

6.1 Introdução: os primeiros passos da contemporaneidade e as expressões 

dos Códigos Civis 

 

O amadurecimento da Teoria das Incapacidades na modernidade fez com 

que os Códigos Civis adotassem determinadas terminologias para definir, com 

precisão, quais seriam os limites e as possibilidades de ação da pessoa que padece 

de transtorno mental e do comportamento no Direito. 

Embalados pela tradição romano-germânica que empregava os termos 

furiosus para se referirem ao louco que alternava períodos de lucidez (lúcida 

intervalla) com crises de loucura, e mente captus, demens ou insanus para fazer 

alusão ao louco sem intervalos de lucidez, os Códigos Civis da modernidade se 

valeram das mais diversas terminologias para tratar de estados de saúde que 

revelassem alguma “doença da alma” ou “doença do espírito”. 

Desde “imbécillité”, “démence” ou “fureur”, até “loucos de todo gênero”, vários 

foram os designativos que, na tentativa de solucionar controvérsias na práxis 

jurídica, potencializaram as contradições entre Direito e Psiquiatria. 

O problema, porém, é que na base da Filosofia do Direito Privado moderno 

encontram-se fundamentações tendentes a alijar determinados indivíduos do tráfego 

jurídico, sobretudo quando a diferença proveniente do estado de saúde não permite 

a credibilidade de uma vontade, de um interesse ou de um discernimento.  

Inegável que nos primeiros passos dados pela modernidade, o Direito Privado 

se revelou como expressão de diferentes tendências, as quais buscavam justificar 

um modelo de Política, de Estado e de Direito que não mais compactuava com 

determinadas perspectivas consolidadas na sociedade. Assim, o núcleo do Direito 

Privado se fundamentava sobre exigências de ordem racional e na afirmação da 

individualidade (SOLARI, 1946). 

A exigência racional do Direito Privado associou-se aos esforços das 

formulações teóricas do individualismo moderno, com o intuito de estabelecer 

diretrizes normativas aptas a justificar a proteção do indivíduo e suas possibilidades 

enquanto ser em construção, dando-lhe possibilidades de impor limites às 
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influências externas (Igreja, Estado, Sociedade, etc.) tendentes a condicionar que 

ele seja outrem, diferente de si107. 

O individualismo jurídico que se desdobra na modernidade se constrói a partir 

de um paradigma de individualidade que, em regra, tende a justificar a prevalência 

do “eu” sobre tudo aquilo que se revela como um “não-eu”. Tal pressuposto filosófico 

foi formalizado pela teoria do Direito Privado com o Código Civil de Napoleão de 

1804, que reconstituiu as suas bases filosóficas respaldadas no idealismo de 

Immanuel Kant e no utilitarismo de Jeremy Bentham. Nesse sentido, afirma Gioele 

Solari que: 

 

Para estes autores a ideia individual se realizava na ordem das relações 
privadas na forma mais lógica e pura, mesmo partindo de premissas 
metafísicas distintas. A direção idealista de Kant e o utilitarismo de Bentham 
representaram as duas direções fundamentais que dividiram a filosofia do 
direito privado concebida desde um ponto de vista rigidamente 
individualista. (SOALRI, 1946, p. 440, tradução nossa)

108
. 

 

Portanto, uma vez mais, se a proposta apresentada é revolver conceitos da 

modernidade, não há como deixar de perpassar pelo pensamento kantiano. Mas 

qual a importância do pensamento kantiano para retratar a Teoria das Incapacidades 

no Direito Privado na modernidade, dando-se ênfase à linguagem dos Códigos 

Civis? 

Em primeiro lugar, porque em Kant o Direito se converte em uma formação 

espiritual, “um produto da vontade mais que da representação, uma constante 

apriorística da razão, fora e independentemente da experiência”. (SOLARI, 1946, p. 

441, tradução nossa)109. E em segundo porque, como acima salientado, o Código 

Civil francês de 1804, norma referência na modernidade e modelo para vários 

códigos modernos, reconstituiu as suas bases filosóficas respaldadas no idealismo 

kantiano. 

                                                           
107

 Sobre o tema: “Coordenadas da Pessoalidade: dimensões reflexivas da racionalidade” In 
MOUREIRA, Diogo Luna. Pessoas e autonomia privada: dimensões reflexivas da racionalidade e 
dimensões operacionais da pessoa a partir da teoria do direito privado. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2011. 
108

 Para estos autores la idea individual se realizaba en el orden de las relaciones privadas en la 
forma más lógica y pura, aun partiendo de premisas metafísicas distintas. La dirección idealista de 
Kant y el utilitarismo de Bentham, representaron las dos direcciones fundamentales que dividieron 
luego constantemente la filosofía del derecho privado concebida desde un punto de vista rígidamente 
individualista. 
109

 [...] un producto de la voluntad más que de la representación, una constante apriorística de la 
razón, fuera e independientemente de la experiencia. 
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Embora a formulação kantiana acerca de autonomia e liberdade tenha 

adquirido destaque para a Ciência do Direito com a obra “Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes”, publicada em 1785; no ano de 1764, Kant publicou um 

ensaio abordando o problema da loucura, o qual recebeu o título de “Ensaio sobre 

as doenças da cabeça” (KANT, 2010). Segundo Pedro Miguel Panarra, dentre os 

escritos de Kant, esse ensaio é o único que Kant tratou da loucura de forma 

autônoma110, pois: 

 

Todas as outras análises kantianas do tema, [sic] são apenas partes de 
livros, fragmentos de outros escritos ou reflexões manuscritas disponíveis 
no espólio. Além do mais, esta reflexão pode ser associada a outros temas 
e ter por isso um carácter subsidiário ou, pelo contrário, estar em primeiro 
plano e constituir o tema principal, como sucede neste caso. A importância 
de o Ensaio sobre as doenças da cabeça, deve-se em parte à circunstância 
de ser nele que se apresenta pela primeira vez este tema e que, em 
simultâneo, se começa a forjar também um novo campo semântico que será 
decisivo para o desenvolvimento do pensamento transcendental. 
(PANARRA, 2010, p. 201-202). 

 

No “Ensaio sobre as doenças da cabeça”, embora Kant formule uma 

onomástica de psicopatologias, o seu objetivo não é estabelecer uma formulação 

médica de tais questões, mas buscar esclarecimento de doenças que acometem a 

razão, tratando-se, pois, de deficiências que prejudicam a faculdade de conhecer. 

Nesse sentido, esclarece Pedro Miguel Panarra que: 

 

Nesta investigação, o que é mais relevante no plano filosófico é o princípio 
de analogia com um alcance objectivo compreensivo entre o fenómeno da 
loucura e o da metafísica dogmática, o que Kant procura conseguir por meio 
da analogia entre certas formas de loucura e alguns raciocínios da dialéctica 
transcendental sem chegar a constituir uma lógica da loucura intrínseca à 
razão, mas somente uma lógica da ilusão. A analogia com a loucura é um 
instrumento de construção da lógica da ilusão que constitui o cerne da 
dialéctica transcendental. (PANARRA, 2010, p. 205). 

 

                                                           
110

 Importante salientar que além do Ensaio em questão, Kant ainda publicou uma revisão de 
conceitos entabulados no referido texto na sua obra denominada “Antropologia do ponto de vista 
pragmático”, publicada em 1798. Sobre a correlação entre tais escritos, esclarece Pedro Miguel 
Panarra que “No Ensaio Kant sustenta uma posição empirista, somatista e favorável à prevalência da 
medicina no que respeita à realização do diagnóstico e do tratamento da doença, enquanto na 
Antropologia sustenta uma posição racionalista e favorável à prevalência da filosofia. No primeiro a 
sua posição é empirista porque concebe o desenvolvimento da patologia como estando dependente 
de uma inversão das representações perceptivas; somatista porque concebe o corpo como estando 
na origem das diversas enfermidades do ânimo, em particular, as partes digestivas, o que Kant 
apresenta como simples hipótese a carecer de comprovação, pois a etiologia não é o fito decisivo do 
texto.” (PANARRA, 2010, p. 212). 
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Em sua ousada111 onomástica sobre psicopatologias, Kant divide as “doenças 

da cabeça” em dois níveis. Um que comporta graus mais leves de manifestação das 

enfermidades, como a insensatez e a estultícia. E outro que comporta graus mais 

severos, como o fanatismo, o delírio, a melancolia, a hipocondria, e a insanidade. 

No que tange ao primeiro nível, as “doenças da cabeça” não afetam o 

entendimento, mas impedem uma manifestação comportamental adequada, sendo, 

portanto, vistas com desprezo e escárnio. Assim, a estultícia, por exemplo, faz com 

que o obtuso careça de engenho, ou seja, falta-lhe “agilidade para conceber alguma 

coisa e ser capaz de se lembrar disso, bem como a facilidade para o expressar 

apropriadamente” (KANT, 2010, p. 213). Entretanto, tal limitação de engenho não faz 

do indivíduo um imbecil, pois não lhe carece entendimento. Problemas da mesma 

ordem decorrem das paixões que se revelam como “impulsos da natureza”, cuja 

intensidade pode tornar o entendimento impotente. A insensatez é, segundo Kant, 

uma hipótese na qual a pessoa vê as razões contrárias à sua inclinação preferida, 

sendo estas boas em si, mas não as consegue colocar em práticas por impotência 

(KANT, 2010). 

Ao contrário do insensato, Kant afirma que o estulto é dominado por uma 

paixão em si própria odiosa, pois “fica, ao mesmo tempo, num estado de tal 

estupidez que só crê estar na posse de algo quando se priva daquilo que deseja.” 

(KANT, 2010, p. 215). Assim, Kant diz que a estultícia tem origem em duas paixões: 

a soberba e a avareza. Na primeira paixão, o indivíduo sustenta certa superioridade 

sobre os outros, desdenhando-os explicitamente, de forma que acredita estar sendo 

honrado quando é vaiado. Na avareza, o indivíduo se apega de tal forma aos seus 

bens que deles não dispõe, embora deles prescinda, tornando-os coisa sem desfrute 

(KANT, 2010, p. 216). 

Ao contrário das “doenças da cabeça” do primeiro nível, Kant afirma haver 

outras mais severas, que são vistas com comiseração, estando em sua grande 

maioria sob a alçada das autoridades. Neste nível Kant enquadra os transtornos 

mentais, dividindo-os em dois tipos: a impotência e a inversão. 

                                                           
111

 A ousadia aqui referida decorre da interpretação do próprio texto de Kant que assume ser tal 
proposta onomástica uma imitação dos médicos que “acreditam” ser útil aos doentes dar um nome às 
doenças. Assim, afirma: “Não vejo nada melhor do que imitar o método dos médicos, que acreditam 
terem sido muito úteis aos doentes quando dão um nome à sua doença, e esboçarei uma pequena 
onomástica das deficiências da cabeça; a começar pela paralisia que ocorre na imbecilidade 
(Dummkopf), chegando às convulsões na loucura furiosa [...]” (KANT, 2010, p. 213). 
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No que tange à impotência, Kant afirma que as “doenças da cabeça” 

vinculam-se à denominação genérica de “idiota”, ou seja, aquela situação em que se 

revela “impotência da memória, do entendimento e geralmente também das 

sensações” (KANT, 2010, p. 216), sendo, na maior parte dos casos, incuráveis, pois 

submetem as pessoas a situação de nunca saírem de uma “condição infantil” 

(KANT, 2010, p. 216). 

Por sua vez, a inversão, compreendida como alteração do funcionamento 

saudável do intelecto humano (PANARRA, 2010), é subdivida por Kant em três 

situações distintas: 1º) inversão dos conceitos empíricos no desarranjo (Verrückung), 

por exemplo: hipocondríacos, melancólicos, lunáticos e fanáticos; 2º) faculdade de 

julgar posta em desacordo pela experiência empírica, ou seja, delírio (Wahnsinn); 3º) 

insânia (Wahnwitz). 

Com relação à primeira hipótese, evidenciam-se situações nas quais as 

perturbações da mente não atacaram, pelo menos de forma profunda, a faculdade 

de entendimento, já que “o erro reside apenas nos conceitos, e se quisermos tomar 

as sensações erradas como verdadeiras, os juízos podem ser correctos e até 

mesmo invulgarmente racionais.” (KANT, 2010, p. 220). Isso porque, o desarranjo é 

compreendido por Kant como o sonhar acordado, ou seja, a “condição da pessoa 

perturbada segundo a qual está habituada a representar, no estado de vigília, sem 

um grau de doença particularmente acentuado certas coisas, ausentes, como sendo 

claramente sentidas.” (KANT, 2010, p. 218).  

Esta é a situação do hipocondríaco, que “sofre de um mal que seja qual for a 

sua sede principal, provavelmente percorre irrequieto o tecido nervoso das várias 

partes do corpo. [...], de maneira que o paciente sente em si próprio a alucinação de 

todas as doenças de que ouvir falar.” (KANT, 2010, p. 218). O mesmo se pode dizer 

do fanático que é, segundo Kant, “um louco que se atribui uma inspiração imediata e 

uma intimidade com os poderes do céu. [...] Quando o surgimento for recente, o 

iludido tiver talentos e a enorme turba estiver preparada para receber o fermento 

com sofreguidão, então às vezes até o estado acaba por sofrer convulsões.” (KANT, 

2010, p. 219). 

Já na hipótese de delírio, Kant afirma haver perturbação do entendimento, isto 

é, a “produção de juízos de experiência de forma invertida”, de forma que: 
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[...] o delirante vê e lembra-se dos objectos com a mesma correcção 
que qualquer pessoa saudável, simplesmente interpreta o 
comportamento dos outros como estando relacionado consigo 
próprio, devido a uma disparatada ilusão, e acredita poder ler neste, 
sabe-se lá que desígnios alarmantes de que estas pessoas nunca se 
lembrariam. Quem o ouvir poderia acreditar que toda a cidade se 
ocupa dele. (KANT, 2010, p. 220) 

 

Qualquer tipo de transtorno mental pode, segundo Kant, chegar a ser delírio, 

como é o caso do melancólico delirante que se transforma em um macambúzio. 

Por fim, a insânia revela-se quando a razão é posta em desordem, sendo o 

grau mais elevado da onomástica kantiana acerca das “doenças da cabeça”. Nesta 

hipótese, o próprio entendimento está atacado, sendo insensato “raciocinar” com o 

doente, haja vista que este carece de uma atitude “impassível e benevolente”: 

 

Visto que naqueles que pertencem ao segundo caso, os delirantes e os 
insanos, o próprio entendimento está atacado, não só é insensato raciocinar 
com eles, mas também muito nocivo (não seriam delirantes se fossem 
capazes de apreender estes motivos racionais). Assim dá-se às suas 
mentes invertidas novos motivos para produzir disparates; a contradição 
não os melhora, só os excita, e é indispensável que se tenha no trato com 
eles uma atitude impassível e benevolente, como se não se desse conta, de 
que há alguma coisa errada no seu entendimento. (KANT, 2010, p. 222) 

 

Não apenas devido a Kant, mas por certo por sua influência de posições 

filosóficas assentadas em perspectivas médico-psiquiátricas da época, a insanidade 

eleva-se a categoria de transtorno mental apta a justificar o acolhimento do 

indivíduo, em um grau de impassividade e benevolência. Isso se verifica claramente 

nos códigos civis que se seguiram na modernidade. Foi nesse contexto que o 

Código Civil de Napoleão (1804) se propôs a assegurar liberdades individuais tendo 

como pressuposto a interdição judicial das pessoas tidas pela lei como padecentes 

de um estado habitual de “imbécillité” (loucura), “démence” (demência) ou “fureur” 

(fúria, mesmo que o estado atual apresente intervalos lúcidos (art. 489)112. 

Seguindo a onomástica kantiana acerca dos transtornos mentais, Victor 

Napoleón Marcadé, ao comentar o art. 489 do Código Civil de Napoleão, afirma que 

são três as causas que permitem a interdição judicial de um indivíduo, sendo que 

todas elas são reduzidas a uma: a privação das faculdades intelectuais. Assim, 

afirma que a imbecilidade é compreendida como um estado de espírito que não 

                                                           
112

 Nesse sentido: Art. 489: Le majeur qui est dans état habituel d’imbécillité, de démence ou de 
fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présent des intervalles lucides. (FRANÇA, 1804) 
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possui condições de compreender. Já a demência, um estado de inteligência que 

formula projeções desordenadas, ao passo que a fúria revela a violência e 

periculosidade da demência (MARCADÉ, 1850, p. 301, tradução nossa)113. 

Todavia, ainda que o Código de Napoleão tenha assumido tal linguagem (à 

época, cara à Psiquiatria) juristas a criticavam, pois embora a linguagem da 

Medicina pudesse se modificar, o que estaria em jogo no contexto da lei era o 

tratamento “impassível” e “benevolente” da pessoa em tal situação (PLANIOL; 

RIPERT, 1925, p. 688). O importante, pois, não era a terminologia aplicável, mas os 

princípios que materializavam o instituto da curatela, adequando-o à realidade social 

vigente, que, no caso, compreendia a interdição através do Direito Privado, e 

posterior internação com políticas sociais também respaldas no Direito, mas que 

tinha como escopo o banimento social dos “loucos” através do processo emergente 

de isolamento em constantes internações (FRANKFURT, 2008). 

Foi com respaldo na pragmática da “imbécillité”, da “démence” e da “fureur”, 

que os códigos da modernidade assumiram a Teoria das Incapacidades (já retratada 

no capítulo anterior), embora alguns tenderam a redefinir a Teoria das 

Incapacidades, não mais relegando ao Direito o papel de definir quais termos 

estariam a enquadrar possibilidades médicas, a fim de se aferir os contornos da 

incapacidade. 

O Código Civil da República do Chile, por exemplo, promulgado em 14 de 

dezembro de 1855, em vigor desde 1857, estabelece em seu artigo 342 que os 

indivíduos que, por prodigalidade ou demência, estejam impossibilitados de 

administrar seus bens, estão sujeitos à curatela. Ao tratar especificamente da 

demência, o Código Civil Chileno prevê que “o adulto que se encontra em um estado 

habitual de demência, deverá ser privado da administração dos seus bens, ainda 

que tenha intervalos lúcidos. […]” (CHILE, 1855, tradução nossa)114. Por fim, na 

                                                           
113

 Trois causes seulement permettent l’interdiction judiciaire d’un individu, et ces trois causes se 
réduisent à une, la privation des facultés intellectuelles. En effet l’imbécillité est l’état d’un esprit qui 
n’a pas la force de concevoir; elle provient d’une organisation incomplète ou usée. La démence est 
l’état d’une intelligence qui conçoit, et conçoit ordinairement beaucoup, mais qui n’a que des 
conceptions déréglées; elle provient du dérangement de l’organisation. Enfin la fureur n’est que la 
démence elle même, en tant qu’elle porte à des actes dangereux et violents La démence se nomme 
communément folie; et la fureur folie furieuse ou méchante. 
114

 Artículo 456. El adulto que se halla en un estado habitual de demencia, deberá ser privado de la 
administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser 
testamentaria, legítima o dativa. (CHILE, 1855) 
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hipótese de loucura furiosa, embora o Código não a defina, assegura que nesta 

hipótese há extensão da legitimidade para fins de interdição115. 

Outro não foi o caminho do Código Civil brasileiro que, ao superar a 

perspectiva da loucura de todo gênero (1916), passou a admitir que a enfermidade 

ou deficiência mental, quando inibir o necessário discernimento da pessoa para a 

prática de atos da vida civil, a tornaria absolutamente incapaz. Por outro lado, 

pessoas excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, teriam a capacidade 

relativizada. 

Sem estabelecer uma nomenclatura particularizada para diferenciar o instituto 

da interdição da inabilitação, o Código Civil italiano prevê que a enfermidade da 

mente (infermità di mente) pode justificar a interdição quando a pessoa se apresenta 

incapaz de prover aos próprios interesses116, ou mesmo a inabilitação quando o 

estado do enfermo de mente não é totalmente grave, o que justificaria a 

interdição117. Gradação nenhuma foi feita na linguagem do Código italiano para 

definir qual “espécie” de transtorno mental ou comportamental estaria a justificar a 

interdição ou a inabilitação. 

O Código Civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch) também não adota 

linguagens variadas para enquadrar determinadas possibilidades da saúde mental 

em conceitos determinantes na Teoria das Incapacidades, como demência, 

alienado, enfermidade, deficiência, etc. O que se assume é a possibilidade do 

diálogo entre Direito e Medicina, a fim de que aquele efetive seus institutos a partir 

das possibilidades médicas que lhe são repassadas pela Medicina. Nesse sentido, 

ao tratar da não distinção legal entre enfermidade e debilidade, nos termos da lei 

civil, Paul Oertmann afirma que: 

 

[…] é difícil e discutido o critério com o qual tenha que fazer a delimitação 
entre estas duas situações. A doutrina dominante não vê nelas mais que 
uma diferenciação de graduações, a debilidade mental será assim a forma 

                                                           
115

 Artículo 459. Podrán provocar la interdicción del demente las mismas personas que pueden 
provocar la del disipador. Deberá provocarla el curador del menor a quien sobreviene la demencia 
durante la curaduría. Pero si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable incomodidad a los 
habitantes, podrá también el procurador de ciudad o cualquiera del pueblo provocar la interdicción. 
(CHILE, 1855) 
116

 Art. 414 Persone che devono essere interdette. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si 
trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri 
interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti). (ITÁLIA, 2013) 
117

 Art. 415 Persone che possono essere inabilitate. Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del 
quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429). 
(ITÁLIA, 2013) 
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mais benigna de enfermidade, a que deixa ao enfermo a capacidade própria 
de um menor de idade. Essa concepção dá lugar, certamente, a algumas 
objeções, mas é recomendável deste ponto de vista prático e podemos dá-
la aqui como indiscutível.  (OERTMANN, 1933, p. 68, tradução nossa)

118
. 

 

Não diferentemente, Andréas Von Tuhr (1946) assevera que, na perspectiva 

da Lei Civil, transtorno mental é a anomalia que exclui a possibilidade de uma 

pessoa determinar-se livremente a sua vontade, fato que justifica a sua interdição 

por incapacidade. Entretanto, reconhece que: 

 

[...] a debilidade mental é uma anomalia mais leve pela qual a determinação 
da vontade fica submetida a influência de uma enfermidade, mas não de 
forma tão grave que seja preciso tirar do enfermo toda possibilidade de 
querer, mas que para sua proteção basta situá-lo, mediante a interdição, em 
categoria de menor de idade. Entre ambos transtornos mentais, a linha de 
demarcação deve dar conta de sua distinta importância prática e dos 
distintos efeitos jurídicos que implica. (TUHR, 1946, p. 54, tradução 

nossa)
119. 

 

Ainda assim, Andréas Von Tuhr esclarece que na relação entre Direito e 

Medicina, os juízes estariam obrigados a seguir a opinião dos médicos apenas no 

que tange a correlação entre a enfermidade mental e capacidade volitiva da pessoa, 

devendo “valorar os dados que lhe oferecem, de acordo com as necessidades da 

vida jurídica, para classifica-los em uma das duas categorias.” (TUHR, 1946, p. 54). 

Evidentemente, as exposições acima referenciadas se restringem à 

linguagem dos Códigos Civis modernos, deixando de lado, pelo menos por ora, 

importantes avanços da própria concepção normativa da Teoria das Incapacidades e 

sua aplicabilidade na atualidade. Não se pode, por exemplo, deixar de falar do 

instituto da orientação, que alterou o Código Civil alemão no ano de 1992, 

derrogando o instituto da interdição, substituindo a curatela para interditos 

(SCHLÜTER, 2002, p. 470). Do mesmo modo, não se pode deixar de falar do 

instituto da administração de auxílio, que modificou o Código Civil italiano em 2004. 

                                                           
118

 […] es difícil y discutido el criterio con que haya hacerse la delimitación entre estas dos 
situaciones. La doctrina más admitida no ve en ellas más que una diferencia de grados, la debilidad 
mental será así la forma más benigna de enfermedad, la que deja al enfermo la capacidad propia de 
un menor de edad. Esta concepción da lugar ciertamente a algunas objeciones, pero es 
recomendable desde el punto de vista práctico y podemos darla aquí como indiscutida. 
119

 […] la debilidad mental es una anomalía más leve por la cual la determinación de la voluntad 
queda bajo la influencia de una enfermedad, pero no en forma tan grave que sea preciso quitar al 
enfermo toda posibilidad de querer, sino que para su protección basta con situarlo, mediante 
interdicción en la categoría del menor de edad. Entre ambos trastornos mentales, la línea de 
demarcación debe dar cuenta de su distinta importancia práctica y de los distintos efectos jurídicos 
que entraña. 
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Certo é que tais institutos devem ser tratados com a cautela que exigem, mas 

como se referem a avanços que somam à conclusão a qual se pretende chegar com 

a presente tese, por ora, eles serão deixados de lado, dando-se continuidade a 

análise de linguagens assumidas pelos Códigos Civis modernos. 

Assim, o presente capítulo se desdobra em quatro referenciais temáticos. No 

primeiro abordar-se-á a crítica formulada, em 1948, pelo juiz argentino Alberto J. 

Molinas à linguagem do Código Civil argentino, e a proposta de submissão da 

linguagem do Direito à linguagem da Medicina. Em seguida, analisar-se-ão os 

argumentos empossados pela Corte Constitucional da Colômbia ao declarar a 

inconstitucionalidade de expressões do Código Civil de 1857 que tratam da Teoria 

das Incapacidades. Após, não se pode deixar de falar do Código Civil brasileiro, 

desde a crítica formulada por Nina Rodrigues em “O alienado no direito brasileiro” ao 

contexto atual de uma proposta, quiçá, ultrapassada do Código Civil de 2002. Por 

fim, dedicar-se-á a análise do projeto do Novo Código Civil argentino, formulado por 

Ricardo Lorenzetti. 

 

6.2 A crítica de Alberto J. Molinas em “Incapacidad civil de los insanos 

mentales” 

 

Em 1948, Alberto J. Molinas, juiz do Superior Tribunal de Justiça da Província 

de Santa Fé, Argentina, publicou o livro “Incapacidad Civil de los insanos mentales”, 

cujo texto se inicia com uma crítica aos Códigos Civis da modernidade, 

especificamente pela forma em que eles legislam sobre a matéria afeta as pessoas 

que padecem de transtorno mental e do comportamento.  

À época da publicação da obra de Molinas, a Argentina passava por um longo 

processo de reestruturação da legislação civil, razão pela qual a sua proposta cingia 

a dirigir aos redatores do projeto do Código Civil um alerta sobre o modo como tratar 

da “falta de sanidade mental”. 

O Código Civil em vigor na Argentina adveio do projeto de Dalmacio Vélez 

Sársfield, aprovado em 29 de setembro de 1869, e incorporado ao ordenamento 

jurídico sob a sigla da Lei n. 340, no dia 01 de janeiro de 1871. A primeira tentativa 

de reforma integral do Código Civil Argentino se deu em 1926 através de comissão 

formada a tal propósito.  
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O redator do primeiro projeto de reforma foi Juan Bibiloni, cujo sobrenome foi 

inserido no anteprojeto (Anteprojeto Bibiloni). Porém, o Código Civil de 1869 não foi 

alterado. Outro anteprojeto de reforma do Código Civil argentino se deu em 1936, 

que se utilizou do anteprojeto Bibiloni, tendo sido concluído neste mesmo ano. 

Apesar de enviado ao Congresso, nada havia sido deliberado sobre a reforma. É no 

contexto destas duas tentativas de reforma que se insere a proposta de Alberto J. 

Molinas. 

 A crítica apresentada por Molinas não recai sobre as consequências jurídicas 

do reconhecimento da “insanidade mental”, mas na forma como os códigos ousam 

nomear quais hipóteses a “falta de sanidade mental” enquadra o subtipo da 

incapacidade. Isso porque, nos termos do Código Civil em vigor na Argentina à 

época – Lei 340 (o que não era muito diferente do Brasil), as “pessoas com 

existência visível” (termo usado para distingui-las da pessoa ideal – pessoas 

jurídicas), poderiam ter a sua capacidade limitada em caso de “demência”. 

Declarava-se, pois, o Código que tais pessoas eram tidas como absolutamente 

incapazes e, portanto, incapazes de, por si só, praticar atos da vida civil. 

Para Molinas, os códigos não podem assumir um conceito equivocado sobre 

sanidade ou insanidade mental, que seria próprio da Psiquiatria, haja vista que os 

Códigos não deveriam fazer enumerações sobre a qualificação dos diferentes 

estados que determinam a falta de uma sanidade mental (MOLINAS, 1948, p. 8). 

Nesse aspecto, diz Molinas que na medida em que os códigos estabelecem tais 

enumerações, eles estariam sempre em atraso em relação aos avanços 

permanentes e contínuos da Psiquiatria (1948, p. 9). 

A restrição da capacidade nas pessoas que sofrem de “falta de normal 

sanidade mental” é justificada, no Direito, a partir de diversos fatores que conjugam 

causas e razões respaldadas em critérios não apenas jurídicos, mas, sobretudo 

médico e social. Tais fatores se associam na lei, com o propósito de estabelecer um 

fundamento que estaria a justificar a Teoria das Incapacidades e suas nuances 

normativas. Assim, Molinas diz haver três fundamentos possíveis para a justificação 

da teoria. Um meramente biológico; outro misto e, por fim, um econômico. 

No que tange ao fundamento biológico da restrição da capacidade, Molinas 

adverte que a “demência” comprovada é causa de inabilitação para atuar nas 

relações sociais, de forma que se ela existe, deve ser declarada a incapacidade da 
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pessoa para atuar na vida jurídica, eis que tais relações exigem plena sanidade 

mental das pessoas que se relacionam juridicamente (MOLINAS, 1948, p. 27).  

A exigência da interdição, na hipótese do fundamento puramente biológico, 

independe da posse e administração de bens por parte do interditando, pois tal 

fundamentação pressupõe a restrição da capacidade para toda pessoa que não 

goza de normal sanidade mental, ainda que os interesses econômicos desta possam 

estar em jogo, quando o “demente” se mostre incapaz de administrar os seus bens. 

Partindo desse pressuposto, Alberto Molinas ratifica a posição assumida pelo 

legislador argentino em estabelecer uma fundamentação puramente biológica para a 

justificação da Teoria das Incapacidades, sendo a curatela uma instituição apta a 

proteger a pessoa: 

 

A curatela, que é a raiz da interdição, alcança indistintamente todas as 
pessoas que habituamente faltam normal sanidade mental. Como esta 
instituição protege nesse caso – e de acordo ao que nosso Código 
estabelece – não somente a pessoa, mas também seus bens, é evidente o 
que afirmamos: nosso Legislador logrou – partindo, repetimos, de um 
fundamento puramente biológico – o fim que se persegue nesta matéria. 
(MOLINAS, 1948, p. 31, tradução nossa)

120
. 

 

Portanto, quando o Código Civil Argentino estabelece em seu art. 141 que se 

declararão incapazes por demência as pessoas que por causa de enfermidades 

mentais não tenham aptidão para dirigir a si própria, não está a exigir a não aptidão 

para administração de bens, sendo esta apenas uma consequência da declaração 

de incapacidade. Tanto é que, nos termos da lei civil: “Declarar-se-ão incapazes por 

demências as pessoas que por causa de enfermidades mentais não tenham aptidão 

para dirigir sua pessoa ou administrar seus bens.” (ARGENTINA, 2013, tradução 

nossa)121. 

Por outro lado, o fundamento misto da restrição da capacidade pressupõe que 

a Teoria das Incapacidades se justifica pela incapacidade da pessoa que não goza 

de normal sanidade mental, ao fato de que ela não possa administrar seus bens, ou 

atender seus negócios. Assim, segundo Alberto Molinas, enquanto o fundamento 

                                                           
120

 La curatela que a raíz de esta interdicción se da, alcanza indistintamente a todas las personas 
habitualmente faltas de normal sanidad mental. Como esa institución protege en este caso – y de 
acuerdo a lo que nuestro Código establece – no solo a la persona, sino también a los bienes, es 
evidente lo que afirmamos: nuestro Codificador logró – partiendo, repetimos, de un fundamento 
puramente biológico – el fin que se persigue en esta materia. 
121

 Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no 
tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. 
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biológico pressupõe a falta de aptidão da pessoa para dirigir a si própria, podendo 

ter como consequência a impossibilidade de administração de seus bens; o 

fundamento biológico vincula a falta de sanidade mental como causa da 

impossibilidade da administração de seus bens e negócios. Exemplo do fundamento 

misto seria, segundo Molinas, o Código Civil italiano que prevê em seu art. 414 que 

o maior de idade e o menor emancipado que se encontram em condições de 

habitual enfermidade de mente que lhes rendem incapacidade de prover os próprios 

interesses, devem ser interditados (ITÁLIA, 2013) 

Por fim, o fundamento econômico como base para o regime das 

incapacidades justifica-se a partir do momento em que a interdição se apresenta 

com um fim puramente material, ou seja, de proteção apenas dos bens do incapaz. 

Tal fundamento é prontamente descartado por Molinas, até mesmo em se tratando 

de prodigalidade, cujo escopo seria, em princípio, a proteção dos bens do incapaz. 

Segundo Molinas, qualquer seja a hipótese de incapacidade, inclusive no 

caso de prodigalidade, não se pode confundir o fim da curatela com o fundamento 

que determina o regime de restrição da capacidade.  

Em se tratando de pródigos, o fundamento da restrição da capacidade é a 

causa médica que faz com que ele dissipe seus bens, levando-se em consideração 

sua pessoa, mas apenas quando possuir bens (MOLINAS, 1948, p. 47). Assim, 

Molinas afirma que o fundamento de justificação da interdição do pródigo é misto, 

pois “somente se incapacita uma pessoa quando tem bens, e em atenção a uma 

causa que determina nela um mal manejo dos mesmos, e com o qual pode causar 

prejuízos a sua família.” (MOLINAS, 1948, p. 48, tradução nossa)122. 

Uma pessoa pródiga sem bens não seria, portanto, alcançada pela 

inabilitação por prodigalidade. Assim, embora o fundamento de restrição da 

capacidade do pródigo seja misto, o fim da curatela é estritamente econômico, haja 

vista que apenas se interdita a pessoa que tem bens e devido a um transtorno 

mental não pode administrá-los, sendo esta administração o fim último da curatela. 

Dos fundamentos acima retratados, Alberto Molinas assume que apenas 

adotando um fundamento puramente biológico, como fez o legislador argentino, se 

alcançará o fim pelo qual o Direito estabelece a Teoria das Incapacidades e prevê a 

possibilidade de curatela (MOLINAS, 1948, p. 22). Em consequência, a curatela 
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 […] sólo se incapacita la persona cuando tiene bienes, y en atención a una causa que determina 
en ella el mal manejo de los mismos, y con lo cual puede causar perjuicios a su familia. 
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apresenta-se como instrumento de proteção da pessoa e seus bens, mas para que 

ela se efetive, é necessária a interdição, a qual, se tiver um fundamento misto 

somente alcançará os incapazes que possuem bens, sempre que a incapacidade os 

impedirem de administrá-los; ao passo que o fundamento biológico alcança todas as 

pessoas que padecem de insanidade mental e “aos que dentro da lei 

necessariamente devem contemplar-se, para sua proteção na vida de relações.” 

(MOLINAS, 1948, p. 54, tradução nossa)123. 

Após abordar os fundamentos da Teoria das Incapacidades, Alberto Molinas 

apresenta dois grupos de pessoas com falta de normalidade psíquica que estariam 

compreendidos ao alcance dos códigos. Um primeiro grupo trata-se do que se 

denominou durante muito tempo de “alienados”, ou seja, aqueles sujeitos portadores 

de transtorno geral e persistente das funções psíquicas, cujo estado patológico é 

ignorado ou mal compreendido pelo próprio paciente, o que impede qualquer tipo de 

amparo (MOLINAS, 1948, p. 10). 

De outro lado, há pessoas que não gozam de perfeita razão, nos termos que 

a lei civil pressupõe. Porém, são “fronteiriços” ou “semialienados”. A semialienação 

de tais indivíduos se dá pelo fato deles terem consciência de seus atos e não 

perderem a sua adaptabilidade social. 

Desta forma, para Molinas os códigos não deveriam estabelecer se o alienado 

ou o louco é totalmente incapaz, e o fronteiriço relativamente incapaz. A questão, 

segundo ele, é que o conteúdo que interessa ao código conhecer é o grau em que a 

pessoa não goza da sanidade mental, a fim de determinar em que espécie de 

capacidade legal ela se encontra (MOLINAS, 1948, p. 11).  

Com tal argumento, sua proposta é permitir que os códigos se valham de 

fórmula ou fórmulas gerais que não tendam a prender as possibilidades da sanidade 

mental em apenas um conceito. Em consequência, ao analisar o termo “demência”, 

constante do Código Civil argentino, como causa da incapacidade civil, Alberto 

Molinas afirma que tal expressão compreende todas as pessoas que, devido a 

fatores psíquicos, não gozam da completa ou perfeita razão no sentido próprio da 

palavra. Portanto, no contexto desta argumentação, a expressão “demente” não se 

limita às enfermidades mentais, alcançando tanto os “alienados”, os “semi-
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 […] a los que dentro de la ley necesariamente deben contemplarse, para su protección en la vida 
de relaciones. 
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alienados” e os fronteiriços, ou seja, incluem todos que a Psiquiatria acolherá como 

paciente. Nesse sentido: 

 

Opinamos dado o exposto, que nosso legislador supõe que a humanidade 
está constituída por dois grupos de pessoas: um dos mentalmente normais, 
e o outro, dos que, sem sê-lo, e por qualquer deficiência ou anomalia 
psíquica, não gozam de normal sanidade mental [...]. (MOLINAS, 1948, p. 
136, tradução nossa)

124
. 

 

Não obstante a crítica apresentada por Alberto Molinas acerca da 

nomenclatura utilizada pelos códigos, ele afirma que qualquer seja o grau da falta de 

normal sanidade mental da pessoa, seja alienado ou semialienado, a sua 

capacidade “deve” ser restringida em seu próprio interesse, ainda que isso pareça 

paradoxal (MOLINAS, 1948, p. 12). 

Molinas assume claramente a perspectiva de que em se tratando de pessoas 

que não gozam de habitual sanidade mental “normal”, seja por uma total alienação, 

seja por uma semialienação, a sua proteção se dá pela interdição e posterior 

nomeação de um representante, o que é o propósito da própria lei civil. Assim, diz 

que 

 

O objetivo que se persegue nesta matéria, é de proteção à pessoa que não 
goza habitualmente de normal sanidade mental, já que como tal não pode 
agir sozinha. A lei cumpre esse fim dando à pessoa um representante, aos 
efeitos de seu cuidado e para que atue por ela em todos os atos da vida 
civil, protegendo também a seus bens, pois tal é o alcance da curatela, dada 
a esta classe de incapazes, tanto no nosso código, como nas legislações 
vigentes. (MOLINAS, 1948, p. 23, tradução nossa)

125
. 

 

Por outro lado, critica a postura adotada pelos códigos em estabelecer que 

um determinado regime corresponda à determinada categoria de pessoas com falta 

de sanidade mental. Nesse sentido, diz não ser objetivo dos códigos especificar uma 

lógica linear do instituto da incapacidade, que pressuporia a interdição como 

consequência jurídica para os alienados, enquanto que a inabilitação aos fronteiriços 

ou semialienados. Segundo Molinas, a aplicação dos institutos consequentes da 
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 Opinamos dado lo expuesto, que nuestro Codificador supone que la humanidad está constituida 
por dos grupos de personas: el uno, el de los mentalmente normales, y el otro, el de los que, sin 
serlo, y por cualquier deficiencia o anomalía psíquica, no gozan da normal sanidad mental […]. 
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 El fin que se persigue en esta materia, es el de protección a la persona que no goza habitualmente 
de normal sanidad mental, ya que como tal no puede obrar sola. La ley cumple ese fin dando a la 
persona un representante, a los efectos de su cuidado y para que actúe por ella en todos los actos de 
la vida civil, protegiendo también a sus bienes, pués tal es el alcance de la curatela, dada a esta clase 
de incapaces, tanto en nuestro Código como en las legislaciones vigentes, 
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falta de sanidade mental deveria ficar ao livre arbítrio judicial, ouvido sempre o 

parecer médico (MOLINAS, 1948, p. 66). 

 Portanto, adverte Molinas que: 

 

É indispensável sempre que, os códigos sejam claros, no sentido de não 
deixar dúvida alguma sobre o alcance da incapacidade, ou seja, de precisar 
se restringe a de todas as pessoas com falta de normal sanidade mental – 
como nós acabamos de expressar, o que entendemos deve fazer – ou se tal 
restrição alcança a algumas categorias dessas. (MOLINAS, 1948, p. 13, 
tradução nossa)

126
 

 

Nesse sentido, Alberto Molinas critica a distinção entre incapacidade absoluta 

e incapacidade relativa, pois não é o fato da pessoa ser alienada, total ou 

parcialmente, que justifica uma incapacidade integral ou limitada, sobretudo por 

inexistir um conceito cientificamente preciso do que são esses estados de alienação 

ou semialienação (MOLINAS, 1948, p. 143). 

Se os conceitos de alienação ou semialienação são impróprios e imprecisos 

para sustentar uma gradação da incapacidade civil das pessoas que não possuem 

uma “sanidade” mental apta a justificar a prática de atos da vida civil, Alberto 

Molinas é contra a pressuposição jurídica de intervalos de lucidez. Tal contrariedade 

se justifica, inclusive, pelo modo como propõe seja tratada a insanidade mental pelo 

Direito – fundamento puramente biológico. 

Quando no Direito se fala em intervalo lúcido pressupõe-se que um indivíduo, 

em princípio, incapacitado em decorrência de transtorno mental, teria a sua 

capacidade restabelecida em estados de “remissão acidental”, conforme afirma 

Alberto Molinas (MOLINAS, 1948, p. 167). Portanto, a formulação clássica do Direito 

Romano acerca de tais situações presume haver intervalos na insanidade que 

revelam a sanidade do sujeito que consente e expressa vontade. Porém, Alberto 

Molinas afirma que o se chamaria intervalo lúcido é o restabelecimento da sanidade, 

haja vista que o intervalo de lucidez pressupõe o recobrar pleno e completo da razão 

da pessoa, por um período mais ou menos longo, dentro e durante a enfermidade 

(MOLINAS, 1948, p. 173). 
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 “Es indispensable siempre que, los códigos sean claros, en el sentido de no dejar duda alguna 
sobre el alcance de la incapacidad, es decir, de precisar si se restringe la de todas las personas faltas 
de normal sanidad mental  como nosotros acabamos de expresar, lo que entendemos debe hacerse – 
o si tal restricción sólo alcanza a algunas categorías de éstas.” 
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O Código Civil argentino não reconhece a existência de intervalos de lucidez, 

assim como grande parte dos códigos modernos, fato que é confirmado pelo art. 

3615 que prevê que para poder testar, é preciso que a pessoa esteja em sua 

perfeita razão. No caso dos “dementes”, eles apenas poderão testar em intervalos 

lúcidos, que sejam suficientemente certos e prolongados para assegurar que a 

enfermidade tenha acabado127. Ou seja, que haja uma possível cura da “demência” 

(MOLINAS, 1948, p. 172). 

Na relação do Direito com a Psiquiatria, Molinas acredita que os Códigos 

Civis não podem descartar as conclusões as quais chegam a Psiquiatria, devendo, 

por outro lado, estabelecer um diálogo apto a funcionalizar os fins e propósitos 

perseguidos por esta Ciência Médica. É por tal razão que ele afirma que os códigos 

não podem fazer referência alguma aos “períodos de intervalos de lucidez”, em se 

tratando de pessoas com falta de sanidade mental, pois tal estado não existe para a 

Psiquiatria, pelo menos à época. Pela mesma razão, Molinas defende que os 

códigos não podem caracterizar a falta de sanidade mental como uma manifestação 

notória e indubitável, ou que se revele publicamente. 

Alberto Molinas é defensor convicto que qualquer seja a situação em que se 

verifique que a pessoa não goze de “normal sanidade mental”, independentemente 

do grau de “anormalidade”, o Estado está obrigado a lhe prestar amparo devido à 

“desgraciada situación” da pessoa, inclusive amparando-a legalmente já que ela se 

apresenta como sujeito de relações de direitos e, para tanto, o próprio Estado lhe 

exige a “sanidade” que lhe carece (MOLINAS, 1948, p. 15). 

Em suma, para Alberto Molinas “apenas a falta de normal sanidade mental e 

nada mais que isso, deve determinar a restrição em maior ou menor grau da 

capacidade da pessoa.” (MOLINAS, 1948, p. 15-16, tradução nossa)128. À Lei Civil 

implicaria apenas o estabelecimento do regime ou regimes das incapacidades, 

atentando-se à linguagem da Psiquiatria para não incorrer em erros. Nesse sentido, 

adverte: 

 

[…] se deduz efetivamente que, a crítica feita aos códigos por não usar a 
linguagem da psiquiatria, ou usá-la mal – e com valorização distinta da que 
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 Art. 3615.- Para poder testar es preciso que la persona esté en su perfecta razón. Los dementes 
sólo podrán hacerlo en los intervalos lúcidos que sean suficientemente ciertos y prolongados para 
asegurarse que la enfermedad ha cesado por entonces. (ARGENTINA, 2013). 
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 “[...] sólo la falta de normal sanidad mental y nada más que eso, ha de determinar la restricción en 
mayor o menor grado de la capacidad de la persona.” 
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nessa ciência tem seus termos – é efetivamente exata, mas não cremos 
que ela tenha o efeito que se atribua, nem que tampouco seja a causa que 
tenha produzido inconvenientes de sua aplicação, e pensamos que no 
entendimento entre médicos e juízes – muito mais comum naqueles códigos 
que partem de um fundamento misto para basear o regime restritivo da 
capacidade, que naqueles que partem de um fundamento biológico – não 
provem tanto da linguagem como dizemos, mas de não adotar este último 
fundamento puramente biológico, e referir assim à capacidade da pessoa, 
ao fato de poder ou não esta, administrar seus bens. […] (MOLINAS, 1948, 
p. 66, tradução nossa)

129
. 

 

 Pois bem. Não obstante a formulação argumentativa apresentada por Alberto 

Molinas, em um trabalho cuja leitura mostra-se indispensável a todo acadêmico que 

queira adentrar as razões da Teoria das Incapacidades, é evidente que críticas são 

inevitáveis à proposição do autor. 

 Algumas dessas críticas serão suscitadas no capítulo conclusivo da presente 

tese, posto tratar-se de argumentos que colocam em debate as hipóteses 

levantadas na introdução. Inegável reconhecer que o tema incapacidade civil 

decorrente de transtornos mentais e do comportamento implica em uma 

interdisciplinaridade ímpar. Não apenas ao Direito interessa a compreensão 

adequada dos problemas decorrentes da saúde mental. Sobretudo à Psiquiatria e à 

Psicologia tais temas são centrais, núcleos de toda a formulação teórico-prática da 

existência dos referidos campos do saber. À Psicologia e à Psiquiatria interessam o 

modo como o Direito tratam tais transtornos mentais e do comportamento, pois é o 

Direito que efetiva a realidade a partir do estabelecimento de liberdades e não-

liberdades. Por outro lado, ao Direito também interessa o modo como a Psiquiatria e 

a Psicologia estão a tratar sobre tais transtornos. 

Todavia, um campo do saber não se submete ao outro, a ponto de se afirmar 

que o Direito deveria adotar a linguagem da Psiquiatria, como propõe Alberto 

Molinas. O escopo da interdisciplinaridade é o diálogo entre os mais diversos 

campos do saber, o que, inclusive, chamaria a Filosofia, a Sociologia e a 

Antropologia para o debate do tema em questão. Submeter os julgamentos aos 
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 se deduce efectivamente que, la crítica hecha a los códigos por no usarse en ellos el lenguaje de 
la psiquiatría, o usarse mal – y con valorización distinta de la que en esa ciencia tiene sus términos – 
es efectivamente exacta, pero nosotros no creemos que ella tenga el efecto que se le asigna, no que 
tampoco sea la causa que haya producido inconvenientes en su aplicación, y pensamos que el no 
entendimiento entre médicos y jueces – mucho más común en los códigos que parten de un 
fundamento mixto para basar en él el régimen restrictivo de la capacidad, que en los que parten de un 
fundamento puramente biológico – no proviene tanto del lenguaje como hemos dicho, sino de no 
adoptar éste último fundamento puramente biológico, y referir así la capacidad de la persona, al 
hecho de poder o no ésta, administrar sus bienes […]. 
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crivos de laudos periciais é algo que, na atualidade, tem se discutido com bastante 

precisão. Nesse sentido, mostra-se equivocada a submissão que Molinas faz do 

Direito à Psiquiatria. 

Igualmente, a busca por uma fundamentação normativa para justificar a 

restrição da capacidade não está em perquirir se a sua motivação é de ordem 

biológica, econômica ou mista. Tal fundamento deve, em uma perspectiva 

democrática, pressupor a pessoa e apenas ela, enquanto alguém em constante 

processo de definição de si. Isso não significa que a proteção da pessoa se dê da 

forma como proposta por Alberto Molinas, no sentido de que a pessoa que padece 

de transtorno mental e do comportamento deve ser interditada. Muito antes pelo 

contrário, a interdição deve ser compreendida e aplicada a partir de uma perspectiva 

de garantia de direitos e não de “impassividade” e “benevolência”. 

Colocar os interesses do interditando em jogo não é acolhê-lo como incapaz, 

em toda e qualquer situação, como propõe Molinas ao descartar a possibilidade de 

gradações das incapacidades – fundamento puramente biológico. O fato de a 

pessoa padecer de algum transtorno mental e do comportamento implica sim em 

perquirir em que medida atos por ela praticados podem ser ou não levados em 

consideração pelo Direito, sobretudo pelo fato de diferentes transtornos se 

adequarem a situações jurídicas diversificadas.  

Estabelecer limites para a curatela é algo que deve ser buscado, qualquer 

seja a hipótese, pois a atuação do curador não deve se pautar por um caráter 

filantrópico, mas de primeiro garantidor de iguais liberdades fundamentais. 

  A pressuposição paternalista que Molinas faz da Lei Civil, banalizando a 

interdição, como se ela fosse a saída para a proteção das pessoas, é algo com o 

qual não se pode concordar, pelo menos tal como proposto no trabalho em análise, 

talvez influenciado pelo Estado do Bem-Estar Social vigente à época, já publicado 

no final da década de 40 (1948). 

 

6.3 A crítica de Raimundo Nina Rodrigues à Teoria das Incapacidades adotada 

no Direito Privado brasileiro 

 

O amadurecimento da Teoria das Incapacidades no Direito Privado brasileiro 

se deu a partir de inúmeras discussões que se estabeleceram quando da elaboração 

de projetos de uma codificação civil, todas elas respaldadas em discussões 
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existentes na Ciência do Direito, sobretudo após o Código Civil de Napoleão de 

1804. 

As discussões fomentadas no processo de elaboração do Código Civil 

brasileiro de 1916 foram apresentadas no capítulo anterior, sob o título “A teoria das 

incapacidades no direito brasileiro: dos primórdios legislativos na ‘terra Tupiniquim’ 

ao Código Civil de 2002”. Assim, não se justifica revolver aquilo que já foi dito. 

Todavia, em meio a todas as discussões da época, a obra do médico maranhense 

Raimundo Nina Rodrigues, denominada “O alienado no Direito Civil brasileiro” 

(1901), merece destaque no presente capítulo, haja vista à crítica por ele formulada 

a linguagem adotada pelo projeto do Código Civil. 

De acordo com o anteprojeto do Código Civil brasileiro, que acabou por dar 

origem à Lei 3.071 de 1916, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil os loucos de todo o gênero e os surdos-mudos, que não 

puderem exprimir a sua vontade (além dos menores de 16 anos e os ausentes 

declarados tais por ato do juiz). 

Nenhuma referência aos “loucos” fora feita ao artigo que se referia à 

incapacidade relativa. Assim, no contexto da primeira codificação civil, os 

transtornos mentais e do comportamento foram assumidos como causa de 

incapacitação absoluta para a prática dos atos da vida civil. 

 Nesse contexto, Raimundo Nina Rodrigues critica a proposta legislativa, pois 

os estados mentais que podem dar causa a incapacidade não se reduzem a casos 

de loucura. Porém, em se tratando propriamente da loucura, ou seja, de alienação 

mental, Nina Rodrigues afirma que os códigos deveriam adotar designações 

genéricas, mas melhor seria se a lei tentasse especificar “as formas clínicas da 

doidice, imiscuindo-se no dedalo das classificações psiquiátricas onde os mais 

familiares não possuem harmonia e unidade de vistas.” (RODRIGUES, 1936, p. 20). 

Nina Rodrigues propõe a adoção de uma linguagem clara e precisa no 

código, a fim de que a própria lei preveja as hipóteses de incapacitação por 

transtorno mental e do comportamento, evitando-se qualquer tipo de arbítrio por 

parte dos intérpretes e aplicadores da norma jurídica. Evidencia-se, portanto, a 

crença do autor de que o Direito se resume à lei e que a categorização de hipóteses 

de transtorno mental seria suficiente a resolver as problemáticas decorrentes da 

práxis das incapacidades. 
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Assim, para Nina Rodrigues a redação dos códigos acerca das incapacidades 

dos “alienados” poderia se dividir em duas possibilidades. Na primeira, o legislador 

não mencionaria na lei as causas da “alienação”, seja de modo genérico ou 

específico, limitando-se a “consignar nos códigos a condição de insuficiência legal 

do indivíduo, qualquer seja a sua causa psíquica.” (RODRIGUES, 1936, p. 21). 

Nesse caso, o Direito deixaria aos intérpretes e aplicadores da norma jurídica o 

mister de determinar, diante de cada caso concreto, o motivo que deu causa à 

limitação da capacidade civil. Nina Rodrigues critica o modo de assim legislar sobre 

a matéria, haja vista que em tal caso a expressão vaga do código equivaleria a não 

legislação sobre o assunto, pois 

 

Na prática, este alvitre importaria numa petição de princípio, pois dizer que 
incapazes são os que pelo estado anormal das suas faculdades mentais 
não puderem dar consentimento ou gerir os seus negócios, é em última 
análise dizer que incapazes são os incapazes de se governar, e não quais 
eles são. (RODRIGUES, 1936, p. 22). 

 

Na segunda possibilidade, Nina Rodrigues afirma que os códigos adotariam a 

“especificação casuísticas dos grupos de insanidade mental, reservando para a 

definição de alguns deles as designações genéricas ou compreensivas.” 

(RODRIGUES, 1936, p. 21). Esta segunda possibilidade é que Nina Rodrigues diz 

ser preferível a ser adotada pelos códigos, pois ela sim se mostra “mais ou menos” 

suficiente, sobretudo quando a própria lei distingue as possibilidades da moléstia 

mental ou alienação mental, da fraqueza intelectual, da prodigalidade, dos estados 

de inconsciência e das perturbações momentâneas da atividade do espírito. 

 

É nestes limites que importa precisar a extensão que se deve dar à 
definição judiciária de loucura. Esta extensão há de depender 
evidentemente do número maior ou menor de grupos de insanidade mental 
que a lei previr especificadamente. Se a enumeração dos grupos previstos 
for completa, a acepção legal da palavra loucura se confundirá com a 
acepção médica ou clínica e os termos psiquiátricos de loucura, alienação 
mental podem servir à lei. Se a enumeração for insuficiente, é evidente que 
na prática se terá de incluir no número dos doidos casos que medicamente 
não são de loucura; os termos perdem então o seu valor psiquiátrico e a lei 
deve dar-lhes definição jurídica. (RODRIGUES, 1936, p. 22-23). 

 

Segundo Nina Rodrigues o projeto de Beviláqua reduziu os estados de 

insanidade mental a três hipóteses: a) moléstias mentais, b) perturbações mentais 

transitórias, c) surdo-mudez. As duas primeiras hipóteses foram inseridas no 
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anteprojeto de Teixeira de Freitas mediante o emprego do termo “alienados”, que, 

posteriormente, foi ampliado para “alienados de qualquer espécie”. Entretanto, a 

comissão revisora do anteprojeto preferiu inserir a expressão “loucos de todo 

gênero”, acompanhando o Código Penal de 1830 (RODRIGUES, 1936, p. 25). 

A troca da expressão “alienados de qualquer espécie” por “loucos de todo 

gênero”, segundo Nina Rodrigues, acabou por restringir as possibilidades médicas 

da incapacidade, pois nem todo alienado é louco, causando imprecisão no 

anteprojeto. Logo, haveria determinadas pessoas que embora padecessem de 

algum problema mental não poderiam ser interditadas, pois não são loucas. Assim: 

 

A expressão alienados de qualquer espécie é, sem dúvida, mais 
compreensiva do que loucos de todo gênero e seria mesmo ao termo 
alienados que Veyga daria preferência para o Código argentino. Ainda que 
a certos respeitos os termos alienação e loucura tenham sido empregados 
como equivalentes para designar o desarranjo mental mórbido, sobretudo 
em linguagem vulgar, é certo, todavia, que especialmente na psiquiatria 
francesa, o termo loucura, folie, é empregado de preferência para designar 
as moléstias mentais propriamente ditas, no termo alienação mental se 
compreendem estas e mais os casos de invalidez mental que não são em 
rigor moléstias mentais, mas simples resíduos de moléstias cerebrais do 
período embrionário, fetal ou infantil. (RODRIGUES, 1936, p. 26-27). 

 

Nina esclarece que a acepção jurídica da expressão alienação mental 

adotada por muitas legislações decorre da “Loi sur les aliénés”, publicada na França 

em 30 de junho de 1838, e aqui retratada no capítulo anterior. De acordo com Nina 

Rodrigues, “o uso do termo no sentido genérico remonta a Pinel e Esquirol, mas só 

naquela lei a expressão, até então toda médica, recebeu a sua consagração jurídica 

e entrou para o patrimônio da terminologia legal.” (RODRIGUES, 1936, p. 27).  

Desta forma, conclui que a discussão sobre o termo (alienados ou loucos) ou 

a expressão (alienados de qualquer espécie ou loucos de todo gênero) adotada pelo 

Código Civil revela a “utilidade da codificação”, pois a utilização de termos ou 

expressões genéricos pode deixar impreciso o alcance da lei, o que, para Nina 

Rodrigues, não seria o objeto da codificação. Assim, diz ser necessário discutir “a 

utilidade da codificação”, a fim de perquirir “se ela tem de deixar o sentido preciso de 

uma expressão fundamental, entregue às contingências e controvérsias das 

opiniões individuais, ou às interpretações discordantes dos julgados.” (MOLINAS, 

1936, p. 31). 

Não obstante seja compreensível a preocupação apresentada por Raimundo 

Nina Rodrigues, é preciso levar em conta que o contexto social e jurídico em que ele 
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se encontrava inserido, a proposta de um código civil que pudesse dar conta de 

todas as possibilidades da vida privada era uma exigência certa e irremediável. 

Assim, querer que o código preveja de modo preciso uma terminologia médica 

correta implica em reduzir o arbítrio do julgador, o que muito se verificava a época, 

sobretudo pelo modo em que se compreendia a atuação do Poder Judiciário. 

No tempo de Nina Rodrigues, a atuação dos juízes era perpassada por uma 

visão não efetivamente democrática da atuação dos órgãos jurisdicionais, pois juiz 

era visto como um “juiz Cronos”, ou seja: 

 

Cronos decide criando soluções, devorando as pretensões de direito e de 
deveres presentes nas argumentações dos afetados pela decisão e 
discricionariamente oferecendo aquilo que ele entende como a sua solução 
adequada para o caso. Muitas vezes é possível perceber que tal juiz se vale 
de construções perigosas, capazes de serem remontadas à Escola da 
Exegese, e sem qualquer sustentabilidade mais profunda, como a 
referência à “intenção da lei” ou “à intenção do legislador” para decidir esses 
casos difíceis. Também não é raro de ser levado por argumentos fáceis e 
manipuláveis, sempre referentes a noções como “bem comum” e “interesse 
público”, sempre interpretados à luz do seu ponto de vista. [...] o Direito 
haveria de ser compreendido como um sistema de regras, um conjunto de 
normas acordadas, convencionadas, e que na falta de uma convenção 
abriria a possibilidade ao julgador de inventar, criar, discricionariamente, a 
solução para esses novos casos. (CHAMON JÚNIOR, 2008, p. 148). 

 

É com respaldo neste receio que Nina Rodrigues coloca em discussão a 

possibilidade de considerar o intervalo de lucidez como algo aplicável no Direito 

brasileiro, deixando à Psiquiatria a missão de estabelecer as diretrizes de um 

intervalo de lucidez, pois “Para julgar as dificuldades da questão, é, pois, 

indispensável firmar o que se deve entender por intervalos lúcidos e como é possível 

atendê-los em direito.” (RODRIGUES, 1936, p. 120). 

Nina Rodrigue critica o projeto de Teixeira de Freitas, alegando ser ele de 

uma “consequência lamentável”, pois ao mesmo tempo em que desconsidera o 

intervalo lúcido (art. 79: Declarar-se-á como alienados os indivíduos de um e outro 

sexo, que se acharem em estado habitual de mania, demência ou imbecilidade; 

ainda mesmo que tenham lúcidos intervalos, ou a mania pareça parcial), torna-o 

legítimo em outra possibilidade (artigo 449: Serão reputados como tendo praticado o 

ato sem discernimento: § 2.° Os alienados em geral, salvo se tiverem lúcidos 

intervalos e neles praticaram o ato; sem prejuízo do que se dispõe quanto aos 

alienados declarados por tais em Juízo). (RODRIGUES, 1936, p. 171). 
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Assim, em razão das problemáticas que poderiam decorrer da aplicabilidade 

dos intervalos lúcidos, sobretudo pela discussão acerca dos verdadeiros e dos falsos 

intervalos lúcidos, Nina Rodrigues defende que o projeto do Código Civil brasileiro 

deveria “eliminar a consideração dos intervalos lúcidos” (1936, p. 130), pois 

 

[...] a verificação da realidade de um lúcido intervalo deve estar cercado, 
nos códigos que o têm em consideração, das melhores garantias de rigor 
científico. E foi para concluir que, sobre este ponto de técnica médica, não 
podem ter opinião própria juízes nem outros leigos, que demos ao assunto 
todo este desenvolvimento médico. Se em rigor não se pode censurar o 
Projeto quando consolida o nosso direito civil em relação aos intervalos 
lúcidos, admitindo neles a capacidade de testar, em todo o caso não se lhe 
pode desculpar o ter deixado sem a menor garantia a verificação prática 
destes estados. (RODRIGUES, 1936, p. 131). 

 

Por outro lado, em razão da literalidade do anteprojeto, que nada diz acerca 

dos intervalos lúcidos, Nina admite ser possível presumir que tal situação médica 

seria o equivalente a uma cura, interrompendo-se, portanto, a interdição. Portanto, 

nessa hipótese, o restabelecimento da interdição daquele sujeito que esteve em 

intervalo lúcido apenas ocorreria com um novo processo, de forma que “tratando-se 

de loucuras intermitentes em que os intervalos lúcidos se podem repetir cada ano, 

ou mesmo cada mês, se teriam de multiplicar os processos de interdição para cada 

doente, por tal modo que a doutrina se tornaria impraticável.” (RODRIGUES, 1936, 

p. 168). 

Interessante notar que Nina Rodrigues mostra-se contrário ao modo 

“absolutista” pelo qual o anteprojeto do Código Civil estaria a tratar de um tema tão 

sensível. Critica que o anteprojeto tenha colocado os interditos por insanidade 

mental como equiparados aos menores de 14 anos, revelando que tal proposta de 

lei não assegura os interesses pessoais, ou os direitos civis dos alienados, mas ao 

contrário atenta contra eles. 

 

O absolutismo das disposições do Projeto sobre a incapacidade por 
insanidade mental nem se compadece com os rigorosos princípios da 
equidade jurídica, nem satisfaz aos desiderata da psiquiatria moderna. É na 
instituição da interdição que mais sensível se torna esta falha. O erro 
fundamental de doutrina reside aqui na equiparação absoluta, para os 
efeitos da interdição, de todos os estados mentais que podem modificar a 
capacidade civil. O Projeto coloca assim no mesmo plano, ao lado do 
simples fraco de espírito, ou imbecil, o maníaco ou o demente paralítico 
terminal; a par da simples fraqueza mental senil, a confusão mental 
declarada: juntamente com as loucuras crônicas ou incuráveis, os episódios 
delirantes, mais ou menos efêmeros, dos degenerados. (RODRIGUES, 
1936, p. 146-147). 
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 A causa disso, na visão do também antropólogo maranhense, é que em razão 

da forma de governo e do abandono em que viviam os alienados no Brasil, não se 

justificava tratar da incapacitação por insanidade mental de forma diferente no 

Código. Neste sentido, critica que ao contrário do que dispunha o anteprojeto do 

Código Civil, “a interdição absoluta deve ser reservada, como medida extrema, para 

as loucuras prolongadas ou incuráveis, para os estados de alienação mental 

completa, e nunca aplicada, como propõe o Projeto, aos loucos de todo o gênero ou 

alienados de qualquer espécie.” (RODRIGUES, 1936, p. 155) 

 Ao reservar a interdição apenas para determinadas situações, Nina Rodrigues 

ressalva que deve o legislador criar uma interdição relativa ou mitigada, como o fez 

para os surdo-mudos ou mesmo para os pródigos, imitando-se, se necessário for, o 

instituto da inabilitação do Direito Civil italiano. 

 

A sua interdição dos alienados com incapacidade absoluta, sem a menor 
atenuação, com todo o pesado rigor dos tempos idos, é uma instituição 
condenada como regra geral e só aplicável a uma restrita ordem de casos. 
Ou, se traduza na criação de diferentes formas de interdição; ou, no 
reconhecimento da validade de cada ordem de atos dos interditos; ou, na 
concessão ao juiz ou aos tribunais de pautar a extensão da curatela pela 
extensão da incapacidade do insano a interdizer; ou, na permissão aos 
curadores de conceder aos interditos certa liberdade de ação: e sejam estas 
providências destinadas a loucos, sejam a surdos-mudos, sejam a pródigos; 
o que se apura da intenção do legislador moderno é a vitória do princípio - 
que a proteção da curatela do insano se há de medir pelo grau de 
comprometimento da capacidade mental do indivíduo a que ela se tem de 
aplicar. (RODRIGUES, 1936, p. 151). 

 

 Para além da exigência de uma interdição relativa ou mitigada, Nina 

Rodrigues exorta o legislador advertindo-o que o anteprojeto do código não se 

preocupou com a proteção civil dos alienados não interditos, de modo que, pelo que 

consta do texto proposto, apenas se protegeriam os interesses dos alienados se 

eles fossem interditados formalmente. Sendo assim, questiona e conclui: “deve-se 

interdizer a todos os alienados? Evidentemente quando a interdição tem a forma 

inteiriça e absoluta que lhe deu o Projeto, seria lamentável que se a impusesse a 

todos os alienados.” (RODRIGUES, 1936, p. 167). 

 Em suma, o médico e antropólogo maranhense propõe que o tema 

incapacidade por alienação mental no Direito Civil deveria ser tratado da seguinte 

forma: a) as hipóteses de loucura completa e para os graus extremos da invalidez 



196 

 

mental incurável ou prolongada, haveria a interdição com curatela total; b) para os 

casos de loucura transitória, para os graus mitigados da fraqueza de espírito 

congênita ou adquirida, para certos alienados mais ou menos lúcidos, para certos 

casos de surdo-mudez e de afasia, falar-se ia em interdição parcial, podendo haver 

comparação ao instituto da inabilitação do direito italiano, ou da curatela limitada ou 

circunscrita; c) para as hipóteses de loucuras transitórias, assim como para os 

primeiros períodos das loucuras curáveis, internados ou não os loucos, seria 

possibilitada a curadoria provisória; por fim d) nos casos de invalidez por moléstia 

física, inclusive certos casos de moléstias cerebrais, em que não se compromete a 

inteligência haveria a curatela voluntária. Toda esta estruturação revelaria um 

“sistema harmônico e integral de proteção que um Código Civil moderno deve 

destinar aos interesses dos alienados e, em geral, dos incapazes por insanidade 

mental.” (RODRIGUES, 1936, p. 175-176). 

 Do exposto, dúvidas não restam acerca da consistência argumentativa 

apresentada por Raimundo Nina Rodrigues em sua obra “O alienado no Direito Civil 

brasileiro”, inclusive a advertência há muito feita pelo estabelecimento de uma 

incapacidade relativa para pessoas que padecem de transtorno mental e do 

comportamento, não obstante o legislador não tenha ouvido tal apelo, conforme 

ficou evidenciado na Lei 3.071/16. 

 Por outro lado, a crença de que o Direito se resume à lei e que o 

estabelecimento de conceitos precisos na própria lei seria meio hábil a evitar 

qualquer tipo de discricionariedade que permeavam a atuação dos “juízes Cronos”, 

marcou um legalismo tão caro à obra de Nina Rodrigues, com o qual não se pode 

concordar.  

Tal legalismo não se restringe ao Direito, mas alcança também a Psiquiatria.  

O fato de o autor acreditar que os códigos teriam que expressar a mesma linguagem 

da Psiquiatria remonta a crítica apresentada por Alberto Molinas no sentido de que 

os códigos podem não acompanhar os avanços dessa Ciência Médica, tornando a 

sua linguagem ultrapassada e retrógrada, como ocorreu com o Código Civil 

Colombiano, como será visto em seguida. Até mesmo na própria Psiquiatria as 

denominações usadas para definir enfermidades da mente variam conforme os 

avanços científicos de cada época, podendo, aliado aos avanços dos novos 

psicofármacos, terem as consequências de uma enfermidade alterada. 
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Hoje, vivencia-se uma nova perspectiva do conceito e realização da saúde, 

em todas as suas possibilidades, sobretudo no campo da saúde mental (ALMEIDA, 

2011). Não compete à lei estabelecer dinâmicas da vida social que estão em 

constante processo de demarcação do seu alcance. 

O receio demonstrado por Nina Rodrigues na atuação do “juiz Cronos” faz 

todo sentido à época em que o tema foi proposto ao debate. Todavia, na atualidade, 

este modelo de juiz deu espaço a um juiz que decide a partir de um contexto 

democrático, trata-se da figura do juiz Héracles, cujo esforço se refere à 

necessidade de fundamentar sua decisão, diante dos argumentos que lhe são 

apresentados, “não a partir do seu ‘bom senso’, ou a partir de seus valores”, o que 

revelaria a discricionariedade atacada por Nina Rodrigues, mas “a partir de 

pressupostos comunicativos referidos ao Direito e que são compartilhados, ou 

compartilháveis por todos na Sociedade.” (CHAMON JÚNIOR, 2008, p. 151). 

  

6.4 O Código Civil colombiano e a sentença C-478-03 da Corte Constitucional 

 

Assim como grande parte dos Códigos Civis da América Latina, o Código Civil 

colombiano (Lei 57 de 1887) teve como paradigma o Código Civil chileno de 1855 

(Código Andrés Bello), cuja inspiração adveio do Código Civil Napoleônico. 

No que tange à Teoria das Incapacidades, o Código Civil colombiano previu, 

em quatro artigos, disposições legais que regulamentavam o reconhecimento de 

transtornos mentais e do comportamento como causas de restrição de atos jurídicos, 

o que se justificaria, inclusive, a interdição. Óbvio que a linguagem adotada pelo 

Código Civil colombiano encontrava-se eivada de uma série de inconsistências 

linguísticas, conforme acima retratado, mas que sinalizavam um contexto histórico, 

jurídico e social. 

Segundo o art. 140, item 3º do Código Civil, considerava-se causa de 

nulidade do casamento o fato deste ter sido celebrado mediante a ausência de 

consentimento de algum ou de ambos os nubentes. Assim, a lei civil presumia falta 

de consentimento nos furiosos loucos, enquanto permanecerem na loucura, e nos 

mentecaptos, a quem tenha sido imposta interdição judicial para a administração dos 

seus bens. Em se tratando de surdo-mudo, considerava-se válido o casamento se 
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os nubentes expressassem com clareza seu consentimento por signos 

manifestos130. 

O Código Civil colombiano previu, também, que o adulto que se encontrasse 

em um estado habitual de demência deveria ser privado da administração dos seus 

bens, ainda que tenha intervalos lúcidos (art. 545). Em 1890, a Lei 95 alterou a 

redação do referido artigo, passando a dispor que o adulto que se encontrasse em 

estado habitual de “imbecilidade” ou “idiotismo”, de “demência” ou de “loucura 

furiosa” seria privado da administração dos seus bens, ainda que se constatasse 

intervalos de lucidez131. 

A liberdade dos indivíduos alvo da Teoria das Incapacidades era assegurada 

pelo art. 554 do Código Civil colombiano que determinava que o demente não seria 

privado de sua liberdade pessoal, salvo quando causasse dano a si mesmo ou 

causasse perigo ou notável incômodo a terceiros. Apenas por autorização judicial é 

que o Código Civil permitia a transferência para uma casa de loucos, onde poderia 

ser internado mediante pedido do curador ou qualquer pessoa do povo132. 

Por fim, o último artigo que consubstancia a Teoria das Incapacidades no 

Direito Privado Colombiano, pelo menos nos termos do Código Civil, era o art. 560 

que previa a possibilidade de cessação da curadoria do surdo-mudo, quando ele se 

encontrasse capaz de ser entendido por escrito, e tivesse suficiente inteligência para 

a administração dos seus bens133. 

Portanto, percebe-se que, em vários artigos, o Código Civil colombiano 

adotou expressões (“furiosos locos”, “mentecatos”, “imbecilidad, idiotismo y locura 

furiosa”, “casa de locos” e “tuviere suficiente inteligencia para la administración de 
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 Art. 140: “El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: […] 3º) Cuando para 
celebrarlo haya faltado el consentimiento de alguno de los contrayentes o de ambos. La ley presume 
falta de consentimiento en los furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los 
mentecatos a quienes se haya impuesto interdicción judicial para el manejo de sus bienes. Pero los 
sordomudos, si pueden expresar con claridad su consentimiento por signos manifiestos, contraerán 
válidamente matrimonio.” (COLOMBIA, 1887) 
131

 Art. 545: “El adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad o idiotismo, de demencia o de 
locura furiosa, será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.” 
(COLOMBIA, 1887, com redação dada pela Lei 95/1890) 
132

 Art. 554: “El demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que sea de 
temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros. Ni podrá 
ser traslado a una casa de locos encerrado ni atado sino momentáneamente, mientras a solicitud del 
curador o de cualquiera persona del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas 
medidas.” (COLOMBIA, 1887) 
133

 Art. 560: “Cesará la curaduría cuando el sordomudo se haya hecho capaz de entender y de ser 
entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, y tuviere suficiente inteligencia para la administración 
de sus bienes; sobre lo cual tomará el juez o prefecto los informes competentes.” (COLOMBIA, 1887) 
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sus  bienes”) que estariam a evidenciar a crítica acima empossada da linguagem 

dos Códigos Civis da modernidade. 

Pois bem. Valendo-se da prerrogativa constitucional concedida aos cidadãos 

colombianos de acionarem diretamente a Corte Constitucional do país para 

demandas de inconstitucionalidade contra leis, Carlos Alberto Parra Dussan, 

membro do Grupo de “Acciones Públicas del Consultorio Jurídico de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad del Rosario” propôs ação de inconstitucionalidade 

contra os artigos 140, item 3, 545, 554 e 560 do Código Civil, dizendo sê-los 

inconstitucional. 

De acordo com os argumentos do autor, as normas acima referenciadas 

fragilizam o direito à dignidade e à igualdade, na medida em que qualificam as 

pessoas com incapacidade psíquica ou física com termos pejorativos. Afirma isso 

porque atualmente as pessoas incapacitadas são concebidas como ser humano 

integral, com iguais direitos e deveres que qualquer outro membro da sociedade 

possui, de forma que a linguagem adotada pelo Código Civil colombiano reflete clara 

transgressão aos esforços da humanidade em dar a tais indivíduos um tratamento 

digno. Portanto, o caminho a ser percorrido pela linguagem do Código Civil para 

adequar-se à terminologia internacional seria adotar o termo “pessoa com 

incapacidade”. 

Nesse mesmo sentido, afirma que no momento em que o Código Civil 

assenta termos como “casa de loucos”, acaba por desconhecer os avanços 

realizados pela sociedade e pelas ciências médicas na proteção, tratamento e 

reabilitação das pessoas com incapacidade. 

No que tange a capacidade intelectiva do surdo-mudo, diz que a redação do 

art. 560 do Código Civil é infeliz pois a mesma supõe haver um grau de inferioridade 

das pessoas com incapacidade auditiva face às demais pessoas com capacidade 

auditiva. Para o alcance do art. 560 salienta que a questão em jogo é o grau de 

inteligência de qualquer indivíduo, seja com incapacidade auditiva ou não, de 

administrar seus bens. 

Assim, Carlos Alberto Parra Dussan pediu que a Corte Constitucional 

declarasse inconstitucional os artigos 140, item 3, 545, 554 e 560 do Código Civil, 

sob o entendimento de que a expressão “louco furioso” deveria ser interpretada 

como “pessoa com incapacidade mental”; a palavra “mentecapto” como “dissipador”; 

os termos “imbecilidade”, “idiotismo” e “loucura furiosa” devem ser interpretados 
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como “pessoa com incapacidade mental severa”; e a expressão “casa dos loucos” 

como “instituições para pessoas com incapacidade mental”. Sobre o artigo 560, 

pediu a declaração parcial de inconstitucionalidade uma vez que a expressão “ter a 

suficiente inteligência para administração dos seus bens” vulnera os princípios 

constitucionais do respeito à dignidade humana e igualdade. 

A Associação Colombiana de Psiquiatria interviu na ação de 

inconstitucionalidade aderindo-se à pretensão do autor, pois as expressões 

adotadas pelo Código Civil correspondem a vocábulos sem nenhuma significação 

clínica e semiológica na Psiquiatria, não passando de termos injuriosos que ofendem 

a dignidade das pessoas com transtornos mentais. 

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Colômbia 

apresentou à Corte Constitucional argumentos tendentes a não corroborar com a 

alegação de inconstitucionalidade, pois o espírito do Código Civil é a proteção das 

pessoas com enfermidades mentais e de forma alguma as expressões usadas 

poderiam ser consideradas termos pejorativos. Assim, o Instituto pontuou que as 

expressões apresentadas pelo autor decorreram de modificações atuais da 

classificação internacional das enfermidades mentais, de forma que o termo “loucos 

furiosos”, deve ser entendido como “enfermos mentais”; “mentecaptos” como 

“personas com deficiência mental severa”; “imbecilidade ou idiotismo” significa 

“retardo mental”, em suas diferentes classificações, ou “pessoas com déficit 

cognitivo”. Nesse sentido, para o Instituto, o acolhimento do pedido de 

inconstitucionalidade revelaria a desproteção das pessoas que padecem de 

enfermidade mental e, portanto, requerem maior atenção de um Estado “Social de 

Direito”. 

Ao analisar o mérito da causa em 10 de junho de 2003, a magistrada do caso, 

Clara Inés Vargas Hernández, empossou o entendimento de que a formulação de 

um conceito de incapacidade revela um processo lento e difícil, de forma que em 

cada momento da história, na conformidade com os conhecimentos científicos 

desenvolvidos em um determinado tempo e espaço, os legisladores regulam, 

diferentemente, vários aspectos destas problemáticas (COLOMBIA 2003). Nesse 

sentido, salienta Clara Inés Vargas Hernández que: 

 

Em um começo, o tema foi abordado para efeitos principalmente civis e 
penais; no século XX, como visto, ampliou-se consideravelmente o 
panorama até o direito do trabalho, a seguridade social e a educação, 
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vinculando a situação que padecem estas pessoas com os direitos 
fundamentais, em especial, com os direitos da dignidade humana e a 
igualdade formal e material. Daí que a terminologia empregada na matéria 
foi alterada com o passar do tempo. De fato, hoje por hoje, trata-se de um 
conceito em permanente construção e revisão, pelo qual, é usual encontrar 
legislações internas que não se adequam aos avanços científicos em 
matéria de incapacidade. (COLOMBIA, 2003, tradução nossa)

134
 

 

O problema sobre o qual se debruçou a demanda constitucional foi saber se a 

permanência de expressões que não mais correspondiam aos termos técnicos 

empregados por estudiosos das ciências da saúde poderia ser considerada como 

ofensiva ou pejorativa. Fato que, se confirmado, revelaria ofensa o princípio 

constitucional da dignidade humana. Portanto, segundo a magistrada, caberia à 

Corte Constitucional preservar o conteúdo “axiológico humanístico” que informa a 

Constituição Colombiana, preservando inclusive a linguagem utilizada pelo 

legislador:  

 

Em efeito, se a norma legal emprega termos científicos reavaliados, mas 
estes fazem parte de uma instituição civil encarregada de assegurar uma 
igualdade de tratamento dos incapazes, o juiz constitucional deve acudir ao 
princípio constitucional de conservação do direito, examinando a 
possibilidade de expulsão dos termos que resultem discriminatórios, sem 
afetar o direito a igualdade ou o sentido da disposição correspondente. 
(COLOMBIA, 2003, tradução nossa)

135
 

 

Assim, no que tange a presunção da falta de consentimento no caso de 

furiosos loucos, enquanto permanecerem na loucura, e nos mentecaptos aos quais 

tenha sido declarada a interdição para administração dos seus bens (item 3 do art. 

140 do Código Civil), considerou a Corte Constitucional que se a lei civil permite que 

uma pessoa interditada possa provar judicialmente o seu consentimento livre e 

esclarecido para validar o ato casamento, não faz sentido a lei estabelecer quais são 

as “qualificações legais” da loucura que gera a presunção de não consentimento. 
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 En un comienzo, el tema se abordó para efectos principalmente civiles y penales; en el S. XX, 
como se ha visto, se amplió considerablemente el panorama hacia el derecho laboral, la seguridad 
social y la educación, vinculando además la situación que padecen estas personas con los derechos 
fundamentales, en especial, con los derechos a la dignidad humana y la igualdad formal y material. 
De allí que la terminología empleada en la materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho, 
hoy por hoy, se trata de un concepto en permanente construcción y revisión, por lo cual, es usual 
encontrar legislaciones internas que no se adecuan a los avances científicos en materia de 
discapacidad. 
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 En efecto, si la norma legal emplea términos científicos revaluados, pero éstos hacen parte de una 
institución civil encaminada a asegurar una igualdad de trato a los incapaces, el juez constitucional 
debe acudir al principio constitucional de conservación del derecho, examinando la posibilidad de 
expulsión de los términos que resulten discriminatorios sin afectar el derecho a la igualdad o el 
sentido de la disposición correspondiente. 
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Portanto, para assegurar a igualdade nas relações jurídicas, a Corte entendeu 

que bastaria que o Código Civil presumisse a falta de consentimento nas hipóteses 

de interdição para administração de bens, sendo desnecessário mencionar “furiosos 

loucos” ou “mentecaptos”. 

No que tange a hipótese legal de privação de administração de bens do 

adulto (curatela) que se encontre em estado habitual de imbecilidade ou idiotismo, 

de demência ou de loucura furiosa, ainda que haja intervalos lúcidos (art. 545), 

entendeu a Corte que as enfermidades mentais referidas no citado dispositivo legal 

têm como fim assegurar a igualdade de trato entre desiguais, hipótese que deve ser 

mantida no ordenamento jurídico. 

Desta forma, não obstante a propalada ideia de proteção do incapaz pela 

interdição, a Corte entendeu que os termos empregados no art. 545 do Código Civil 

são depreciativos e contrários à dignidade humana, razão pela qual se mostram 

discriminatórios. Assim, pressupondo a necessidade de interdição, firmou o 

entendimento que em conformidade com a Constituição, o adulto que se encontre 

em estado habitual de demência será privado de seus bens, ainda que tenha 

intervalos lúcidos. 

Sobre a expressão casa de loucos referenciada no art. 554 do Código Civil, 

considerou a Corte ser este mais um caso de literalidade em que “expressões legais 

arcaicas” revelam contrariedade ao princípio constitucional da dignidade humana. O 

que, segundo a Corte, estaria o Código Civil a mencionar trata-se de instituições 

psiquiátricas, ou seja, estabelecimentos cuja finalidade é a atenção à saúde mental. 

A Corte Constitucional da Colômbia acolheu parcialmente o pedido formulado 

por Carlos Alberto Parra Dussan, declarando-se inexequíveis: a) as expressões “los 

furiosos locos, mientras permanecieren en la locura, y en los mentecatos” contidas 

no item 3 do artigo 140 do Código Civil; b) as expressões “de imbecilidad o 

idiotismo” y “o de locura furiosa” contidas no artigo 545 do Código Civil, mantendo-se 

o restante do referido dispositivo legal, exequível,  entendendo-se que deve haver 

interdição judicial; e c) a expressão “de locos” contida no art. 554 do Código Civil.  

No que tange a expressão “y tuviere suficiente inteligencia”, a Corte 

Constitucional reconheceu a ocorrência de coisa julgada, conforme sentença C-983 

de 2002, quando a Corte já havia se pronunciado sobre a inexequibilidade da dita 

expressão, declarando-se inexequível o referido conteúdo normativo. 
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Malgrado todo o esforço argumentativo empregado na sentença C-478-3 da 

Corte Constitucional colombiana, será que a expurgação de conceitos inseridos na 

norma jurídica, mas que não são mais utilizados por outras ciências, como a 

Psiquiatria, revela uma garantia de dignidade da pessoa humana e igualdade? 

Para além de uma alteração conceitual, o que o Direito moderno está a exigir 

é uma mudança de atitude. Uma teoria normativa de justiça social adequada ao 

modelo de Estado Democrático de Direito pressupõe a efetivação de condições 

necessárias de autonomia privada, a fim de garantir, de forma igual, a todos os 

membros da sociedade a liberdade de construção e realização de sua 

autodeterminação. Para tanto, as terminologias empregadas pela lei, embora 

possam causar impactos, são detalhes para uma ciência que efetiva a realidade, 

como é o caso do Direito. 

Sendo o Direito um instrumento dialógico capaz de efetivar uma realidade 

social, construída e reconstruída através de processos comunicativos que se 

perfazem em um contexto democrático de convivência, será que a ele bastaria 

estabelecer novos conceitos ou expurgar conceitos ultrapassados pelas Ciências 

Médicas, a fim de revelar uma garantia de dignidade e igualdade?  

É certo que mudanças conceituais tendem a estabelecer novos contornos 

paradigmáticos para um determinado assunto científico, todavia, em se tratando de 

uma “efetivação da realidade”, o que está em jogo é a aplicação e concretização dos 

conceitos, e não meramente o estabelecimento de uma linguagem adequada. 

 

6.5 O “Proyeto de Codigo Civil y Comercial de la Nacion Argentina" como uma 

alternativa à exigência moderna da teoria das incapacidades no Direito Privado 

 

O projeto do Novo Código Civil Argentino foi redigido pela Comissão de 

Reformas, designada pelo Decreto 191/2011, tendo como Presidente Ricardo Luis 

Lorenzetti e composta por Elena Highton de Nolasco e Aida Kemelmajer de Carlucci. 

Dentre as várias teorias do Direito Privado que passaram por uma rigorosa 

avaliação técnica dos responsáveis pelo projeto do novo Código Civil Argentino, a 

Teoria das Incapacidades foi, por certo, a que mais sofreu impacto. Isso se deve em 

virtude da alteração paradigmática proposta, no sentido de que o Direito Civil não 

mais estaria a serviço de um exercício ilimitado dos direitos individuais, mas serviria 

à efetivação do princípio da sociabilidade. 
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Assim, o projeto consagra a capacidade como regra, dispondo em seu artigo 

23 que toda pessoa humana pode exercer por si mesma seus direitos, salvo 

naquelas hipóteses em que o próprio código prevê limitações, ou em decorrência de 

uma sentença judicial. Sendo a capacidade regra, a incapacidade para o exercício 

dos direitos restringe-se às pessoas por nascer; às pessoas que não se encontram 

com idade ou grau de maturidade suficiente para exercer por si só os atos que lhes 

são permitidos pelo ordenamento jurídico; e as pessoas declaradas incapazes por 

sentença judicial, na extensão disposta nesta decisão (art. 24). 

É nítido o propósito do projeto em consagrar em si a realização integral da 

pessoa humana, não se restringindo a limitação do exercício de direitos à 

determinados pressupostos objetivos, como se esses fossem suficientemente 

capazes de dar conta das mais variadas possibilidades da manifestabilidade 

humana. Assim, à Teoria das Incapacidades agrega-se com precisão o valor 

normativo da autonomia privada, a ponto de permitir que as incapacidades que, em 

regra, eram previstas nos códigos possam ser lidas, a partir de um paradigma em 

que a pessoa, em princípio, incapaz, possa ser capaz. 

Exemplo disso resta evidenciado no art. 25 que prevê ser “menor de idade” a 

pessoa que não cumpriu 18 anos, sendo adolescente a pessoa que cumpriu 13 

anos. Todavia, o próprio código traz para seu interior a previsão de que a pessoa 

“menor de idade” pode exercer seus direitos, desde que conte com idade e grau de 

maturidade suficiente, podendo, inclusive, intervir nas hipóteses de conflitos de 

interesses com os seus representantes legais. Trata-se de uma possibilidade de 

autoafirmação individual que não se limita à idade da pessoa. 

No Direito Brasileiro, embora o Código Civil não tenha andado nesse sentido, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) prevê, em vários dispositivos, 

o resguardo da autonomia da criança, que não se circunscreve à sua capacidade 

civil. O art. 100, parágrafo único, inciso XII, do ECA determina a oitiva obrigatória, 

bem como a efetiva participação da criança e do adolescente, em separado ou de 

seu representante legal, na definição de medida de promoção dos seus direitos e de 

proteção, devendo a sua opinião ser devidamente considerada pela autoridade 

judiciária. 

Independentemente da hipótese, o projeto do Código Civil Argentino assegura 

que toda pessoa “menor de idade” seja ouvida em todo processo judicial que lhe diz 

respeito, assim como participar na construção das decisões sobre a sua pessoa (art. 
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26). Veja que não se trata de tão somente assegurar ao “menor de idade” a tutela 

beneficente de alguma pessoa ou órgão que esteja no caso na pretensa defesa dos 

seus interesses. O propósito que se revela com tal disposição normativa é fazer com 

que o menor de idade seja tratado como um efetivo coautor da construção da 

decisão judicial que lhe diga respeito. 

Se a capacidade é regra, o projeto assegura que o adolescente entre 13 e 16 

anos tenha aptidão para decidir por si a respeito daqueles tratamentos não 

invasivos, que não comprometem sua saúde ou provocam risco grave em sua vida 

ou integridade física. Em caso de tratamento invasivo que comprometa seu estado 

de saúde, ou coloque em risco a sua vida ou integridade física, o consentimento do 

adolescente deverá ser buscado, todavia isso se dará mediante a assistência dos 

seus genitores. No caso de conflito, a posição dos genitores não se sobrepõe ao 

consentimento do adolescente, uma vez que o melhor interesse do adolescente 

deve ser levado em consideração, tendo em vista a opinião médica a respeito das 

consequências de realização ou não do ato médico. 

A partir dos 16 anos, o adolescente é considerado como um adulto para 

decidir sobre questões atinentes ao cuidado de seu corpo. Portanto, o que se vê é 

que a proposta de redefinição da Teoria das Incapacidades assenta-se em um novo 

paradigma que considera a capacidade como regra, sendo a incapacidade algo a 

ser detalhadamente pontuada em cada situação, jamais desconsiderando a postura 

argumentativa da pessoa a qual será restrita a capacidade. 

Tal exigência argumentativa evidencia-se de modo cristalino quando o projeto 

impõe uma exigência argumentativa em toda hipótese de restrição da capacidade. 

Assim, a restrição ao exercício da capacidade pressupõe a análise de regras gerais 

tendentes a evitar atentado ao paradigma de proteção encampado no projeto, que 

tutela as pessoas vulneráveis a partir do fundamento constitucional da igualdade, 

considerando a pessoa como uma manifestação concreta, e não a partir da ideia de 

um sujeito abstrato, desvinculado de sua posição vital. 

Neste sentido, o projeto exige que a capacidade geral de exercício da pessoa 

humana seja presumida, ainda que ela se encontre internada em um 

estabelecimento assistencial (art. 31). Isso porque as limitações da capacidade são 

de caráter excepcional e se impõe sempre em benefício da pessoa, eliminando-se 

quaisquer perspectivas assistencialistas, tendentes a impor à pessoa um gravame 

que, por muitos, seria interpretado como algo “melhor”. 
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Atento à dinamicidade dos variados campos do saber, o projeto exige que 

qualquer intervenção estatal para fins de restrição da capacidade, seja pautada em 

um “caráter transdisciplinar” do assunto. Seja quando a questão diga respeito ao 

tratamento médico a ser dispensado à pessoa, seja quando se trate de processo 

judicial referente a algo que lhe diga respeito, a interdisciplinaridade deve ser 

assegurada (art. 31). Nesse sentido, o art. 31 do projeto resguarda que “a pessoa 

tem o direito a participar do processo judicial com assistência letrada, que deve ser 

proporcionada pelo Estado se ela carece de meios.” (ARGENTINA, 2013, tradução 

nossa)136 

A pessoa tem do direito de receber informação através de meios e 

tecnologias adequadas para sua compreensão (art. 31), eliminando-se quaisquer 

entraves linguísticos que, em muitas situações, justificaram a interdição das pessoas 

por insanidade mental, conforme se verifica no capítulo da presente tese 

denominado “Filosofia, Medicina e Sociabilidade: esboço histórico-filosófico sobre a 

compreensão dos transtornos mentais e do comportamento”. 

Em qualquer hipótese, a atenção às pessoas que sofrerão restrição de 

capacidade, deve-se priorizar as alternativas terapêuticas menos restritivas dos 

direitos e de liberdades. 

A restrição da capacidade da pessoa, no contexto do projeto do Código Civil 

argentino, não ocorre quando a pessoa maior de 18 anos venha a padecer de algum 

transtorno mental e do comportamento. Segundo o art. 32, o juiz poderá restringir a 

capacidade de uma pessoa maior de 13 anos que padece de uma adição ou 

alteração mental permanente ou prolongada, de suficiente gravidade, sempre que 

estime que o exercício de sua plena capacidade possa resultar um dano a sua 

pessoa ou a seus bens. De outro lado, quando por causa de enfermidade mental 

uma pessoa maior de 13 anos se encontre em uma situação de falta absoluta de 

aptidão para dirigir sua pessoa ou administrar seus bens, o juiz pode declarar sua 

incapacidade (art. 32). 

Importante salientar que a restrição da capacidade passaria a exigir do juiz a 

construção de uma decisão judicial necessariamente interdisciplinar, pois o projeto 

exige que ele se pronuncie sobre vários aspectos vinculados a pessoa cujo interesse 

esteja em jogo no processo, tais como: diagnóstico e prognóstico, época em que a 

                                                           
136

 La persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser 
proporcionada por el Estado si carece de medios. 
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situação se manifestou, recursos pessoais, familiares e sociais existentes, e regime 

para a proteção, assistência ou promoção de maior autonomia possível (art. 37). 

Além disso, a sentença passaria por uma revisão necessária em um prazo não 

superior a três anos, hipótese em que novos trabalhos interdisciplinares seriam 

feitos, com a oitiva pessoal do interessado (art. 40). 

Qualquer seja o caso, o juiz deverá determinar a extensão e o alcance da 

incapacidade, de forma que na hipótese de conservação da capacidade com 

limitações ou restrições, deve declarar quais são estes limites e restrições, 

assinalando os atos e funções que a pessoa não pode realizar por si mesma, 

designando, ser for o caso, os apoios necessários (art. 38). 

Seja em se tratando de capacidade restringida ou incapacidade, o juiz 

designará um curador ou os apoios necessários a fixar suas funções, sendo que tais 

indivíduos devem promover a autonomia e favorecer as decisões que respondam às 

preferências da pessoa protegida (art. 32). 

As medidas de apoio trazidas pelo projeto são de caráter judicial ou 

extrajudicial e têm como escopo promover que a pessoa que delas necessitem 

possa ter facilitada uma tomada de decisão para dirigir a si mesma, administrar seus 

bens e celebrar atos jurídicos em geral. Trata-se de um instrumento normativo que 

visa promover a autonomia e facilitar a comunicação, a compreensão e a 

manifestação de vontade da pessoa para o exercício dos seus direitos (art. 43). 

O apoio não se vincula a figura do curador, mas pode revelar a existência de 

mais de um indivíduo de confiança do interessado que estará ao lado da pessoa 

para dar-lhe apoio na tomada de decisões. Ao juiz competirá à avaliação dos 

alcances da designação das medidas de apoio, resguardar a proteção da pessoa em 

casos de eventuais conflitos de interesse ou influência indevida, e estabelecer a 

condição e a qualidade das medidas de apoio (art. 43). 

Pelo que fora tratado acima, percebe-se que o projeto do Código Civil 

argentino adota a expressão “adição ou alteração mental permanente ou 

prolongada, de suficiente gravidade” para justificar a restrição da capacidade, bem 

como a expressão “enfermidade mental” para justificar a interdição. Entretanto, 

qualquer seja a espécie não há referência a uma indelével incapacitação absoluta ex 

lege, de modo que a extensão da incapacitação será definida na sentença judicial, 

sobretudo pelo fato de o próprio código exigir que a sentença preveja o regime para 

a proteção, assistência ou promoção de maior autonomia possível. 
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Seja em se tratando de restrição da capacidade ou interdição, o projeto 

Lorenzetti não impõe aos indivíduos que padecem de transtornos mentais e do 

comportamento uma limitação total da capacidade de agir em situações jurídicas 

que lhe digam respeito, possibilitando a cooperação na formulação decisória 

mediante a ajuda de terceiras pessoas. Desta forma, pelas possibilidades do projeto 

do Código Civil, é certo que a incapacitação absoluta da pessoa se torna algo raro, 

diante da abertura dada pela Lei Civil. Tanto é assim que o próprio Código ao 

estabelecer quem são os incapazes, menciona a pessoa declarada por sentença 

judicial, na extensão disposta nesta decisão. 

Nesse sentido, é certo que conclusões como estas, ou que percorrem 

caminho semelhante, tendentes a preservar a autonomia privada nas incapacidades 

do Direito Privado mostram-se adequadas a uma teoria moderna do Direito Civil no 

contexto do Estado Democrático de Direito. 

Caminho semelhante poderia ter percorrido o Código Civil brasileiro, 

sobretudo com o objetivo de resguardar, expressamente, a autonomia dos 

incapazes, o que não ocorreu. 

Embora o Código Civil brasileiro de 2002 tenha trazido modificações no rol 

das incapacidades absoluta e relativa, na tentativa de delimitá-las melhor, sobretudo 

no que tange a possibilidade de estabelecimento da incapacidade relativa para 

pessoas tidas como excepcionais em decorrência da ausência de desenvolvimento 

mental completo (crítica de Raimundo Nina Rodrigues), manteve-se a possibilidade 

de incapacitação absoluta, sem que se pudesse falar em limitação da curatela. Da 

leitura sistemática e contextual do art. 1772 do Código Civil de 2002, é possível 

afirmar que apenas nos casos de incapacidade relativa (art. 4º) pode-se falar em 

limitação da curatela. Aos absolutamente incapazes nega-se qualquer tipo de 

possibilidade de aferição de capacidade jurídica, pelo menos nos termos da lei civil. 

Assim, no que tange aos transtornos mentais e do comportamento, a Teoria 

das Incapacidades, no âmbito do Código Civil brasileiro, se desdobra na 

enfermidade ou deficiência mental que ilide o discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, na deficiência mental que reduz o discernimento, e na ausência de 

desenvolvimento mental completo em razão de uma “excepcionalidade” de saúde. 

Não obstante o novo Código Civil tenha se arvorado em uma perspectiva 

humanista, que preza pelo reconhecimento da pessoa enquanto um ser em 

constante produção de si mesmo há, em torno dos termos acima dispostos, margem 
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para discricionariedade que pressupõe a ação de alguém dizendo ser ou não o outro 

incapaz para a prática de atos da vida civil. Acabando por decidir o que é ou não 

melhor para outrem.  

Ora, o que é não ter o necessário discernimento para a prática dos atos da 

vida civil? Qual a circunstância de uma transitoriedade que impede a expressão 

plena da vontade? Há algum pressuposto imaculado, neste caso? Há limite para 

redução do discernimento? Até que ponto isso pode ser verificável? Há como 

mensurar a completude ou incompletude de um desenvolvimento mental? 

As definições dadas àqueles acometidos por doença mental ou qualquer outro 

tipo de deficiência que lhes tolhesse o pleno discernimento sempre foram as mais 

infelizes possíveis, conforme retratado no presente capítulo, dedicado ao estudo da 

linguagem adotada em alguns códigos civis, os quais beberam da fonte do Código 

Civil de Napoleão de 1804. 

É perceptível o perigo dos rótulos outrora utilizados e como, do próprio ponto 

de vista lexical, eles eram completamente indefiníveis e subjetivos. É sabido que 

todo conceito é inclusivo para as categorias que abarca e excludente para as 

demais. A generalização excessiva de um rótulo permite, dessa forma, a 

flexibilização e, consequentemente, o alargamento da compreensão do que, ao 

longo da história do Direito, tem sido manuseado para retirar das pessoas a 

possibilidade de, per si, exercerem seus direitos civis (SÁ; PONTES, 2010, p. 191-

200). 

 Ao continuar o caminho pela doutrina, o que se pode averiguar é que, com a 

Codificação de 2002, melhorou-se a terminologia aplicada, sem, contudo, existir 

qualquer tipo de reflexão no que tange à procedimentalidade do instituto da 

interdição. Não há menção no pensamento jurídico clássico acerca de uma 

necessária releitura do instituto. O trabalho continua sendo o de subsumir a figura do 

deficiente mental a alguma dentre as gradações presentes no rol dos absoluta ou 

relativamente incapazes de modo a encontrar uma etiqueta que o classifique à luz 

do Direito. Todos os termos ventilados – anulação, nulidade, efeitos, repetição – 

sugerem aquele que foi e, ainda, é, para muitos, a preocupação do Direito Civil: o 

patrimônio. 

 Dessa forma, já não é mais possível endossar as palavras de Caio Mário 

quando menciona:  
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O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão 
moralmente elevada, que é a proteção dos que são portadores de uma 
deficiência juridicamente apreciável. Esta é a idéia fundamental que o 
inspira, e acentuá-lo é de suma importância para a sua projeção na vida civil 
[...]. (PEREIRA, 2004, p. 272)  

  

Com o passar dos anos e com o surgimento de novos nomes do Direito foi 

que se começou a ver, ainda que timidamente – como se pode notar em Farias e 

Rosenvald (FARIAS; ROSENVALD, 2007, p. 215-216), alguma menção crítica ao 

regime das incapacidades tal como ainda é estudado. O Direito começa, aos 

poucos, a ser oxigenado e a necessidade de se romper com conceitos 

naturalizantes e com exercícios hermenêuticos de subsunção do fato à norma passa 

a efervescer no lado agônico das reflexões. São trazidas para o campo ensolarado 

das atenções as situações jurídicas existenciais que, ao lado das patrimoniais, 

também, compõem o universo particular de cada ser humano. 

 Destarte, diante de um contexto de reconstrução do Direito Civil que se 

coadune com a principiologia constitucional, a reprodução do regime das 

incapacidades com a carga patrimonialista que ele possui em todo o seu 

fundamento e reflexo se torna uma prática agressiva e medieval.  

 É nessa notória incongruência e desajuste entre aspirações teóricas e 

operacionalização caduca que Pietro Perlingieri semeia seu posicionamento acerca 

do tema. Para o referido autor, a falta de aptidão de uma pessoa para compreender 

as questões que a cercam nem sempre é generalizada, podendo se circunscrever a 

setores específicos. Essa construção de uma ausência total de discernimento, geral 

e abstrata, construída sob uma ótica jurídica, é fictícia e, exatamente, por isso, 

dependendo do caso, irreal: 

 

Dessa situação deriva, por um lado, a necessidade de recusar preconceitos 
jurídicos nos quais pretender armazenar a variedade do fenômeno do déficit 
psíquico; por outro, a oportunidade que o próprio legislador evite 
regulamentar a situação do deficiente de maneira abstrata e, portanto, 
rígida, propondo-se estabelecer taxativamente o que lhe é proibido e o que 
lhe é permitido fazer. (PERLINGIERI, 2007, p. 163)  

  

Ao dissertar sobre a justificação constitucional dos institutos de proteção, o 

referido autor alerta sobre a possibilidade que uma série estereotipada de limitações, 

proibições e exclusões – que não traduzam um estado patológico correspondente ao 

do interditado –, tem de representar um engessamento desproporcionado à 

realização de seu pleno desenvolvimento (PERLINGIERI, 2007, p. 164). A maneira 
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viável de não incorrer em tal erro seria avaliar a extensão das limitações de cada 

pessoa sujeita à constrição de seus direitos civis: 

 

É preciso [...] privilegiar sempre que for possível as escolhas de vida que o 
deficiente psíquico é capaz, concretamente, de exprimir, ou em relação às 
quais manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser 
traduzida em uma incapacidade legal absoluta, em uma ‘morte civil’. 
Quando concretas, possíveis, mesmo se residuais, faculdades intelectivas e 
afetivas podem ser realizadas de maneira a contribuir para o 
desenvolvimento da personalidade [...]. (PERLINGIERI, 2007, p. 164)  

  

Por tal razão é que se faz necessário revisitar a Teoria das Incapacidades 

para, em seguida, propor uma releitura responsável da mesma, buscando-se 

constatar, na medida de cada circunstância fática, a capacidade e a autonomia 

privada dos então rotulados incapazes. 

De qualquer forma, não basta uma mera mudança de linguagens. A mudança 

é atitudinal! É sob esse fundamento que segue a conclusão da presente tese. 
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7 A TEORIA DAS INCAPACIDADES NO CONTEXTO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: OS DESAFIOS PARA A EFETIVAÇÃO 

NORMATIVA DA PESSOALIDADE E A ELIMINAÇÃO DO SOFRIMENTO DE 

INDETERMINAÇÃO 

 

7.1 Saúde mental e reestruturação da Teoria das Incapacidades 

 

Conforme estabelecido desde as primeiras linhas da presente tese, o 

questionamento fundamental a ser problematizado é se a Teoria das Incapacidades 

acolhida pelo Direito Privado Brasileiro, especificamente quando se trata de pessoas 

portadoras de transtorno mental e do comportamento, estaria adequada ao projeto 

de um Estado Democrático de Direito. 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência propaga com veemência que o 

Direito Civil brasileiro encontra-se sob um novo paradigma constitucional, e que a 

dignidade da pessoa humana, estatuída como fundamento constitucional, estaria a 

orientar uma redefinição de posturas teóricas e praticas. 

Dúvidas não há quanto a isso. Todavia, a previsão normativa deste novo 

contexto jurídico não demanda apenas uma alteração do paradigma teórico do 

Direito Civil. O que se demanda é uma mudança de atitude! É a realização das 

incapacidades no Direito Civil que deve ser analisada sob as consequências destes 

pressupostos teóricos que estabelecem um frondoso arcabouço de possibilidades 

para o Direito. 

Como já salientado, no contexto do Estado Democrático, o Direito deve ser 

afirmado como instrumento dialógico capaz de efetivar uma realidade social, 

construída e reconstruída através de processos linguísticos que se perfazem em um 

contexto democrático de convivência social. Em consequência, o Direito não pode, 

de forma alguma, ser utilizado como meio de frustração da autorrealização 

individual, haja vista que tal prática evidencia uma proposta antidemocrática de 

juridicidade que nega a pluralidade da sociabilidade moderna e instaura uma 

gramática dos conflitos sociais. 

Quaisquer propostas tendentes a abolir ou ceifar a autorrealização e 

autoafirmação da pessoa, a partir de argumentos ex ante ou em tese, evidencia a 

não garantia da preservação das diferentes esferas comunicativas, fato que impede 

a realização de cada sujeito individual. 
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É por tal razão que a Teoria das Incapacidades, nos moldes como pensada e 

realizada no Direito Brasileiro, evidencia os caminhos para o sofrimento de 

indeterminação, limitando, em consequência, as possibilidades de construção da 

própria pessoalidade. Necessário reestruturar tal teoria, com o escopo de ilidir 

qualquer patologia de fundamentação normativa capaz de desestabilizar o projeto de 

Direito garantidor de iguais liberdades fundamentais. 

Necessário, portanto, pensar e efetivar uma Teoria das Incapacidades que 

assegure que a pessoa se compreenda tanto como uma “pessoa de direito”, isso é, 

titular de direitos, bem como um “sujeito moral”, ou seja, portadora de uma 

consciência individual que permite o efetivo exercício de direito. Apenas no momento 

em que, normativamente, se efetiva tais dimensões é que uma identidade prática 

individual se realiza. 

Se é possível sustentar a existência de uma “reviravolta copernicana da 

Teoria do Direito Civil” na atualidade, não há dúvida que ela pressupõe, 

necessariamente, o “sair de cena” do sujeito abstrato, teórico, pensado ex ante, e o 

afirmar-se do sujeito concreto, que se constrói e se reconstrói em um contexto 

democrático de convivência, em constante busca por reconhecimento. É esta nova 

postura antropológica e social que está a exigir do Direito Civil a não fomentação de 

uma patologia normativa, mas, ao contrário, a afirmação de uma Teoria que realiza o 

seu devir a partir das relações de reconhecimento formadoras de identidade. 

Com respaldo neste pressuposto teórico-filosófico137, é que se propôs uma 

releitura da Teoria da Personalidade Jurídica e da Teoria da Capacidade no Direito 

Privado, retirando de ambas a pretensa garantia abstrata da individualidade. 

Tanto a concepção de uma “personalidade natural” quanto a concepção de 

uma “capacidade de direito” demonstraram a preocupação em se resguardar à 

pessoa certas garantias jurídicas tão somente pelo fato delas serem humanas. 

Reconhecer-lhe um atributo de naturalidade (pessoa natural) e uma capacidade que 

é de direito significava assegurar-lhe a certa e inabalável participação em uma 

realidade jurídica, a partir da sua condição humana. 

Todavia, tal previsão abstrata não basta! 

                                                           
137

 A formulação teórico-filosófica da Teoria do Direito Privado aqui referenciada foi trabalhada com 
maiores detalhes no capítulo denominado “A compreensão dialógica do Direito: a dinâmica do 
reconhecimento e da reconciliação no Direito Privado”. 
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Personalidade jurídica e capacidade de direito se constituem e reconstituem 

na dinâmica da situação jurídica. Na Teoria do Direito Privado, a capacidade para 

estar em uma situação jurídica e praticar um determinado ato pressupõe o 

reconhecimento jurídico de uma liberdade diante de uma determinada situação 

jurídica concreta. Assim, na medida em que a pessoa humana evidencia uma 

personalidade jurídica (referencial de imputação normativa) ela tem capacidade de 

exercício que lhe é atribuída pelo próprio Direito. É neste ponto que a personalidade 

jurídica se entrelaça com a pessoalidade, tornando, ambas, realidade. 

Em uma época que exige do Direito Privado a não fomentação de uma 

patologia normativa, é impróprio sustentar que a pessoa humana possa ter uma 

personalidade jurídica por natureza ou uma capacidade por direito, sem dar-lhe a 

liberdade para exercício em situações jurídicas que evidenciam o seu construir-se e 

reconstruir-se enquanto sujeito de autodeterminação. Se há personalidade jurídica, 

há capacidade de exercício, ainda que esta possa se evidenciar de formas 

diferenciadas, pois um não se dissocia do outro, seja qual for à situação jurídica em 

comento – existencial ou patrimonial. 

Como salientado138, os conceitos de pessoa fundados em justificativas 

material ou formal são insuficientes para expressar todas as dimensões que a 

pessoa humana ocupa no Direito, de modo que, na perspectiva do pós-positivismo, 

o fundamento conceitual de pessoa é procedimental, ou seja, não se prende a 

pressupostos ontológicos daquilo que a pessoa se revela enquanto sujeito de 

liberdades, nem se limita a perspectivas formais de uma unidade personificada de 

normas jurídicas.  

Ser pessoa na perspectiva do pós-positivismo, pois, pode refletir tanto os 

atributos de uma pessoalidade livre e intersubjetivamente construída por alguém 

(dimensão reflexiva da racionalidade), quanto os atributos normativos de algo ou 

alguém a quem o Direito concede a possibilidade de agir em situações jurídicas e, 

assim, também, ter personalidade jurídica (dimensão operacional da pessoa a partir 

da Teoria do Direito Privado).  

Assim, enquanto a pessoalidade é uma construção interdependente ao 

Direito, uma vez que a norma jurídica desempenha papel constitutivo da 

                                                           
138

 Para aprofundamento da questão, vide capítulo denominado “Personalidade jurídica e teoria da 
capacidade no Direito Privado: da legitimação abstrata ao propósito da efetivação de uma 
possibilidade”. 



215 

 

individualidade, a personalidade jurídica está estritamente vinculada a situações 

jurídicas determinadas ou determináveis, razão pela qual é dimensão operacional 

existente a partir da Teoria do Direito, dela construída e dependente. 

Como consequência, em se tratando de pessoas humanas, no momento em 

que a dimensão operacional da pessoa é constituída na linguagem do Direito, a 

dimensão reflexiva da racionalidade se faz presente, evidenciando um horizonte a 

partir do qual há uma pessoa capaz de, a sua maneira, tomar uma posição, e assim 

agir, ser responsável pela sua ação e buscar ser reconhecido através dela139. 

Todavia, a dimensão operacional da pessoa a partir da Teoria do Direito 

Privado permite restrições deste exercício de liberdade, o que fundamenta a Teoria 

das Incapacidades. No limiar destas restrições é que se evidenciam as 

possibilidades de sofrimentos de indeterminação causados pelo Direito Privado. 

Exemplo disso é o tratamento dispensado pelo Direito Brasileiro às crianças e 

adolescentes. De acordo com o Código Civil, os menores de dezesseis anos são 

absolutamente incapazes para a prática de atos da vida civil (art. 3º, inciso I), ao 

passo que os maiores de dezesseis e menores de dezoito são relativamente 

incapazes a certos atos, ou a maneira de exercê-los (art. 4º, inciso I). 

Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e 

ao adolescente o gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade (art. 3º, ECA). 

Ora, como uma criança ou um adolescente pode ter assegurado alguma 

autonomia (dimensão reflexiva da racionalidade) sendo incapaz (restrição da 

dimensão operacional da pessoa a partir da Teoria do Direito Privado)? 

Maria de Fátima Freire de Sá e Bruno Torquato de Oliveira Naves afirmam 

que ainda que por questões de política legislativa é preciso determinar quando se 

inicia a capacidade plena do indivíduo, isso não implica que “seu discernimento deva 

ser sempre atrelado à capacidade ditada pela norma, de forma a impossibilitar o 

exame de questões polêmicas pelo Judiciário.” (SÁ; NAVES, 2009, p. 106). 

                                                           
139

 No livro “Pessoas e autonomia privada: dimensões reflexivas da racionalidade e dimensões 
operacionais da pessoa a partir da Teoria do Direito Privado” (MOUREIRA, 2011), defendeu-se tal 
argumento no capítulo denominado “Pessoas: A correlação entre as coordenadas da pessoalidade e 
as coordenadas da personalidade jurídica”. 
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Segundo Ana Carolina Brochado e Renata de Lima Rodrigues (2010), 

crianças e adolescentes são pessoas em formação, estando em gradativo processo 

de construção de autonomia, o que implica no desenvolvimento gradual de uma 

pessoa dotada de discernimento, apta, autônoma e responsável para assumir as 

consequências advindas de seus próprios atos no contexto intersubjetivo de 

convivência. Em consequência, afirmam que estabelecer critérios vinculados 

estritamente à faixa etária, desconsiderando o contínuo processo de 

desenvolvimento da criança e do adolescente, considerando-os incapazes, pode 

significar um óbice ao livre desenvolvimento da pessoalidade, já que implica em 

negativa de autonomia (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010). 

A não presunção da ausência de discernimento da criança e do adolescente 

apenas pelo critério etário faz com que Ana Carolina Brochado e Renata de Lima 

Rodrigues concluam que tal falta de discernimento seja investigada casuisticamente, 

levando-se em conta o grau de desenvolvimento psíquico do indivíduo (TEIXEIRA; 

RODRIGUES, 2010). 

Sob outro enfoque, mas chegando-se a mesma conclusão, Gustavo Pereira 

Leite Ribeiro explana a possibilidade da criança e do adolescente exercer o direito à 

recusa a tratamento médico, o que demandaria constatação da sua competência 

para tanto, pois a verificação casuística do discernimento deve ser capaz de 

legitimar a atuação pessoal do sujeito de direito naquelas situações envolvendo 

interesses existenciais (RIBEIRO, 2010). 

Alguns autores chegam a afirmar que a dissonância entre o Código Civil e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente se restringe ao âmbito de eficácia dos 

referidos textos legais. Assim, dizem, por exemplo, que o disposto nos artigos 3º e 4º 

do Código Civil deve ser direcionado à defesa do patrimônio do incapaz, uma vez 

que seriam funcionalmente incompatíveis com as situações jurídicas existenciais 

tuteladas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (TEPEDINO, 2009, p. 204). 

Não obstante tal posicionamento, os fundamentos preservadores de 

autonomia e discernimento sustentados por Ana Carolina Brochado e Renata de 

Lima Rodrigues (2010) vão além da limitação às situações jurídicas existenciais, 

podendo, sim, chegar às situações jurídicas patrimoniais, sobretudo pelo fato da 

própria pessoalidade se evidenciar, também, nestas situações patrimoniais. 

A seguir tais discussões, a questão que se apresenta é: no contexto do 

Estado Democrático de Direito, como estruturar a Teoria das Incapacidades, no que 
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tange às pessoas que padecem de transtornos mentais e comportamentais, tendo 

em vista os desafios para efetivação normativa da pessoalidade e a constante busca 

da eliminação do sofrimento de indeterminação? 

Se se pretende assumir um modelo de Direito seja adequado aos projetos 

democráticos de uma sociedade pluralista, é preciso pensar a Teoria das 

Incapacidades tornando-a capaz de atender demandas de reconhecimento 

depositadas no conceito de autonomia privada e dignidade humana. Não se 

podendo perder de vista que o fim último de sua realização é a eliminação de 

qualquer atitude tendente a causar sofrimento de indeterminação. 

Embora o Código Civil Brasileiro seja datado de 2002, inúmeros dispositivos 

ainda guardam a proteção “impassível” e “benevolente”, de um modelo de 

incapacidade que ao invés de efetivar a dignidade da pessoa humana, despreza-a, 

minimiza-a, tornando-a um simplório baluarte de uma perspectiva de Direito que se 

aperfeiçoa em estandartes de papel. 

Exemplo disso é o fato do Código Civil Brasileiro presumir, por um critério 

absolutamente moral e antidemocrático, que uma pessoa maior de 70 anos de 

idade, possivelmente em razão de sua senilidade, não possui discernimento 

suficiente para escolher um regime de bens, pois se ela se casar o regime é 

obrigatório de separação de bens (art. 1641, inciso II). 

Não diferentemente, seguindo os mesmos moldes dos códigos oitocentistas, 

o novo Código Civil Brasileiro prevê a hipótese de incapacidade civil absoluta para 

aquelas pessoas que, em razão de “enfermidade” ou “deficiência” mental são vistas 

como carentes de “necessário discernimento” para a prática dos atos da vida civil. 

Ora, se o desafio proposto ao Direito é efetivar normativamente a 

pessoalidade buscando eliminar qualquer sofrimento de indeterminação, como 

reestruturar e aplicar a Teoria das Incapacidades no que tange às pessoas que 

padecem de transtorno mental e do comportamento? 

Certo é que a construção de uma resposta a tal questionamento percorre 

vários caminhos de ordem teórica e prática, mas, em um primeiro plano, é preciso 

estabelecer discussão acerca da existência, ou não, de uma linguagem adequada a 

ser usada pelos Códigos Civis. 

 

7.2 O uso adequado da linguagem como medium para a realização normativa 

da pessoalidade 
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Conforme já ressaltado na presente tese140, os Códigos Civis modernos 

adotaram inúmeras terminologias na busca por uma definição precisa sobre quais 

seriam os limites e as possibilidades de ação da pessoa que padece de transtorno 

mental e do comportamento no contexto jurídico. 

Doravante, o que interessa é pensar nesta linguagem após a Segunda Guerra 

Mundial, pois como já salientado141, foi após tal marco histórico que novos contornos 

foram dados às relações intersubjetivas, valorizando-se o outro enquanto diferente 

e, portanto, merecedor de respeito, tal como qualquer outro. Foi após a Segunda 

Guerra que o pluralismo constitutivo da sociedade moderna favoreceu a expansão 

do pensamento moral e a proteção jurídica de indivíduos que padecem de 

transtornos mentais e do comportamento, a ponto de se questionar se a 

enfermidade mental trata-se de uma psicopatologia real com uma base orgânica 

autêntica ou se trata de um mito social. Daí a origem dos movimentos de “Reformas 

Psiquiátricas”. 

No plano de defesa dos Direitos Humanos, a Assembleia Geral da ONU 

publicou em 20 de dezembro de 1971 uma declaração internacional com o escopo 

de proteger os direitos das pessoas que padeciam de transtorno mental e do 

comportamento, denominando tais indivíduos como portadores de retardo ou atraso 

mental. Tal declaração ficou conhecida como “Declaração dos Direitos do Atrasado 

Mental” (Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons). 

Em 09 de dezembro de 1975, a Assembleia Geral da ONU aboliu a 

nomenclatura Mentally Retarded Persons substituindo-a Disabled Persons. Tal 

alteração se deu com a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes 

(Declaration on the Rights of Disabled Persons), que estabeleceu em seu §1º que o 

termo “pessoas deficientes” referia-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por 

si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social 

normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais. 

                                                           
140

 Vide capítulo denominado “A linguagem dos códigos: o que a modernidade estaria a exigir da 
teoria das incapacidades no contexto do Estado Democrático de Direito?” 
141

 Para maiores esclarecimentos, remete-se o leitor ao capítulo denominado “Filosofia, Medicina e 
Sociabilidade: esboço histórico-filosófico sobre a compreensão dos transtornos mentais e do 
comportamento”. 



219 

 

O temo “pessoas acometidas de transtorno mental” foi adotado pela 

Assembleia Geral da ONU no documento que estabeleceu os “Princípios para a 

proteção de pessoas acometidas de transtorno mental e para melhoria da 

assistência à saúde mental”, publicado em 17 de dezembro de 1991. Embora não 

tenha fixado um conceito sobre o que é transtorno mental, referido documento previu 

que a determinação de um transtorno mental “deverá ser feita de acordo com os 

padrões médicos aceitos internacionalmente”. 

Em 20 de dezembro de 1993, a ONU publicou “Regras gerais sobre a 

igualdade de oportunidades para pessoas com deficiências”, adotando termos que 

foram empregados pela Organização Mundial de Saúde em 1980, através da 

“Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens” 

(International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps - ICIDH). Ainda 

a ONU tenha apresentado críticas à terminologia adotada pela OMS na ICIDH, 

previu no parágrafo 17 do referido documento internacional que o termo 

“incapacidade” compreende uma extensa pluralidade de limitações funcionais que se 

evidenciam em todos os continentes. A incapacidade da pessoa pode ser produto de 

uma deficiência física, intelectual ou sensorial, de um estado que demande 

intervenção médica ou de transtornos mentais, sendo que tais deficiências, estados 

ou transtornos podem ser transitórios ou permanentes (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1993). 

Por outro lado, segundo o parágrafo 18, o termo “desvantagem” (handicap) 

compreende a perda ou a limitação das possibilidades de inserção na vida 

comunitária em condições de igualdade com relação aos outros. Trata-se da 

descrição de uma situação da pessoa com deficiência em relação com o seu meio. 

Estabelecer um conceito para “desvantagem”, nos termos do documento da ONU de 

20 de dezembro de 1993, tem como escopo realçar os defeitos de concepção do 

meio físico no qual a pessoa está envolvida e de muitas das atividades organizadas 

no seio da sociedade (informação, comunicação e educação), que acabam por 

impedir que as pessoas com deficiências possam participar em condições de 

igualdade (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993). 

 As observações apresentadas pela ONU à International Classification of 

Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH), da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), decorrem do fato da ICIDH assumir um enfoque negativo da deficiência e da 

incapacidade. 
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Segundo María Teresa Jiménez Buñuales, Paulino González Diego e José 

María Martín Moreno (2002), o modelo adotado pela International Classification of 

Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH) pressupunha como consequência 

das enfermidades uma sequencia de conceitos, quais sejam: deficiências 

(deficiencias), incapacidades (discapacidades) e desvantagens (minusvalías). 

As deficiências evidenciavam anormalidades da estrutura corporal e da 

aparência, e a função de um órgão ou sistema, qualquer que seja sua causa, 

tratava-se de um transtorno a nível orgânico. Por outro, o transtorno em nível da 

pessoa refletia uma incapacidade (discapacidades), haja vista que esta refletia as 

consequências da deficiência desde o ponto de vista funcional e da atividade do 

indivíduo. As desvantagens (minusvalías), por sua vez, referenciavam-se as 

desvantagens que o indivíduo experimentava como consequência das deficiências e 

incapacidades, ou seja, eram reflexos da adaptação do indivíduo ao seu entorno 

(BUÑUALES; DIEGO; MORENO, 2002, p. 273). 

Como forma de superar o paradigma negativo da International Classification 

of Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH), em maio de 2001 a OMS aprovou 

a International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), traduzida 

para o português como Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde (CIF). Segundo Norma Farias e Cássia Maria Buchalla, a CIF “representa 

uma mudança de paradigma para se pensar e trabalhar a deficiência e a 

incapacidade, constituindo um instrumento importante para avaliação das condições 

de vida e para a promoção de políticas de inclusão social” (2005, p. 187). Não 

diferentemente, María Teresa Jiménez Buñuales, Paulino González Diego e José 

María Martín Moreno afirmam que as críticas levantadas à ICIDH revelam a 

necessidade de superação da sua natureza unidimensional, centrada apenas no 

ponto de vista da incapacidade como um fato individual, que despreza os aspectos 

sociais e contextuais da deficiência (2002, p. 273). 

Os aspectos sociais e ambientais que envolvem pessoas com incapacidades 

foram devidamente considerados pela CIF, que acabou por abolir a lógica linear e 

sequencial adotada pela CID, dando-se ênfase às vicissitudes da funcionalidade 

(fatores contextuais da incapacidade). Nesse sentido, segundo Norma Farias e 

Cássia Maria Buchalla: 
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A CIF é baseada, portanto, numa abordagem biopsicossocial que incorpora 
os componentes de saúde nos níveis corporais e sociais. Assim, na 
avaliação de uma pessoa com deficiência, esse modelo destacasse do 
biomédico, baseado no diagnóstico etiológico da disfunção, evoluindo para 
um modelo que incorpora as três dimensões: a biomédica, a psicológica 
(dimensão individual) e a social. (FARIAS; BUCHALLA, 2005, p. 189). 

 

A International Classification of Functioning, Disability and Health não 

considera a incapacidade como um problema minoritário, situando-o em pé de 

igualdade com todas as enfermidades e os problemas de saúde, 

independentemente de sua causa.  Tal postura neutra assumida pela CIF acaba por 

colocar os transtornos mentais no mesmo patamar das enfermidades físicas, fato 

que “tem contribuído ao reconhecimento e documentação da carga mundial de 

transtornos depressivos, que é hoje a causa principal dos anos de vida perdidos por 

incapacidade em todo mundo” (BUÑUALES; DIEGO; MORENO, 2002, p. 276, 

tradução nossa)142. 

Desta forma, o objetivo assumido pela CIF foi descrever a funcionalidade e a 

incapacidade relacionando-as às condições de saúde da pessoa, identificando o que 

ela pode ou não fazer em sua vida diária, “tendo em vista as funções dos órgãos ou 

sistemas e estruturas do corpo, assim como as limitações de atividades e da 

participação social no meio ambiente onde a pessoa vive.” (FARIAS; BUCHALLA, 

2005, p. 189). 

O novo marco paradigmático da International Classification of Functioning, 

Disability and Health pressupõe a retirada da doença do centro das especulações 

médico-científicas, colocando em seu lugar a pessoa e sua saúde, pois como bem 

ressaltou Renata Barbosa de Almeida,  

 

esta Classificação inaugura um interesse pelo conteúdo da saúde pessoal, 
compreendida a doença como um elemento constitutivo desta – não 
simplesmente como causa de uma gama de restrições pessoais. Fica 
superada, então, a mera busca de alocações padronizadas que apenas 
categorizam o doente, a partir do seu estado patológico, numa perspectiva 
pormenorizante e generalizante. (ALMEIDA, 2008, p. 157-158). 

 

Todavia, ao assumir a saúde como um conceito cujo conteúdo há de ser 

deixado ao próprio sujeito, Renata Barbosa de Almeida critica a CIF na medida em 

que a abordagem por ela assumida para definir os conceitos de funcionalidade e 
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 Este enfoque neutral sitúa a los trastornos mentales al mismo nivel que las enfermedades físicas y 
ha contribuido al reconocimiento y documentación de la carga mundial de tras tornos depresivos, que 
es hoy la causa principal de los años de vida perdidos por discapacidad en todo el mundo. 
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incapacidade é redundante à compreensão do modelo de saúde que respalda 

autonomia. Isto porque “estar funcional ou incapaz é caracterização participante do 

conteúdo que a saúde tem em relação a dada pessoa”, ou seja, “a saúde é não só 

um emaranhado de interligações entre aspectos multidimensionais, mas um 

emaranhado que suscita e, portanto, que se compõe de pontos de funcionalidade 

e/ou de incapacidade.” (ALMEIDA, 2011, p. 162).  

Neste contexto argumentativo, concorda-se com Renata Barbosa de Almeida 

no sentido de que o estar funcional e/ou incapaz é definição de saúde, e não 

ausência de saúde. A participação da pessoa na definição do conteúdo daquilo que 

vem a ser definido como saúde, ou seja, um direito individual mostra-se 

fundamental. Em posição semelhante, Ana Carolina Brochado Teixeira sustenta que: 

 

[...] saúde é um conceito dinâmico, que muda conforme as experiências 
individuais, de modo que é possível afirmar que cada pessoa pode ter uma 
definição própria de saúde e, se ela tiver higidez psíquica, tem ampla 
liberdade para decidir sobre sua saúde, isto é, sobre seu corpo. Saúde, para 
nós, é o controle do próprio corpo. (TEIXEIRA, 2010, p. 376). 

 

Desta forma, verifica-se que a tendência moderna de definição de saúde e de 

incapacidade afasta-se do projeto “impassível” e “benevolente” dos tempos de 

outrora, exigindo-se a afirmação da própria pessoa na definição daquilo que será 

causa de limitações da sua ação. Incapacidade deixa, pois, de ser tratada como algo 

contrário à saúde, passando a ser identificada como uma característica da própria 

saúde. 

Em 25 de agosto de 2009, o Presidente da República promulgou a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, 

incorporando-o ao ordenamento jurídico nacional (Decreto 6.949/09). 

Segundo a referida Convenção Internacional, a deficiência é um conceito em 

evolução, resultante da interação entre pessoas em tal situação e as barreiras 

devidas às atitudes e ao meio ambiente que impedem a plena e efetiva participação 

dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade com os outros. Na 

Convenção não se busca definir deficiência, mas assegura direitos fundamentais, 

reconhecendo a importância da autonomia de tais pessoas, bem como sua 

independência individual, inclusive a liberdade para fazer as próprias escolhas. 
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A referência às pessoas com deficiência, no contexto da Convenção, abrange 

pessoas 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 (art. 1º). Verifica-se, pois, não haver uma delimitação 

precisa e única ao conteúdo de deficiência, tendente a restringi-la às perturbações 

mentais. Por outro lado, a referenciação é aberta e admite várias possibilidades. 

Não obstante a política sugerida pela Convenção e assumida pelo Brasil 

verifica-se que diretrizes são empossadas com o intuito de limitar quaisquer 

tendências legais em restringir a capacidade das pessoas sob a alegação de 

proteção. A capacidade legal é regra. Nesse sentido, o art. 12, item 2, da Convenção 

diz que os Estados reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os 

aspectos da vida. 

O exercício da capacidade deve ser sempre fomentado pelo Estado, inclusive 

com o estabelecimento de salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir 

abusos. Tais salvaguardas não implicam em restrição total da capacidade da 

pessoa, mas pressupõe assegurar os seus direitos, a sua vontade e suas 

preferências, isentando-as de conflito de interesses e influência indevida. As 

salvaguardas devem ser aplicadas em um período mais curto possível e devem ser 

submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 

independente e imparcial. 

Para além de uma restrição da capacidade a situações jurídicas existenciais, 

a Convenção foi além, impondo aos Estados a necessidade de tomar todas as 

medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual 

direito de possuir ou herdar, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a 

empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro (art. 12, item 

5). Assim, a capacidade de exercício em situações jurídicas patrimoniais, sem 

curador, deve ser colocada em pauta nos projetos jurídicos dos Estados ratificadores 

da Convenção, como é o caso do Brasil. 

Diante dos indicativos argumentativos acima apresentados, sobretudo pelo 

caminho de atribuição do conteúdo ao conceito de saúde, bem como da forma como 

as Organizações Internacionais percorrem na defesa dos direitos das pessoas 

portadoras de transtorno mental e do comportamento, conclui-se que a linguagem 
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assumida pelo Código Civil Brasileiro de 2002 para definir a Teoria das 

Incapacidades (“enfermidade ou deficiência mental” e “excepcionais sem 

desenvolvimento mental completo”), além de indefinida, não mais se sustenta. 

É de todo temerário manter o Direito alheio a esta nova perspectiva médico-

científica de saúde e incapacidade, mantendo a linguagem dos Códigos Civis inertes 

em estandartes legais empoeirados, prezando pela abstração de uma época que 

acomoda em velhos armários as perucas entalcadas do século XVIII. 

Para a Medicina, deficiência mental e enfermidade psiquiátrica são conceitos 

diferenciados. A deficiência mental é o desenvolvimento intelectual deficitário 

decorrente de um retardo psíquico, cujas causas podem ser variáveis, tais como 

problemas genéticos, alimentação insuficiente na infância, infecções da mãe durante 

a gestação, problemas no parto, etc. De outro lado, a enfermidade psiquiátrica 

envolve um processo mais complexo, uma vez que para além da base biológica, há 

fatores ambientais em sua potencialização. Refere-se a transtornos como a 

esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, dentre outros143. 

Para o Direito, qualquer que seja a definição utilizada (deficiência mental ou 

enfermidade psiquiátrica), o reconhecimento jurídico das incapacidades e as 

consequentes limitações a estas, independem da causa que reduz a possibilidade 

do exercício da autonomia individual. 

Nesse sentido, conclui-se que no contexto do Estado Democrático de Direito, 

a alternativa linguística adequada foi a inserida no Projeto do Código Civil Argentino 

que, ao estabelecer a incapacidade de exercício, previu ser incapaz a pessoa assim 

declarada por sentença judicial, na extensão disposta nesta decisão. Nenhuma 

referência à loucura, a transtornos mentais ou comportamentais, enfermidades, 

deficiências ou excepcionalidades foram feitas. Não compete ao Direito assumir uma 

“linguagem da Psiquiatria ou da Psicologia”, pois este não é o seu propósito. Ao 

Direito compete efetivar uma realidade social, construída e reconstruída através de 

processos comunicativos que se perfazem em um contexto democrático de 

convivência, assegurando que os interlocutores possam se apresentar e se afirmar 

enquanto tal e não apenas como meros expectadores. 

O Código Civil de 2002 em seu artigo 1.772 afirma que, após o 

pronunciamento da interdição dos deficientes mentais, dos ébrios habituais e dos 
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 Tais distinções foram cedidas pelo médico psiquiatra, Dr. Fábio Lopes Rocha (SÁ; MOUREIRA, 
2011). 
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viciados em tóxicos (art. 1767, III) e dos excepcionais sem completo 

desenvolvimento mental (art. 1767, IV), o juiz assinará os limites da curatela levando 

em consideração o estado ou o desenvolvimento mental do interdito. Na medida do 

alcance do Código Civil de 1916 tal disposição normativa aplicava-se ao surdo-mudo 

que não pudesse exprimir sua vontade, então considerado absolutamente incapaz. 

Nesse sentido, Clóvis Beviláqua afirmava que a surdo-mudez só era causa de 

incapacidade absoluta quando associada a algum transtorno mental:  

 

se o surdo-mudo pode exprimir a sua vontade, de modo satisfatório, é 
porque possui uma inteligência normal, capaz de discernimento e de 
adaptação ao meio social; se não consegue exprimir-se, de modo 
satisfatório, é porque sofre de uma lesão central, que o isola do mundo e o 
torna alienado. (BEVILÁQUA, 1936, p. 180). 

 

Previa o art. 451 do Código Civil de 1916 que, pronunciada a interdição do 

surdo-mudo, cabia ao juiz determinar os limites da curatela, segundo o 

desenvolvimento mental do interdito. Mas, se o surdo-mudo que padecesse de 

algum transtorno mental era considerado, pelo mesmo Código Civil de 1916, 

absolutamente incapaz, e poderia o juiz, segundo o desenvolvimento mental do 

interdito, limitar a curatela, por que tal possibilidade não se manteve no Código Civil 

de 2002 em seu art. 1772144 aplicável ao art. 1767145, incisos I e II que estabelecem 

a hipótese de curatela para aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil e aqueles que, por 

outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade? 

Da leitura sistemática e contextual do art. 1772 do Código Civil de 2002, é 

possível afirmar que apenas nos casos de incapacidade relativa (art. 4º) pode-se 

falar em limitação da curatela. Aos absolutamente incapazes nega-se qualquer tipo 

de possibilidade de aferição de capacidade jurídica. Ora, não se está, então, na 

contramão da história e dos avanços médicos e farmacológicos? 

No Brasil, os efeitos da curatela somente podem ser graduados para os 

relativamente incapazes, consoante literalidade do art. 1772 do Código Civil. Os 
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 Art. 1.772. Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III e IV do art. 1.767, 
o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, 
que poderão circunscrever-se às restrições constantes do art. 1.782.” 
145

 Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; II - aqueles que, por outra causa 
duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os 
viciados em tóxicos; IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; V - os pródigos.    
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absolutamente incapazes, por ausência de previsão legal, estão submetidos a um 

regime de incapacidade plena que não se admite gradação dos efeitos da curatela.  

Isso, porém, merece uma releitura na medida em que, na 

contemporaneidade, segundo variações medicamentosas, socioculturais e mesmo 

linguísticas, é tormentosa a tarefa de determinar se alguém é, de fato, 

absolutamente incapaz e, portanto, plenamente limitado do exercício de quaisquer 

possibilidades de autonomia. 

O filme “Escafandro e a borboleta” relata a história real de Jean-Dominique 

Bauby, editor da revista ELLE, que aos 43 anos sofreu um acidente vascular 

cerebral, que o deixou em coma por algum tempo. Ao acordar, a sequela é de uma 

rara paralisia que o impedia de manter contato imediato com os outros. Não se sabia 

até que ponto o cérebro de Bauby fora comprometido pela doença, acreditando-se 

estar ele em estado vegetativo. Tal realidade perdurou até o momento em que 

Bauby se fez entender através do olho esquerdo, piscando a única parte do corpo 

que podia ser movimentada: piscar uma vez significava “sim” e duas vezes 

significava “não”. Foi a maneira que ele encontrou de sair daquele “escafandro”. A 

primeira vista, poder-se-ia afirmar ser Jean-Dominique absolutamente incapaz, nos 

contornos do art. 3º, incisos II e III do Código Civil brasileiro de 2002. No entanto, 

uma nova forma de comunicação permitiu que Bauby fosse compreendido e, ainda 

que aparentemente em coma, seu intelecto estava intacto, sendo, pois, plenamente 

capaz. 

A partir deste caso, é possível perceber como, em muitas situações, as 

dificuldades de comunicação e/ou o desconhecimento de novas formas de 

linguagem, podem ser confundidos com a absoluta incapacidade de alguém para os 

atos da vida civil. Argumentos pragmáticos são, pois, utilizados com muita 

frequência para justificar a limitação da capacidade. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

amplia o contexto da comunicação humana, abrangendo as línguas, a visualização 

de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de 

multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 

auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos 

e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação 

acessíveis. Portanto, dificuldades de comunicação e/ou o desconhecimento de 

novas formas de linguagem não justificariam, jamais, a limitação da capacidade. 
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A proposta é pensar em novas possibilidades hermenêuticas que não 

estabeleçam relações de prioridade e hierarquia. Interpretar o Direito como regra e 

exceção, implicaria em, antecipadamente, trazer soluções que não observem os 

contextos e os contornos de um caso específico. No livro “A capacidade dos 

incapazes: saúde mental e uma releitura da teoria das incapacidades no direito 

privado”, escrito com Maria de Fátima Freire de Sá, sustentou-se a não supressão 

da incapacidade absoluta do Direito Privado, propondo-se sua releitura, não mais a 

identificando como uma presunção absoluta, atribuindo-se voz ao incapaz. 

Com a presente tese pretende-se ir além, na medida em que a supressão da 

incapacidade absoluta se mostra como alternativa adequada, devendo a 

incapacidade ser estabelecida na decisão judicial, como ultima ratio, nunca 

prevendo exclusão apriorística e total, mas assegurando, na maior medida possível, 

autonomia para exercício de iguais liberdades fundamentais. Ademais, se a proposta 

desde o livro “Capacidade dos incapazes” era a limitação dos efeitos da curatela 

também para os casos de incapacidade absoluta, certo é que tal incapacidade se 

tornaria relativa. 

A construção do Direito deixou de ser convencionalista e pragmatista e 

primou por uma nova dimensão de reconhecimento da pessoa vista enquanto autor 

dos traços biográficos da própria existência. Pensar nessa possibilidade, por si só, é 

um grande avanço.    

 Essa reformulação vale, também, para as pessoas relativamente incapazes. É 

certo que a análise da sua incapacidade parte de uma presunção relativa. É certo 

também que o Código Civil de 2002 em seu artigo 4º deixou em aberto as hipóteses 

de incapacidade relativa. Porém, o que na prática ocorre é muito mais um exercício 

de subsunção dos fatos a um dos incisos do art. 4º do Código Civil, do que um 

esforço hermenêutico por parte do intérprete e aplicador da norma jurídica para a 

verificação da incapacidade e, por consequência, os limites do exercício da curatela. 

 Será que na atualidade, a despeito de toda a valorização da autonomia da 

pessoa humana, o que vem ocorrendo não é uma formulação taxativa de transtornos 

mentais e do comportamento, imediatamente enquadrados, nos artigos 3º, incisos II 

e III, e 4º, incisos II e III, do Código Civil? Somos tendentes a acreditar que sim. 

 É exigência da Modernidade levar os direitos a sério, o que significa que: 
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O Direito é uma prática argumentativa, uma prática, pois, social regida, em 
sua racionalidade, por um ideal de ação comunicativa orientada ao 
entendimento. E o Direito, como prática social argumentativa, foi se 
construindo, e se construiu na Modernidade, sob o alicerce que os 
princípios da liberdade e da igualdade representam. Então, o desafio 
imanente a essa práxis, ao longo de todos esses séculos, é interpretar os 
“novos” – e também “velhos” – casos à luz desses pilares. (CHAMON 
JÚNIOR, 2008, p. 245). 

 

 Levar o Direito a sério significa, também, assegurar as garantias 

constitucionais do processo na construção de uma decisão jurisdicional que diga 

respeito à limitação da autonomia do indivíduo para a prática de atos que se refiram 

à sua vida enquanto sujeito de direitos. A efetiva participação do curatelado no 

processo de curatela deve ser resguardada, a ponto, inclusive, de se saber a 

possibilidade dos limites da mesma.  

 

7.3 A reconstrução da Teoria das Incapacidades como pressuposto da luta 

pela não indeterminação normativa 

 

É inconteste que o Direito Civil, ao instituir o regime das incapacidades, 

pretendeu proteger os indivíduos que padecessem de qualquer limitação ao 

exercício da sua autonomia. A clássica Teoria das Incapacidades foi construída sob 

a égide do individualismo e do patrimonialismo, cujo propósito, inegável, era a 

proteção do patrimônio do incapaz. O escopo normativo de se garantir a segurança 

das relações jurídicas reclamava pela formulação de conceitos estáticos, imutáveis, 

cuja aplicabilidade decorria de um processo hermenêutico de pura subsunção. 

 

O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão 
moralmente elevada, que é a proteção dos que são portadores de uma 
deficiência juridicamente apreciável. Esta é a idéia fundamental que o 
inspira, e acentuá-lo é de suma importância para a sua projeção na vida 
civil, seja no tocante à aplicação dos princípios legais definidores, seja na 
apreciação dos efeitos respectivos ou no aproveitamento e na eficiência dos 
atos jurídicos praticados pelos incapazes. (PEREIRA, 2004, p. 272). 

 

 Esse modo de pensar o Direito foi mantido até o momento em que os próprios 

incapazes começaram a reclamar pelo reconhecimento da sua autonomia 

(consequência do sofrimento de indeterminação), ainda que limitada. Foi assim o 

que ocorreu com o juiz Daniel Paul Schreber, personagem do primeiro capítulo desta 

tese. Ao relatar a história de Schreber, indagou-se se o fato dele padecer de um 
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transtorno mental seria suficiente para a manutenção da sua interdição e qual seria 

o limite da curatela em caso de constatação de alguma autonomia. 

 Segundo consta da biografia de Schreber é possível afirmar ter tido ele 

consciência da sua situação, tanto que chegou, ele próprio, a reclamar pela 

suspensão da interdição, mostrando, em princípio, estar apto para os atos da vida 

civil. Como já se disse, a suspensão da interdição se deu em 14 de julho de 1902 e, 

no entanto, é curiosa a atualidade da decisão proferida pela Corte de Apelação 

pelas seguintes razões: i) o reconhecimento do estado de perturbação mental não 

era suficiente para a interdição de Schreber. Além do transtorno, seria necessário 

saber se, em consequência do estado de saúde, o paciente não estaria apto a cuidar 

dos seus negócios; ii) a interdição tem lugar somente quando a doença mental é de 

natureza gravíssima, culminando com a total incapacidade do doente em gerir seus 

negócios; iii) a expressão “gerir negócios” não diz respeito apenas às questões de 

natureza patrimonial, sendo certo que seu alcance vai além dos contornos 

financeiros para abarcar as circunstâncias existenciais, tais como cuidados para com 

a vida e a saúde da pessoa e da sua família. 

 As razões decisórias que levaram à suspensão da interdição de Schreber 

podem ser assumidas em um discurso jurídico da atualidade, na medida em que 

potencializa e reconhece as possibilidades da autonomia privada e permite maior 

participação do indivíduo no processo democrático de construção de uma decisão 

judicial que diz respeito à sua própria vida. O Direito é produto de um fluxo 

comunicativo em que conceitos jurídicos não se tratam de realidades consolidadas, 

imutáveis e indiscutíveis, mas são reconstruídos através de uma prática 

argumentativa em constante processo de construção. 

 Outro aspecto da decisão em análise que merece ser destacado diz respeito 

à formulação dos direitos de personalidade. Ao afirmar que a expressão “gerir 

negócios” possui espectro mais abrangente, a Corte assumiu que circunstâncias 

existenciais são fatores que devem ser levados a sério no caso de uma interdição. 

Também, ao questionar os limites da incapacidade de Schreber, ponderou ser 

necessário averiguar se, em consequência de transtorno mental e do 

comportamento, o indivíduo não estaria, efetivamente, apto a cuidar dos seus 

negócios. 

Mas, o que o Direito pode fazer para evitar essa exclusão apriorística? 
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Conforme conclusão já apresentada na presente tese, um projeto adequado 

da Teoria das Incapacidades no contexto do Estado Democrático de Direito exige a 

eliminação linguística por parte do Código Civil de quaisquer termos que possam 

evidenciar resquícios de uma postura legislativa e jurídica impassível para com 

pessoas que padecem de transtorno mental e do comportamento. 

Assim, o transtorno mental e do comportamento pode justificar a limitação da 

capacidade das pessoas para a prática de atos da vida civil, na extensão fixada pela 

sentença de interdição. Impor a tais indivíduos a pecha da “incapacidade absoluta” 

em razão de determinadas categorizações médicas é de todo inaceitável. Um estudo 

interdisciplinar mostra-se como alternativa a efetivação do projeto teórico em 

comento, bem como o estabelecimento de institutos jurídicos que visem dar apoio às 

pessoas que padecem de transtorno mental e do comportamento, sem se falar em 

incapacitação jurídica. 

 

7.3.1 A interdisciplinaridade como pressuposto da construção de uma decisão 

normativamente adequada 

 

Em julgamento ocorrido no dia 11 de maio de 2010, a 7ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento a recurso de 

apelação interposto contra sentença que reconheceu a incapacidade absoluta de 

Clotildes Pereira dos Santos, não obstante o laudo pericial acostado nos autos 

revelasse hipótese de incapacidade relativa. 

Segundo consta da apelação, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

propôs ação de interdição em face de Clotildes Pereira dos Santos, alegando que a 

interditanda foi encaminhada por seu irmão ao Asilo Dr. Carlos Romeiro, onde se 

encontrava desde 16 de fevereiro de 1998. Afirma que a interditanda apresentava 

vários problemas de saúde, dentre eles transtorno cognitivo de grau moderado, não 

tendo condições de pleno uso de sua capacidade física e mental, razão pela qual 

afirma ser o caso de incapacidade absoluta.  

Assim, pediu a interdição da referida pessoa e a nomeação de curador, no 

caso, o presidente do asilo, para a prática de qualquer ato da vida civil. Restou 

registrado, ainda, que a interditanda tem direito apenas a receber um benefício 

perante o INSS, no valor de um salário mínimo, requerendo a imediata nomeação de 
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curador provisório, a determinação de cadastramento junto ao INSS e a expedição 

de cartão de benefício da interditanda para movimentação pelo curador. 

O juiz da Comarca acolheu a pretensão do Ministério Público. Contra referida 

decisão, fora interposto recurso de apelação pelo procurador da interditanda, sob a 

alegação de que o caso não era de incapacidade absoluta, mas sim de incapacidade 

relativa. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a decisão 

monocrática, sob o fundamento de que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, 

podendo decidir contrariamente a ele. De outro lado, o próprio Tribunal reconhece 

que o laudo deixou a desejar acerca da especificação médica da situação da 

interditanda, de modo que no caso desmereceu-se um laudo médico-pericial e, na 

possível dúvida, preferiu-se a interdição por incapacidade absoluta. 

Consta do voto base do acórdão que, ao ser questionada sobre a suposta 

incapacidade absoluta ou parcial da interditanda para administrar seus bens e reger 

sua pessoa, a médica perita limitou sua argumentação a “um seco ‘parcial’”. Não 

diferentemente, ao ser requerida a especificação de para quais atos da vida civil a 

interditanta padecia de capacidade, a médica perita restringiu-se a responder que “a 

paciente é incapaz para as atividades executivas”, tendo em vista padecer de 

retardo mental grave (F.72). 

 

Da sabença geral que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, 
podendo apreciar livremente as provas e formar sua convicção de acordo 
com outros elementos ou fatos presentes os autos. Desta forma, diante da 
gravidade da doença da interditanda aliada a outros elementos presentes 
nos autos, reputo necessária a nomeação de curador em favor da 
interditanda para todos os atos da vida civil; assim, agiu com acerto o Juiz 
de Direito a quo ao decretar a interdição da requerida por incapacidade 
absoluta. (MINAS GERAIS, 2010). 

 
Processualmente, é sabido que o magistrado não está adstrito ao laudo 

pericial. Todavia, isso não retira do intérprete e aplicador da norma jurídica a 

responsabilidade de proferir uma decisão que seja juridicamente adequada ao 

Direito contemporâneo, ainda que para tanto seja necessário o estabelecimento de 

um discurso interdisciplinar com outros profissionais para a construção de uma 

decisão jurídica. Se havia dúvidas acerca do alcance da autonomia da interditanda, 

jamais se poderia compreender que o caminho mais acertado seria a interdição por 

incapacidade absoluta em razão de uma pressuposição de que a hipótese de um 
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“retardo mental grave” ceifaria toda e qualquer possibilidade de independência 

individual. 

Em outro caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deparou-se 

com recurso de apelação interposto por G.G.O.S. Segundo consta dos autos da 

apelação, o apelante propôs ação de interdição em desfavor dos seus irmãos 

G.G.O.S. e T.O.S. alegando serem absolutamente incapazes de praticarem os atos 

da vida civil, eis que um padecia de esquizofrenia hebefrênica, caracterizada pelo 

comportamento irresponsável do indivíduo, e o outro padecia de retardo mental 

grave e permanente, não podendo exprimir sua vontade, carecendo ambos de 

discernimento. 

Ao revolver o caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais empossou o 

entendimento de que a avaliação sobre a real capacidade dos interessados, quando 

se tratar de enfermidade mental, deve aliar o laudo médico e psicológico ao 

depoimento pessoal e interrogatório dos interditandos. 

Assim, ainda que os interditandos apresentem comprometimento mental, sem 

possibilidade de cura, restou constatado que os indivíduos responderam as 

indagações que lhe foram apresentadas pelo magistrado com razoabilidade e 

discernimento, fato que corroborou com o laudo pericial confeccionado por uma 

psicóloga nomeada pelo juízo.  

Segundo a psicóloga nomeada para o caso, o interditando G.G.O.S, portador 

de esquizofrenia hebefrênica e alcoólatra, não possui discernimento para quaisquer 

atos que exijam tomada de decisão, certas atividade laborativas, administração de 

recursos financeiros, etc., porém, o grau de incapacidade é parcial. Não 

diferentemente, concluiu que o segundo interditando T.O.S., portador de retardo 

mental grave, não possui condições plenas para reger a sua própria vida e 

administrar seus bens, necessitando de curador especial, todavia, a sua 

incapacidade é relativa para a prática de atos da vida civil. 

Desta forma, tendo em vista que os laudos periciais não foram impugnados, a 

tempo e modo oportunos, o Tribunal de Justiça o considerou prova idônea acerca do 

grau de incapacidade, de forma que “adequado que o irmão dos interessados [...] 

seja nomeado para representar os seus interesses, o que evidencia, portanto, a 

necessidade de se nomear curador especial e a interdição parcial” (MINAS GERAIS, 

2013). Nesse sentido, segundo o voto do Des. Washington Ferreira: 
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Não se questiona à preocupação do Apelante em relação aos seus irmãos, 
que realmente são limitados para o exercício de alguns atos da vida civil, 
mas a interdição absoluta é medida extrema, apenas se justificando quando 
os interessados forem totalmente destituídos de discernimento para o 
exercício dos atos da vida civil, ou quando, de fato, forem totalmente 
desprovidos de desenvolvimento mental, não podendo expressar a própria a 
sua vontade. (MINAS GERAIS, 2013). 

 

Ao mesmo tempo que os julgadores não estão adstritos aos laudos periciais, 

parece-nos que a responsabilidade por uma decisão judicial adequada exige um 

laudo bem feito, que atenda aos reais propósitos da Teoria das Incapacidades na 

atualidade. O caminho, a nosso sentir, pressupõe um trabalho interdisciplinar que 

não se resume apenas a um único contato com um único profissional, mas um 

diálogo efetivo entre profissionais que possam avaliar adequadamente o caso, sem 

que laudos possam ser apresentados com um infundado e injustificado total ou 

parcial. 

Como bem salientou Renata Barbosa de Almeida, a incapacidade deve ser 

compreendida como “(i) um produto oriundo de uma complexa interação de fatores 

biopsicossociais; (ii) apresenta-se relativa a algumas estruturas ou funções do corpo; 

a certas atividades ou participações subjetivas; ou a alguns contextos ambientais e 

pessoais; (iii) e, ainda, abrange qualquer pessoa.” (ALMEIDA, 2011, p. 163). 

Portanto, a análise da incapacidade da pessoa para a prática de atos da vida civil 

envolve uma dinâmica complexa, cuja metodologia deve ser pontualmente 

esclarecida, como a utilização da metodologia da CIF, por exemplo. 

Renata Barbosa de Almeida levanta alternativa assumida pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo que formulou uma padronização de quesitos a 

serem respondidos pelo profissional responsável pela perícia, com base nas 

diretrizes e índices da CIF. Dentre os tópicos apresentados, destaca-se a 

necessidade de definição acerca da capacidade para tomada de decisões. Nesse 

sentido: 

 

A CIF define a habilidade tomada de decisões como a aptidão para “fazer 
uma escolha entre opções, implementar a opção escolhida e avaliar os 
efeitos” (CIF, 2004, p. 116). A pessoa que consegue compreender as 
alternativas disponíveis, considerar as consequências que cada uma delas 
pode trazer e, diante disso, deliberar, é alguém funcional na atividade de 
tomar decisões. (ALMEIDA, 2011, p. 167). 
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O que se espera de um laudo apto a avaliar a viabilidade ou não da interdição 

é a apresentação de uma real necessidade da aplicabilidade daquele instituto ao 

caso concreto. Assim, para se permitir com que os sujeitos envolvidos no processo 

tenham conhecimento real e efetivo do desfecho conclusivo do laudo é preciso que 

os argumentos sejam limpidamente identificados, inclusive apresentando em quais 

situações a autonomia da pessoa possa ser por ela exercida. Além disso, o laudo 

deve apresentar alternativas para o exercício da autonomia, como por exemplo, 

possibilidades de reabilitação do estado de saúde atual da pessoa (terapias, 

medicamentos ou alternativas terapêuticas) que potencializam uma decisão 

autônoma. 

Se se exige que um laudo pericial apresente quais habilidades a pessoa tem 

para a tomada de decisões como a aptidão para fazer uma escolha entre opções, 

implementar a opção escolhida e avaliar os efeitos, é certo que o exigente trabalho a 

ser desenvolvido pressupõe conhecer a pessoa e suas possibilidades enquanto 

sujeito de autonomia, ainda que esta se revele de forma mínima ou residual. O que 

não se pode é dizer, de forma apriorística e irresponsável, que autonomia não existe 

em razão da enfermidade. Nesse sentido, conclui-se com Renata Barbosa de 

Almeida: 

 

É preciso analisar o quadro a partir da própria pessoa e não por parâmetros 
ideais, abstratos e genéricos. O paradigma da funcionalidade e, em 
complemento, da incapacidade deve ser peculiar ao conceito de saúde até 
então definido pelo analisado. As expectativas e pretensões a serem 
consideradas para aferição da funcionalidade ou incapacidade subjetiva 
devem ser extraídas da pessoalidade do sujeito de direito humano em 
questão. As atividades e participações sociais cuja possibilidade de 
realização será apreciada devem ser aquelas que realmente estão 
abrangidas no cotidiano daquela pessoa. (ALMEIDA, 2011, p. 167). 

 

7.4 O instituto do administrador de apoio como alternativa à operacionalização 

da autonomia privada da pessoa que padece de transtorno mental e do 

comportamento 

 

Em 09 de janeiro de 2004, a Teoria das Incapacidades incorporada no Código 

Civil Italiano foi pontualmente alterada pela Lei n. 6, publicada na Gazzetta Ufficiale 

n. 14, de 19 de janeiro de 2004. 

A significativa alteração promovida pela referida lei foi incorporar ao Direito 

Civil Italiano o instituto do “administrador de apoio” (amministrazione di sostegno), 
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que tem como objetivo tutelar, com a menor limitação possível da capacidade de 

agir, as pessoas privadas em todo ou em parte de autonomia na realização das 

funções da vida quotidiana, mediante intervenções de apoio temporárias ou 

permanentes. Assim, o título que outrora tratava o Código Civil como “Da 

enfermidade de mente, da interdição e da inabilitação”, passou a ser denominado de 

“Das medidas de proteção da pessoa privada no todo ou em parte de autonomia”.  

A reforma promovida pela lei 6/04, apesar de reestruturar o tratamento 

normativo dispensado às pessoas que padecem de transtorno mental e do 

comportamento, limitando o instituto da interdição, ainda o manteve presente no 

Código. Assim, prevê o Direito Civil Italiano ser possível que o maior de idade e o 

menor emancipado, os quais se encontram em condições de habitual enfermidade 

de mente que provoca a incapacidade de prover os próprios interesses, possam ser 

interditados quando isto for necessário para assegurar a sua adequada proteção. 

Todavia, o principal avanço legislativo dado na matéria refere-se à 

possibilidade do juiz determinar, de ofício ou a pedido da parte, a substituição do 

pedido de interdição ou inabilitação pela administração de apoio, adotando, 

inclusive, as medidas urgentes a efetivar a manutenção da autonomia da pessoa, 

sem que a interdição ou a inabilitação seja levada a efeito. O que se evidencia com 

referida possibilidade é a tentativa de se preservar, na maior medida possível, a 

autonomia das pessoas que padecem de transtornos mentais e do comportamento. 

Nesse sentido, segundo consta do art. 1º da Lei 6/04, “a presente lei tem a finalidade 

de tutelar, com a menor limitação possível da capacidade de agir, as pessoas 

privadas no todo ou em parte de autonomia no desempenho das funções da vida 

quotidiana, mediante administrador de sustento temporário ou permanente.” (ITÁLIA, 

2013, tradução nossa)146. 

De acordo com Marta Costa, a possibilidade de atuação do juiz nos termos da 

lei 6/04 refere-se a uma opção legislativa a qual esteve subjacente o princípio da 

graduação, ou seja: 

 

[...] o juiz deve escolher, no âmbito dos instrumentos de tutela previstos no 
ordenamento jurídico, aquele que protege cabalmente o indivíduo, mas que, 
simultaneamente, restringe ao mínimo indispensável a sua capacidade, 

                                                           
146

 La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di 
agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 
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permitindo-lhe uma verdadeira integração no “mundo real”. (COSTA, 2009, 
p. 61). 

 

Além disso, evidencia-se na hipótese o princípio da flexibilidade, segundo o 

qual poderia o magistrado definir a administração de apoio casuisticamente, 

mediante uma decisão atenta às específicas necessidades do beneficiário (COSTA, 

2009, p. 61). 

No ano seguinte à publicação da lei, a Corte Constitucional italiana foi 

questionada acerca da constitucionalidade do art. 404 do Código Civil, alterado pela 

Lei 6/04, que prevê ser possível a aplicabilidade da administração de apoio nos 

casos de incapacidade total e permanente da pessoa em prover aos próprios 

interesses por enfermidade mental, hipótese que coincidiria com o instituto da 

interdição, aplicável quando a incapacidade de prover os próprios interesses provém 

da habitual enfermidade mental. 

Para a Corte Constitucional italiana, a questão apresentada não encontra 

respaldo argumentativo devido ao erro do pressuposto interpretativo do qual se parte 

quando afirma que o âmbito de operação do administrador de apoio pode coincidir 

com aquele da interdição ou da inabilitação. Segundo a Corte, o instituto da 

administração de apoio, inserido no Código Civil pela lei n. 6 de 2004, exige do 

julgador a tarefa de individualizar o instituto que: a) garanta ao incapaz a tutela mais 

adequada ao seu caso e, b) limite na menor maneira possível a sua capacidade 

(ITÁLIA, 2005).  

Apenas quando não se considere que a administração de apoio seja idônea a 

assegurar ao incapaz tal proteção, o julgador pode recorrer ao instituto invasivo da 

inabilitação ou da interdição, que atribui um status de incapacidade, mesmo para o 

inabilitado aos atos de administração extraordinária, e para o interditado, inclusive 

aos atos de administração ordinária. 

Os poderes do administrador não coincidem “integralmente”, com aqueles do 

tutor e do curador, uma vez que a própria lei, segundo a Corte Constitucional, 

assegura ao administrador de apoio determinadas prerrogativas que aqueles não 

possuem. 

Parece que com o advento da lei 6/04, os institutos da inabilitação e da 

interdição no Direito Italiano passaram a ser aplicados como ultima ratio, não se 

limitando a determinadas categorias de enfermidades mentais e do comportamento, 

mas pressupondo uma análise pormenorizada do caso concreto e todas as suas 
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possibilidades, na constante expectativa pela preservação da autonomia da pessoa 

humana. 

Em 2007, C.F. propôs ação com pedido de interdição da sua sogra D.F.I., sob 

a alegação de que ela se encontrava em tal condição de enfermidade que não 

possuía condições de prover autonomamente aos seus interesses. Diante da 

pretensão, ordenou-se a notificação da interditanda e aos seus parentes próximos. A 

filha da interditanda, C.R., interviu voluntariamente opondo-se à interdição, 

apresentando como alternativa a sua nomeação como tutora. Em consequência, a 

demanda seguiu ao Tribunal de Bari, na Itália. 

A interditanda (D.F.I.) mostrava-se incapaz de compreender devido a sua 

evidente condição de sofrimento psíquico, evidenciando-se a sua total incapacidade 

de recordar e querer. Sua enfermidade mental (demência senil) era evidente. 

Entretanto, a interditanda possuía uma pensão e uma quota parte de usufruto 

imobiliário. 

Diante da situação concreta, o Tribunal de Bari estabeleceu o entendimento 

de que a lei 6/04 não prevê expressamente uma linha de demarcação entre as 

figuras da interdição, da inabilitação e da administração de apoio, as quais 

demandam delimitação precisa com o escopo de evitar confusões entre os âmbitos 

de operatividade dos instrumentos de proteção. Dentre os vários critérios, poder-se-

ia estabelecer um marco quantitativo que estabeleceria que nas hipóteses de menor 

gravidade da patologia invalidante justificaria a administração de apoio, ao passo 

que uma maior gravidade da enfermidade justificaria a interdição. 

Porém, segundo o Tribunal de Bari o critério de graduação de uma maior ou 

menor gravidade não pode desmerecer o princípio previsto no art. 414 do Código 

Civil que determina a interdição apenas como extrema ratio. Assim, não se deve 

determinar, apressadamente, a interdição todas as vezes que a proteção do sujeito 

habitualmente enfermo de mente, e por isso incapaz de prover aos próprios 

interesses, seja garantida pelo instituto da administração de apoio. Apenas em 

casos limites, segundo o Tribunal de Bari, deve-se recorrer à interdição. 

O que se evidencia, portanto, é que a aplicação do instituto da administração 

de apoio não se adequa ao grau de enfermidade ou de impossibilidade de atender 

aos próprios interesses da pessoa que carece de autonomia, mas a idoneidade do 

instrumento em adequar as exigências da pessoa e sua autonomia. 
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Assim, diante dos argumentos acima apresentados, o Tribunal de Bari, ainda 

que se estivesse diante de uma interditanda incapaz de compreender, recordar e 

querer, devido a sua evidente condição de sofrimento psíquico, decidiu que a 

exigência de proteção da pessoa adequava-se com a administração de apoio, sem 

recorrer à interdição. Assim, D.F.I. não fora interditada, nomeando em seu auxílio um 

administrador de apoio. 

Ora, se a possibilidade de nomeação de um administrador de apoio seria 

alternativa a um processo de interdição e inabilitação, como conciliar esses institutos 

em um sistema tripartite de proteção integral da pessoa que padece de transtorno 

mental e do comportamento? 

 Na Itália, a doutrina se divide entre a manutenção dos institutos tradicionais 

da interdição e da inabilitação ao lado da administração de apoio (sistema tripartite), 

ao passo que outros entendem que a administração de apoio deveria substituir os 

clássicos institutos da interdição e da inabilitação. 

Salvatore Patti adverte que a inserção do instituto da administração de apoio 

não substitui os institutos oitocentistas da inabilitação e interdição, sendo que estes 

foram reproduzidos pela Lei 6/04, substancialmente como previsto no Código Civil 

italiano de 1865 (PATTI, 2002, p. 20). A reforma italiana favoreceu, segundo Patti, o 

enfraquecimento da lógica do Direito Civil oitocentista do “tutto bianco o tutto nero”, 

que impunha a possibilidade da capacidade ou incapacidade, sem uma uma terceira 

hipótese. 

Ainda que a interdição e a inabilitação se mantenham intactas, Salvatore Patti 

assegura que o propósito do legislador italiano foi atenuar a condição de 

inferioridade jurídica que sanciona e agrava a condição da pessoa que padece de 

enfermidade mental, na medida em que a torna um marginalizado social. 

Inegável que a advertência proposta por Salvatore Patti encontra respaldo na 

própria lei 6/04 que prevê, expressamente, em seu art. 414 que “o maior de idade e 

o menor emancipado, que se encontre em condições de habitual enfermidade de 

mente que cause a incapacidade de promover os próprios interesses, são 

interditados quando isto for necessário para assegurar a sua adequada proteção.” 

(ITÁLIA, 2004, tradução nossa)147. 

                                                           
147

 Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di 
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario 
per assicurare la loro adeguata protezione. 
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De outro lado, malgrado a disposição legislativa, alguns autores sustentam a 

inadequação do sistema tripartite de tutela da pessoa que padece de transtorno 

mental e do comportamento. Ao abrir evento organizado pelo Consiglio Nazionale 

del Notariato, o senador italiano Giampaolo Zancan reforçou a tese de que a lei 6/04 

assegura a melhor tutela com a menor limitação possível da capacidade de agir da 

pessoa privada, em todo ou em parte, de autonomia. Entretanto, não fechou o 

debate acerca da efetivação da autonomia da pessoa que padece de transtorno 

mental e do comportamento, sendo certo que o instituto da administração de apoio 

se estenda a todas as previsões de limitação da autonomia, não se restringindo a 

algumas hipóteses pontuais (ZANCAN, 2002, p. 7). 

De forma mais direta, Leonardo Milone critica a proposta da lei 6/04 no que 

tange a operacionalização de um sistema tripartite que, ao mesmo tempo que faculta 

ao juiz a possibilidade de converter o pedido de interdição ou inabilitação em 

administração de apoio, permite a substituição do pedido de revogação da interdição 

ou da inabilitação pela administração de apoio. Nesse sentido, dispõe o art. 429 da 

referida lei que “se no curso do processo de revogação da interdição ou inabilitação 

seja oportuno que, sucessivamente a revogação, o sujeito seja assistido pelo 

administrador de apoio, o tribunal, de ofício ou a pedido da parte, determine a 

transferência dos atos ao juiz tutelar” (ITÁLIA, 2004, tradução nossa)148, que 

nomeará o administrador de apoio e fixará os limites de sua atuação. 

Esta circularidade entre os institutos, segundo Leonardo Milone, revela uma 

absoluta falta de comunicação inteligente entre a lei, os seus intérpretes e os seus 

destinatários (MILONE, 2002, p. 114). O que se propõe é que o instituto da 

administração de apoio seja tratado como um instituto autossuficiente, ab-rogando-

se quaisquer disposições referentes à interdição ou inabilitação, promovendo-se 

uma reforma radical e moderna. Assim, conclui Milone que a proposta normativa não 

se mostra suficiente a uma reforma efetiva, porque persiste a proposta de se 

considerar pessoas incapazes como marginalizados sociais, ainda que se preveja 

como residual a interdição ou a inabilitação (MILONE, 2002, p. 115).   

Inegável reconhecer que com a adoção do sistema tripartite da Teoria das 

Incapacidades, o Direito Civil italiano buscou estabelecer critérios aptos a distinguir 
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 Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, 
successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, 
d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare. 
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interdição, inabilitação e administração de apoio, como, por exemplo, definir que a 

inabilitação apenas se justifica quando o maior de idade que padece de enfermidade 

mental se encontre em um estado não totalmente grave a justificar a interdição (art. 

415)149, ao passo que a condição de habitual enfermidade de mente impõe a 

interdição (art. 414)150.  

Já o instituto da administração de apoio pode abranger todos os casos de 

interdição e inabilitação. Como bem salientado na decisão proferida pelo Tribunal de 

Bari, o limite entre a administração de apoio e os demais institutos justifica-se 

apenas por argumentos meramente formais. De tal sorte, Marta Costa assegura não 

haver clara diferenciação entre a aplicação da administração de apoio, da interdição 

e da inabilitação, razão pela qual defende a substituição destas pela administração 

de apoio, “figura dotada de grande flexibilidade e capaz de abarcar no seu seio 

todas as situações em que, por qualquer motivo, o sujeito se apresente com 

capacidade diminuída.” (COSTA, 2009, p. 69). 

Instigada a resolver questão concreta na qual se discutia a distinção entre 

interdição, inabilitação e administração de apoio, a Suprema Corte di Cassazione 

italiana sustentou que com o advento da lei 6/04 o legislador pretendeu configurar 

um instrumento elástico, modelado de acordo com as exigências do caso concreto, 

que se distinguisse dos demais institutos devido a sua funcionalidade (ITÁLIA, 

2006). 

Consta da decisão da Suprema Corte (sentenza 13584, de 12 de junho de 

2006) que no dia 18 de junho de 2004, C.F. e M.F., respectivamente mãe e irmã de 

G.F., apresentaram ao juiz tutelar do Tribunal de Salermo pedido de nomeação de 

administração de apoio, sob a alegação de que, há dois anos, G.F. sofrera de 

neurobrucellosis como consequente encefalite, patologia que o levou a um estado 

de coma. Assim, pediram que fossem nomeadas administradoras de apoio, eis que 

continuariam a prestar a G.F. assistência, promovendo todas as necessidades 

materiais e morais que sua condição de saúde exigia. 

Todavia, a esposa de G.F. se opôs a pretensão de administração de apoio, 

sustentando que a incapacidade total do cônjuge em promover as próprias 
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 Art. 415 Persone che possono essere inabilitate: Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del 
quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato (417 e seguenti, 429). 
150

 Art. 414 Persone che devono essere interdette: Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si 
trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri 
interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti). 
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necessidades justificava a interdição, inclusive pelo conflito de interesses que 

possivelmente haveria em relações patrimoniais havias entre a mãe e a irmã de G.F. 

O juiz tutelar reconheceu que a hipótese justificava a interdição, uma vez que 

a enfermidade apresentada por G.F. comportava incapacidade total, de natureza 

habitual, de promover dos próprios interesses.  

A Corte de Apelação de Salermo entendeu que a situação de G.F., de fato, 

não evidenciava uma capacidade residual apta a justificar um diálogo com o próprio 

administrador de apoio. Assim, a Corte considerou que o exame feito pelo juiz tutelar 

revelava que G.F. apresentava grave enfermidade com incidência nas suas 

faculdades mentais, impedindo-o de manifestar a própria vontade, uma vez que 

durante o exame não houve interlocução alguma, limitando-se G.F. a 

incompreensíveis movimentos dos olhos151. 

Levado o caso a Suprema Corte di Cassazione italiana, restou empossado o 

entendimento de que a inovação promovida pela lei 6/2004 impõe uma releitura dos 

institutos normativos em matéria de incapacidade pessoal. A restrição da 

capacidade de agir não limita a atenção jurídica apenas ao resguardo do patrimônio, 

mas, sobretudo à própria pessoa e suas exigências, apresentando-se a 

administração de apoio como um instrumento de extrema simplicidade 

procedimental (semplicità procedurale) e elasticidade de conteúdos (elasticità di 

contenuti), modelado segundo a necessidade e circunstâncias do caso, sem 

pressupor modificação radical e permanente na capacidade de agir da pessoa152. 

Desta forma, o critério a ser pontuado, a fim de estabelecer qual seja o 

instituto adequado ao caso, se interdição ou administração de apoio, não deve ser 

justificado por um elemento meramente quantitativo, ou seja, levando-se em conta o 

quantum da incapacidade da pessoa. Isso porque a própria lei 6/2004 estabelece a 
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 Assim, segundo a Corte de Apelação de Salermo: “In definitiva, solo l’interdizione, secondo la 
Corte d’appello, poteva adeguatamente tutelare il F., posto che, da una parte, l’amministrazione di 
sostegno non si estende a tutti gli atti di interesse del beneficiario, consentendo a quest’ultimo di 
provvedere autonomamente ad alcuni di essi, e che, dall’altra, il F. stesso, sulla base delle risultanze 
processuali, non era in grado di poter provvedere da solo ad alcun atto.” (ITÁLIA, 2006). 
152

 Nesse sentido, segundo a Suprema Corte di Cassazione italiana: “Con l’unico, articolato motivo di 
ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 404 c.c., nel testo introdotto dalla legge 
6/2004, e delle altre disposizioni della stessa legge. Si sottolineano la funzione del nuovo istituto 
dell’amministrazione di sostegno e le innovazioni apportate dalla legge 6/2004 agli istituti codicistici in 
materia di incapacità personale, rilevandosi che le nuove norme hanno posto al centro dell’attenzione 
non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, apprestando uno 
strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità 
e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del 
beneficiario.” (ITÁLIA, 2006) 
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possibilidade de se figurar como beneficiário da administração de apoio a pessoa 

que se encontra na impossibilidade, parcial e temporária, de promover os próprios 

interesses, deixando aberta a possibilidade de se aplicar à impossibilidade total e 

permanente. Portanto, a elegibilidade de qualquer um dos institutos estaria na busca 

pela preservação da idoneidade de um ou de outro em assegurar a proteção 

adequada à pessoa, sendo certo que a administração de apoio apresentar-se-ia 

como instituto de eleição primeiro e de pronto emprego, sendo, apenas em ultimo 

caso, aplicada a interdição (hipótese radical)153. 

O estabelecimento da interdição como ultima ratio, ou mesmo como extrema 

ratio (conforme decidido pelo Tribunal de Bari), reforça a posição da Suprema Corte 

di Cassazione italiana em afirmar que a finalidade da lei 6/04 é preservar a 

autonomia da pessoa, apresentando-se como uma “stella polare” capaz de orientar o 

interprete na exegese da nova disciplina da Teoria das Incapacidades, resguardando 

as relações entre a figura do administrador de apoio e as outras formas de proteção 

dos incapazes. 

O que está em jogo na definição de quaisquer das possibilidades do sistema 

tripartite assumido pelo Direito Civil italiano é a máxima salvaguarda da 

autodeterminação da pessoa em dificuldade, “a favor de uma efetiva proteção da 

sua pessoa, que se desenvolve prestando a máxima atenção à sua esfera volitiva, 

às suas exigências, em conformidade ao princípio constitucional do respeito dos 

direitos invioláveis do homem.” (ITÁLIA, 2006, tradução nossa)154. 

Malgrado a Corte di Cassazione italiana tenha assumido a persistência dos 

institutos da interdição e da inabilitação, considerou que eles estão mudados, haja 

vista que o art. 427 do Código Civil exige que a sentença que pronuncia a interdição 

ou a inabilitação estabeleça que alguns atos de administração ordinária possam ser 

praticados pelo interditado sem intervenção ou com assistência do tutor, ou que 
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 Nesse sentido, importante registrar: “Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell’uno o 
dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato. 
L’amministrazione di sostegno sarebbe l’istituto di elezione e di primo e pronto impiego per 
l’apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo 
qualora tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione, potrebbe farsi luogo a quella più 
radicale della interdizione. Ciò posto, la dedotta violazione di legge ad opera del decreto impugnato 
consisterebbe nell’avere ritenuto la inapplicabilità, nella specie, dell’istituto dell’amministrazione di 
sostegno in considerazione della incapacità totale del beneficiario a provvedere ai propri interessi.” 
(ITÁLIA, 2006) 
154

 “a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima 
attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto 
dei diritti inviolabili dell’uomo.” 
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alguns atos que transcende a ordinária administração possa ser praticado pelo 

inabilitado sem a assistência do curador155. 

Desta forma, destacou a Suprema Corte di Cassazione italiana que tanto a 

interdição quanto a inabilitação adquiriram maior flexibilidade, devendo ser 

adaptadas à condição concreta do sujeito protegido, em decorrência de possível 

recuperação de cada resíduo de autonomia. De mais a mais, a interdição apenas se 

justificaria naquelas hipóteses que reveste o indivíduo de incapacidade de prover os 

próprios interesses, de gerir uma atividade de certa complexidade, de desenvolver 

uma multiplicidade de direções ou nos casos nos quais se mostra necessário 

impedir a pessoa de realizar atos prejudiciais a si. 

Desta forma, ao estabelecer o instituto da administração de apoio, a intensão 

do legislador foi configurar um instrumento elástico (strumento elastico), modelado 

segundo as exigências do caso concreto (modellato a misura delle esigenze del 

caso concreto), que se diferencia da interdição não apenas no perfil quantitativo, 

mas, sobretudo em questão funcional, pois: 

 

Isto induz a não excluir que, em linhas gerais, na presença de uma 
patologia particularmente grave, possa recorrer a um ou ao outro 
instrumento de tutela, e que somente a especificidade do caso concreto 
possa determinar a escolha entre os diversos institutos, com a advertência 
que a interdição possui caráter residual, objetivando o legislador reservá-la, 
em consideração da gravidade dos efeitos que dela derivam, àquelas 
hipóteses nas quais nenhuma eficácia protetiva decorreria de uma medida 
diversa. (ITÁLIA, 2006, tradução nossa)

156
. 

 

A aplicação do instituto da administração de apoio, portanto, não se 

fundamenta no grau de enfermidade ou de impossibilidade de atender aos próprios 

interesses da pessoa carente de autonomia, mas, sobretudo tendo em vista a maior 
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 Art. 427: “Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione 
possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che 
taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza 
l’assistenza del curatore” 
156

 “ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, 
possa farsi ricorso sia all’uno che all’altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole 
fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi 
istituti, con l’avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il 
legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi 
in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.” 
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capacidade de tal instrumento adequar-se às exigências da própria pessoa, em 

relação à sua flexibilidade e a melhor agilidade processual157. 

Diante dos argumentos apresentados, a Suprema Corte di Cassazione 

entendeu que a Corte de Apelação de Salermo decidiu adequadamente, porém, 

equivocou-se na sua fundamentação. Isso porque, a Corte de Salermo considerou 

que o critério para distinção entre o campo de aplicação da administração de apoio e 

aquela da interdição seria avaliada, exclusivamente, na subsistência ou não de uma 

resídua autonomia, bem como na capacidade da pessoa em consentir, ou mesmo 

de formular questionamentos às decisões a respeito dele, e de informar ao 

administrador de apoio quais são os diversos atos a seu critério. Ao contrário, o que 

deveria ser destacado era a legitimidade do instituto escolhido, apto a assegurar a 

adequada proteção dos interesses da pessoa, incluindo aí a interdição naquelas 

hipóteses nas quais o juiz define ser adequável ao caso, mediante decisão lógica e 

juridicamente motivada. 

Se o objetivo do legislador italiano foi estabelecer a interdição ou a 

inabilitação como ultima ratio, ou mesmo como extrema ratio, preservando-se a 

autonomia privada da pessoa, qual a amplitude da administração de apoio e as 

funções do administrador? 

O interessante no instituto da administração de apoio é que nenhuma decisão 

judicial que o aplica será igual à outra. Todas as decisões são particulares e 

guardam consigo a responsabilidade de não tornar o instituto em “regra geral” de 

uma interdição ou uma inabilitação mascaradas. 

A causa da administração de apoio correlaciona-se a restrições físicas ou 

psíquicas das capacidades, incluindo aí os transtornos mentais e do comportamento. 

Já o efeito da administração de apoio pressupõe a impossibilidade temporária ou 

permanente, ainda que parcial, da pessoa promover os seus próprios interesses. 

Ao decidir pela hipótese da administração de apoio, deve o juiz indicar: a) as 

generalidades da pessoa beneficiária e do administrador de apoio; b) a duração da 
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 Segundo a Suprema Corte di Cassazione: “l’ambito di applicazione dell’amministrazione di 
sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di 
impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla 
maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua 
flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’ apprezzamento 
del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto 
conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e 
considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, 
nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” 
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nomeação, que pode ser por tempo indeterminado; c) o objeto da nomeação e dos 

atos que o administrador de apoio tem o poder de praticar em nome e por conta do 

beneficiário; d) os atos que o beneficiário pode praticar somente com a assistência 

do administrador de apoio; e) os limites, ainda que periódicos, das despesas que o 

administrador de apoio pode sustentar com a utilização das somas pecuniárias que 

o beneficiário possua ou possa ter em disponibilidade; f) a periodicidade que o 

administrador de apoio deve apresentar ao juiz a atividade desenvolvida e as 

condições de vida pessoal e social do beneficiário (art. 405, lei 6/04). 

Todo e qualquer ato que não esteja previsto no decreto manter-se-á como 

atribuição da pessoa beneficiada com o administrador de apoio (COSTA, 2009, p. 

73). A escolha do administrador de apoio compete à pessoa beneficiada, porém, 

quando impossível fazê-lo incumbirá ao juiz tutelar escolhê-la dentre aqueles que 

apresentam condições concretas de efetivação da autonomia da pessoa. 

Conclui-se, portanto, que o propósito em se estabelecer o instituto da 

administração de apoio visa efetivar o exercício da autonomia privada e evitar 

qualquer mácula normativa capaz de criar sofrimentos de indeterminação, como se 

vê corriqueiramente no Direito Civil brasileiro.  

Porém, a questão a ser respondida é: se a lógica da clássica Teoria das 

Incapacidades pressupõe a exclusão de qualquer terceira hipótese (tertium non 

datur), ou seja, se a pessoa é capaz (A - verdadeiro), então ela não é incapaz ( A - 

falso), ou vice-versa, será que o estabelecimento de um sistema tripartite, como o 

adotado pelo Direito Civil italiano, realmente seria suficiente para evitar o sofrimento 

de indeterminação e efetivar o exercício da autonomia privada? 

 

7.5 Por uma proposta de reconstrução da Teoria das Incapacidades no Direito 

Privado brasileiro 

 

Dúvida não resta que toda proposta de alteração normativa tendente a 

efetivar a pessoa humana enquanto sujeito capaz de atribuir conteúdo à sua 

dignidade pressupõe, necessariamente, o “sair de cena” do sujeito abstrato, teórico, 

pensando ex ante, e o afirmar-se do sujeito concreto, que se constrói e se reconstrói 

em um contexto democrático de convivência, em constante busca por 

reconhecimento. 
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Em se tratando de Teoria das Incapacidades aplicável às pessoas sofredoras 

de transtorno mental e do comportamento a mudança é atitudinal! Não se trata 

apenas da tentativa de estabelecer uma terceira via, uma terceira hipótese possível 

(tertium datur), para se garantir a possibilidade de efetivo exercício da autonomia 

privada. Nesse sentido, fundada se mostra a crítica apresentada por Leonardo 

Milone à tentativa do Direito Civil italiano em prever o instituto do administrador de 

apoio, mantendo-se intactas as suas centenárias primas: a interdição e a inabilitação 

(MILONE, 2002, p. 114). 

No contexto atual do Direito Civil brasileiro, não há uma terceira hipótese às 

possibilidades de aplicabilidade da Teoria das Incapacidades. A lógica continua a 

ser do Tertium non datur, embora várias sejam as propostas argumentativas 

tendentes a readequar tal teoria, relê-la, ou mesmo propor uma revisão a 

determinados tipos de situações, por exemplo: esquizofrenia e anorexia158. 

Abstratamente, prevê o art. 3º, incisos II e III, do Código Civil que são 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (II) os que, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para 

a prática desses atos; e (III) os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade. Por outro lado, o art. 4º, inciso III do referido Código prevê que 

são incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, os 

excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 

Embora a crítica a tais designativos linguísticos já tenha sido apresentada 

acima, o Direito Civil pressupõe que a declaração de incapacidade, 

necessariamente, deve vir acompanhada da nomeação de um curador (quanto aos 
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 Nesse sentido, registram-se: a) SÁ, Maria de Fátima Freire de; MOUREIRA, Diogo Luna. A 
capacidade dos incapazes: saúde mental e uma releitura da teoria das incapacidades no direito 
privado. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. b) ALMEIDA, Renata Barbosa de. (In)capacidade dos 
esquizofrênicos: um estudo sobre o exercício do direito à saúde. 2011. 166f. Tese (Doutorado) – 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo 
Horizonte. c) RODRIGUES, Renata Lima. Incapacidade, curatela e autonomia privada: estudos no 
marco do estado democrático de direito. 2007. 153f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. d) PONTES, 
Maíla Mello Campolina. Anorexia nervosa e direito: possibilidades dialógicas em um contexto de 
releitura da teoria das incapacidades. 2013. 161f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Direito, Belo Horizonte. e) SÁ, Maria de 
Fátima Freire de; PONTES, Maíla Mello Campolina. Anorexia Nervosa e Interdição Judicial: reflexões 
sobre o sentido e o alcance da medida constritiva em um contexto de releitura da teoria das 
incapacidades. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; DADALTO, Luciana. (Org.). Dos Hospitais 
aos Tribunais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013, p. 569-594. f) SÁ, Maria de Fátima Freire de; LIMA, 
Taisa Maria Macena de. Transtornos Mentais Como Doença Ocupacional. In: SÁ, Maria de Fátima 
Freire de; MOUREIRA, Diogo Luna; ALMEIDA, Renata Barbosa de. (Org.). Direito Privado: 
Revisitações. Belo Horizonte: Arraes, 2013, v. 1, p. 51-60. 
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menores, a nomeação de um tutor), cujos efeitos e limites da curatela serão 

determinados a partir da análise da incapacidade. 

O Código Civil de 2002 em seu artigo 1.772 afirma que, após o 

pronunciamento da interdição dos deficientes mentais (art. 1767, III) e dos 

excepcionais sem completo desenvolvimento mental (art. 1767, IV), o juiz assinará 

os limites da curatela levando em consideração o estado ou o desenvolvimento 

mental do interdito. 

Da leitura sistemática e contextual do art. 1772 do Código Civil de 2002, é 

possível afirmar que apenas nos casos de incapacidade relativa (art. 4º) pode-se 

falar em limitação da curatela. Aos absolutamente incapazes nega-se qualquer tipo 

de possibilidade de aferição de capacidade jurídica. Ora, não estamos, então, na 

contramão da história e dos avanços médicos e farmacológicos? 

No Brasil, os efeitos da curatela somente podem ser graduados para os 

relativamente incapazes, consoante literalidade do art. 1772 do Código Civil. Os 

absolutamente incapazes, por ausência de previsão legal, estão submetidos a um 

regime de incapacidade plena que não se admite gradação dos efeitos da curatela.  

Isso, porém, merece uma releitura na medida em que, na 

contemporaneidade, segundo variações medicamentosas, socioculturais e mesmo 

linguísticas, é muito mais tormentosa a tarefa de determinar se alguém é, de fato, 

absolutamente incapaz e, portanto, plenamente limitado do exercício de quaisquer 

possibilidades de autonomia. 

De imediato, descarta-se a hipótese de inserir no Código uma alternativa 

como o administrador de apoio (amministrazione di sostegno) do Direito Civil 

Italiano, ou mesmo como o salvaguarda da justiça (sauvegarde de justice) do Direito 

Civil francês, que oferece à pessoa uma medida provisória de salvaguarda, 

renovada de seis em seis meses, a fim de evitar a interdição (NAPOLI, 2002). 

A proposta por uma reconstrução da Teoria das Incapacidades no Direito 

Privado brasileiro estaria a recomendar a análise do instituto alemão da Betreuung, 

inserido no BGB através da Betreuungsgesetz (lei sobre assistência), datada de 01 

de janeiro de 1992, cujo escopo foi separar a medida da tutela civilística a favor da 

pessoa adulta da limitação de sua capacidade de agir, e de atribuir maior relevância 

à sua autonomia (GESSAPHE, 2002, p. 66). 

Antes da vigência da Betreuungsgesetz, a possibilidade de auxílio à pessoa 

que padecesse de transtorno mental e do comportamento na Alemanha, assim como 
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é hoje no Brasil, pressupunha a necessidade de interdição, a fim de que em seguida 

lhe fosse oferecida “ajuda” jurídica via curatela. Entretanto, o problema é que a 

interdição priva o interessado de quase todos os direitos, colocando-os no nível de 

incapazes em razão da idade (crianças, por exemplo). 

Mediante reclames Psiquiátricos da época, a reformulação do Direito Civil 

alemão pela Betreuungsgesetz pressupôs a eliminação da limitação automática da 

capacidade de agir da pessoa, através da introdução de um instrumento de 

assistência, ou instituto da orientação, cuja flexibilidade torna procedimentalmente 

adequada a proposta legislativa de potencializar a efetivação da autonomia da 

pessoa. Em consequência, o legislador alemão decidiu ab-rogar a interdição e 

introduzir o novo instituto jurídico da Betreuung (GESSAPHE, 2002, p. 67). 

Nesse sentido, segundo Rodrigo da Cunha Pereira: 

 

O direito alemão, como já dito nas notas introdutórias, aboliu, ou pelo 
menos modificou profundamente a curatela dos doentes mentais, 
substituindo-a parcialmente pelo instituto da ‘orientação’. Tal modificação 
vem na esteira da evolução e de uma nova compreensão sobre a loucura 
que não pode ser mais um fator de exclusão. A tradicional noção de 
curatela e interdição trazia consigo esses elementos que já não 
coadunavam mais com as concepções de inclusão e dignidade da pessoa 
humana. (PEREIRA, 2004, p. 427). 

 

O instituto da Betreuung consiste na assistência oferecida pelo Estado em 

favorecer a pessoa adulta que, em razão de algum transtorno mental, ou debilidade 

mental, psicológica ou física, se encontre impossibilitada, ainda que parcialmente, de 

promover adequadamente os próprios interesses. 

Trata-se de proposta apta a possibilitar o apoio das pessoas, mantendo-se a 

sua autonomia, sem retirar-lhes a capacidade civil. Por outro lado, o propósito do 

legislador alemão foi instituir instituto capaz de prestar supervisão e auxílio para o 

exercício pessoal dos direitos dos quais a pessoa é titular. 

Todavia, o Betreuung não está isento de crítica. O estabelecimento do 

Betreuung pode se dar a requerimento da própria pessoa, ou de ofício pelo juiz, 

todas as vezes que se evidenciar a insuficiência do sujeito interessado na efetiva 

participação do tráfego jurídico. Outras pessoas e instituições públicas podem propor 

que se inicie o procedimento, mas não podem iniciá-lo, eis que lhes carecem 

legitimidade para tanto. Portanto, de acordo com Karl August von Sachsen 

Gessaphe, a Betreuung limita o direito de autodeterminação e outras liberdades do 
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interessado, quando o referido instituto é aplicado sem ou contra a vontade do 

interessado. Nessa hipótese, é inevitável que a submissão da pessoa ao instituto da 

Betreuung pressuponha que o assistente ou o orientador seja investido de 

determinadas prerrogativas, como representação legal e outros poderes decisórios, 

mitigando o exercício autônomo dos direitos do interessado (GESSAPHE, 2002, p. 

67). Em consequência, Karl August von Sachsen Gessaphe propõe que a Betreuung 

seja iniciativa do próprio interessado ou que provenha do seu ambiente, evitando-se 

assistências inúteis e conservando no interessado a residual autonomia. 

Como salientado acima, em se tratando de Teoria das Incapacidades 

aplicável às pessoas sofredoras de transtorno mental e do comportamento a 

mudança reclamada na atualidade é atitudinal. Não basta que se estabeleça um 

instituto jurídico com formatações clássicas e dizer que tudo mudou. Diante da 

crítica de Karl August von Sachsen Gessaphe, acima apresentada, é certo que se a 

aplicação do instituto da Betreuung não for levada a sério, a mudança proposta será 

inócua e nada de pontual se realizará.  

Por outro lado, a lei alemã sobre Jurisprudência Voluntária (FGG) estabelece 

em seu §68 ss. que o juiz deve ouvir o interessado que será beneficiado pela 

Betreuung, formando uma impressão direta sobre ele, escutando-o, informando-o e 

discutindo com ele o resultado da análise, sem dispensar uma consulta técnica 

sobre o seu estado de saúde. Tal determinação dialógica não implica em uma 

imposição, e até naqueles casos de determinação de ofício, a dialogicidade deve ser 

mantida, sob pena da Betreuung se mostrar como um instituto mais antigo dos 

modernos. A posição da pessoa beneficiada no procedimento é de efetiva 

interlocutora. 

Além do exposto, Karl August von Sachsen Gessaphe afirma que a 

aplicabilidade do instituto da Betreuung pressupõe a concorrência de dois princípios: 

a) princípio da necessidade, e b) princípio da subsidiariedade (GESSAPHE, 2002, p. 

70). No que tange ao princípio da necessidade, previsto no §1896, 2, do BGB, o 

assistente pode ser nomeado apenas para o desempenho de determinadas 

atribuições, cujos imites a Betreuung mostra-se necessária. A Betreuung não se 

confunde com a representação legal, mas, por outro lado, demanda a análise das 

exigências reais de uma orientação externa para auxílio e cooperação na tomada de 

decisões (GESSAPHE, 2002, p. 71), sendo que o orientador reveste-se de 

prerrogativas para a tomada, compartilhada, de decisões. 
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A necessidade da Betreuung evidencia tanto a aplicabilidade do instituto, 

quanto a sua extensão. O orientador não pode assumir posição paternalista face ao 

beneficiário, pretendendo que este partilhe dos mesmos projetos de vida, 

pretensões, desejos e vontades dele. Isso quer dizer que a dialogicidade na tomada 

de decisões pressupõe o respeito da autonomia do beneficiário, inclusive naquelas 

hipóteses de liberdade de querer não saber algo, ou mesmo a se recusar a 

determinadas intervenções, como as médicas. Karl August von Sachsen Gessaphe 

sustenta que no caso de enfermidades, a Betreuung alcança apenas a enfermidade 

mental, não se estendendo a todas as enfermidades que venham acometer o 

beneficiário. 

O princípio da subsidiariedade, por sua vez, previsto no §1896, 2, 2ª frase, 

estabelece que o Estado não deve impedir a pessoa de ocupar de questões que 

podem seguir autonomamente. Portanto, ainda que a orientação seja uma 

possibilidade reclamada pelos anseios da pessoa, é imperiosa a tentativa dela 

mesma recorrer a si mesma ou aos seus parentes, sem que haja intervenção judicial 

para nomear o representante legal. Ora, se não é necessária uma sentença para a 

constituição de determinada situação jurídica, eis que a interdição não é pressuposto 

para a orientação, alternativas extrajudiciais implicam a mesma consequência da 

aplicabilidade do Betreuung. 

Além disso, o instituto da Vorsorgevollmacht, traduzido como mandato 

preventivo, assegura ao indivíduo a possibilidade de conferir procuração para futuro 

auxílio, consequente a uma incapacidade de exercício. Trata-se de mecanismo apto 

a permitir com que pessoas mantenham a sua autonomia, evitando limitação do seu 

direito de autodeterminação em virtude da Betreuung. Nessa hipótese, o procurador 

tem liberdade, inclusive, de decidir sobre questões referentes a intervenção médica 

que apresenta periculosidade ou mesmo por uma internação psiquiátrica (BGB, 

§§1904, 2º, e 1906, 5ª). 

Excepcionalmente, o BGB autoriza que o juiz imponha ao beneficiário a 

reserva de consenso preventivo, Einwilligungsvorbehalt (§1903 BGB), com o objetivo 

de prevenir um relevante perigo para a pessoa ou para o patrimônio do assistido. 

Nessas hipóteses, repita-se: excepcionais, o exercício da autonomia do beneficiado 

estaria a demandar o consenso do assistente. Nesse sentido, adverte Karl August 

von Sachsen Gessaphe que a reserva de consenso preventivo representa uma 

ultima ratio e é admissível somente em determinadas situações particularmente 
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rígidas (GESSAPHE, 2002, p. 74). Assim, não se justificaria a Einwilligungsvorbehalt 

quando gastos insensatos forem assumidos pelo beneficiário com o próprio dinheiro.  

Pelo exposto, percebe-se que a proposta alemã de ab-rogação dos institutos 

tutelares da interdição e inabilitação evidencia o propósito de efetivação da 

autonomia privada, efetivando-se o projeto constitucional do livre desenvolvimento 

da personalidade. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O fundamento conceitual de pessoa no Direito Privado pós-positivista é 

procedimental, ou seja, não se prende a pressupostos ontológicos daquilo que a 

pessoa se revela enquanto sujeito de liberdades (perspectiva material do 

jusnaturalismo), nem se limita a perspectivas formais de uma unidade personificada 

de normas jurídicas (perspectiva formal do pós-positivismo). Ser pessoa na 

perspectiva do pós-positivismo, pois, pode refletir tanto os atributos de uma 

pessoalidade livre e intersubjetivamente construída por alguém (dimensão reflexiva 

da racionalidade), quanto os atributos normativos de algo ou alguém a quem o 

Direito concede a possibilidade de agir em situações jurídicas e, assim, também, ter 

personalidade jurídica (dimensão operacional da pessoa a partir da Teoria do Direito 

Privado). 

Portanto, pode-se afirmar que a pessoalidade é uma construção 

interdependente ao Direito, uma vez que a partir da relação entre o eu e o não-eu, a 

norma jurídica desempenha papel constitutivo da individualidade, pois o seu 

propósito neste particular é garantir a efetividade da liberdade na qual se centra a 

construção da pessoalidade. Por outro lado, a personalidade jurídica está 

estritamente vinculada a situações jurídicas determinadas ou determináveis, razão 

pela qual é dimensão operacional existente a partir da Teoria do Direito, dela 

construída e dependente. 

Seja na dimensão da pessoalidade, seja na dimensão operacional da 

personalidade jurídica, o indivíduo humano é tido como elemento referencial, pois é 

ele o responsável pela afirmação e pelo reconhecimento dos outros com quem age 

em contextos intersubjetivos.  

O conceito de pessoalidade e o de personalidade jurídica são construídos a 

partir de alguém ou de algo que move em uma realidade social compartilhada, seja 

em se tratando da pessoa a partir de dimensões reflexivas da racionalidade ou da 

pessoa a partir das dimensões operacionais para a Teoria do Direito. Em ambos os 

casos, o contexto social de realidade compartilhada é indispensável, haja vista ser 

ele o meio e o modo no qual o conceito de pessoa, em qualquer um dos aspectos 

propostos, se concretiza. 

No contexto argumentativo ora apresentado, não é possível definir de 

antemão a atribuição de personalidade jurídica a algo ou a alguém, como pretendeu, 
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por exemplo, o positivismo jurídico. É na argumentação jurídica que a personalidade 

jurídica é construída, de modo que o conceito de pessoa, neste sentido, permanece 

aberto, oscilante entre seres concretos já existentes ou não, e universalidades de 

fato que o Direito reconhece como centro de imputação normativa. Não se trata do 

reconhecimento de uma mera capacidade de direito, mas sim do reconhecimento de 

uma personalidade através da qual o Direito encontra espaço para imputar direitos e 

deveres, correlatos ou não. 

Já em se tratando da pessoalidade, que não se confunde com a 

personalidade jurídica nem com a capacidade de direito, mas pode com ele se 

relacionar, o se fazer pessoa pela construção de uma pessoalidade é um processo 

constante que não depende estritamente do Direito, mas é dele interdependente. É 

um exercício de liberdade através do qual o indivíduo humano constrói a sua 

pessoalidade a partir das suas escolhas (ações e omissões), enquanto seres livres, 

agentes da própria vida e, portanto, capazes de se autodeterminarem como sujeitos 

de sua individualidade. 

Assim, é no ponto em que a personalidade jurídica tangencia com a 

pessoalidade que a realização desta pelo Direito se concretiza pelo reconhecimento 

e efetivação da capacidade de exercício! 

Como consequência, uma discussão crítico-reflexiva da Teoria do Direito 

Privado não se justifica mediante a pressuposição da personalidade jurídica como 

sendo algo pressuposto a todas as pessoas humanas devido a sua humanidade, 

nem tampouco na pressuposição da capacidade de direito como sendo uma 

quantificação prática permitida da personalidade jurídica, e que, portanto, justificaria 

a igualdade entre os sujeitos. 

Para fins de autorrealização no Direito Privado, não se justifica pensar em 

capacidade de direito como pressuposto de existência, e capacidade de fato como 

pressuposto de validade de tomadas de decisões. Pressupor a capacidade de direito 

para justificar as limitações funcionais da capacidade de fato em nada muda a 

constatação de uma realidade em que capacidade pressupõe, sempre, autonomia 

privada. 

Nas dimensões da Teoria contemporânea do Direito Privado, esta 

pressuposição teórica entre capacidade de direito e capacidade de fato encontra-se 

superada, sendo certo que a capacidade para praticar um determinado ato 

pressupõe o reconhecimento jurídico de uma liberdade diante de uma determinada 
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situação jurídica concreta. Personalidade jurídica e capacidade de direito se 

constituem e reconstituem na dinâmica da própria situação jurídica, seja 

uniposicional ou relacional.  

Portanto, o fato de uma pessoa ser o referencial de imputação de direito e 

deveres não significa que serão reconhecidas plenamente suas decisões acerca 

desta esfera de liberdade que a toma como referencial. Liberdades referentes à 

autonomia privada serão decididas e exercidas de forma problematizadas e 

consideradas caso a caso. É por tal razão que na atualidade a Teoria da 

Capacidade permite a discussão normativa acerca da capacidade dos incapazes e 

da incapacidade dos capazes. 

A subdivisão que se faz da capacidade normativa da personalidade jurídica 

entre capacidade de gozo (ou de direito) e capacidade de exercício (ou de fato), 

evidencia a tensão entre legitimidade (capacidade de direito) e funcionalidade 

(capacidade de fato). A primeira justificaria a autonomia moral da pessoa humana 

em sua humanidade, e a segunda estabeleceria limites de funcionalidade aptos a 

restringir liberdades para sujeitos que não revelassem uma capacidade moral normal 

ou plenamente desenvolvida. 

A proposta pela reconciliação está em estabelecer que se a uma pessoa é 

reconhecida a legitimidade para posicionar-se em uma determinada situação jurídica 

como referencial de imputação normativa, isso não se dá em razão da sua 

capacidade moral, mas em razão do reconhecimento normativo do seu direito, sua 

liberdade de ali estar e, portanto, se posicionar, autodeterminando-se, ainda que tal 

processo demande outras habilidades linguísticas. 

Qualquer empecilho gerado na realização da pessoa na sociedade moderna, 

seja a sua incompletude ou a sua insuficiência, estar-se-ia diante do sofrimento de 

indeterminação, ou seja, uma patologia de fundamentação normativa, capaz de 

desestabilizar o projeto de Direito garantidor de iguais liberdades. 

Portanto, o exercício da capacidade deve ser sempre fomentado pelo Direito 

Moderno, inclusive com o estabelecimento de salvaguardas apropriadas e efetivas 

para prevenir abusos. Tais salvaguardas não implicam em restrição total da 

capacidade da pessoa, mas pressupõe assegurar os seus direitos, a sua vontade e 

suas preferências, isentando-as de conflito de interesses e influência indevida. As 

salvaguardas devem ser aplicadas em um período mais curto possível e devem ser 
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submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 

independente e imparcial. 

Ao Direito compete efetivar uma realidade social, construída e reconstruída 

através de processos comunicativos que se perfazem em um contexto democrático 

de convivência, assegurando que os interlocutores possam se apresentar e se 

afirmar enquanto tal e não apenas como meros expectadores. Logo, um projeto 

adequado da Teoria das Incapacidades no contexto do Estado Democrático de 

Direito exige a eliminação linguística por parte do Código Civil de quaisquer termos 

que possam evidenciar resquícios de uma postura legislativa e jurídica impassível 

para com pessoas que padecem de transtorno mental e do comportamento. 

Se isso não bastasse, chega-se à conclusão de que a proposta pela 

supressão da incapacidade absoluta se mostra como alternativa adequada, devendo 

a incapacidade ser estabelecida na decisão judicial, como ultima ratio, nunca 

prevendo exclusão apriorística e total, mas assegurando, na maior medida possível, 

autonomia para exercício de iguais liberdades fundamentais. 

No contexto do Direito Civil brasileiro, a proposta por uma reconstrução da 

Teoria das Incapacidades pressupõe uma mudança atitudinal apta a não mais 

considerar a pessoa que padece de transtorno mental e do comportamento como 

pessoas estigmatizadas, carentes de tutela jurídica. 

É absolutamente ultrapassada a definição de rótulos de pessoas como 

absoluta ou relativamente incapazes em razão de enfermidade, deficiência ou 

excepcionalidade mental. O avanço das Ciências Médicas tem evidenciado que até 

mesmo a terminologia usada pelos Códigos marcam o isolacionismo legal em um 

tempo que, pela Psiquiatria, está em constante movimento e, portanto, exige 

mudança de atitude. 

O pragmatismo brasileiro ainda está a demandar que interdições sejam 

levadas a feito para quaisquer situações pontuais da vida da pessoa humana, de 

forma acrítica, como se fosse pressuposto para uma famigerada segurança jurídica 

que destoa com o propósito de um Direito moderno. Várias são as hipóteses nas 

quais a interdição justifica, por exemplo, a concessão de um benefício 

previdenciário, ou mesmo determinada prerrogativa laboral, como a aposentadoria. 

A nossa proposta, pelo menos por ora, não é pela extinção da interdição, haja 

vista que isso demandaria uma alteração legislativa, mas a responsabilidade das 

decisões judiciais nas hipóteses de interdição. A construção responsável por uma 
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cidadania moderna está a reclamar a extinção do estigma do “interditado”. Porém, 

mudanças de atitudes são aptas a minimizar tais consequências na vida real e evitar 

que o Direito Civil seja utilizado como meio de frustração da autorrealização 

individual, negando-se a pluralidade da sociabilidade moderna e instaurando uma 

gramática dos conflitos sociais. 

Concepções de uma “personalidade natural” e de uma “capacidade de 

direito”, que durante muito tempo demonstraram a preocupação em se resguardar 

as pessoas tão somente pelo fato delas serem humanas, abstraindo-as do mundo 

da vida, não mais se sustentam em um projeto de Direito cujo escopo não se 

restringe em preservar o sujeito em abstrato, indiferente à realidade das condições 

reais. O Direito tão caro ao Estado Democrático está a exigir atenção ao sujeito 

concreto, que no mundo da vida está a demandar reconhecimento, esquivando-se 

de qualquer sofrimento de indeterminação que lhe possa ser imposto. Portanto, se 

há personalidade jurídica (referencial de imputação normativa), a capacidade revela-

se como exercício (efetiva autonomia) daquele direito que a pessoa é titular, pois de 

outro lado, de nada adiantaria dizer ser titular de algo que não se pode exercer. 

Como bem salienta Stefano Rodotà, a abstração separa a vida do Direito, 

relegando a este a teratologia de liberar-se das situações reais, concretas que se 

perfazem no mundo da vida. Assim, o reducionismo legal a que se chegou em razão 

da distinção entre capazes e incapazes culminou na expropriação da subjetividade e 

a negação da plena autonomia de existência (RODOTÀ, 2010, p. 43). Como 

alternativa a evitar tais paradigmas jurídicos que ainda sustentam perucas 

entalcadas do século XVIII, Rodotá propõe um Direito esforçado, ou seja, um Direito 

que penetra nas vicissitudes da vida e suas mais diversas formas de manifestação, 

não se alienando dela. Um Direito que não mais se prende em regras imutáveis, 

intocáveis, implicadas em estandartes tão caros a Escola da Exegese, mas que se 

estrutura a partir de um pressuposto argumentativo que dialoga com a incessante e 

solidária incidência das normas na vida de sujeitos distintos. Um Direito que “não 

substitui a vontade ‘débil’ por um ponto de vista diferente (como pretende a lógica do 

paternalismo), mas que cria condições necessárias para que o ‘débil’ possa 

desenvolver um ponto de vista próprio (conforme a lógica do auxílio).” (RODOTÀ, 

2010, p. 45). 

Se as pessoas que padecem de transtorno mental e do comportamento serão 

interditadas em virtude de uma incapacidade que é sempre relativa, justificando-se a 
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limitação da curatela, é óbvio que não se pode sustentar que a interdição silencia o 

interditando em favor do curador. É preciso evidenciar que a relação entre 

interditado e curador é uma relação dialógica, construída a partir do reconhecimento 

do interditado como efetivo interlocutor neste contexto de interação normativa que 

diga respeito ao exercício da sua personalidade jurídica e à construção da sua 

pessoalidade. 

A mudança de atitude pressupõe uma postura dos aplicadores do Direito em 

não mais se aterem a pretensões pragmáticas ou decisões mais fáceis. Tal como no 

Direito Civil alemão, em se tratando de uma realidade social que diga respeito à vida 

da pessoa e todas as suas possibilidades enquanto sujeito construtor de uma 

dignidade, deve o aplicador do Direito estabelecer efetivo diálogo com o interditando, 

a fim de escutá-lo, informa-lo e mesmo oferecer-lhe alternativas a uma hipótese de 

interdição. Não se permite desculpas de que a quantidade de serviço e a falta de 

estrutura impedem que este projeto seja levado a efeito. 

A dialética complexa do Direito não exime dos interpretes e aplicadores 

posições responsáveis para com o próprio Direito e, consequentemente, com os 

seus coautores e destinatários. Embora a incapacidade de um capaz seja, na 

perspectiva clássica, determinada apenas diante de uma decisão de interdição, hoje, 

é possível falar que há capazes que são incapazes, assim como incapazes que são 

capazes. Distanciar a vida do Direito é simplificar a dinâmica complexa que compete 

ao Direito efetivar, como proposto por Stefano Rodotà. 

Será que para esta mudança de atitude estaríamos a aguardar um Estatuto 

das pessoas que padecem de transtorno mental e do comportamento? É triste a 

perspectiva que se tem de esvaziar as normas gerais existentes na vã proposta de 

estabelecer microssistemas que revelariam avanços a determinadas situações 

jurídicas. O arcabouço normativo que temos no Direito brasileiro é suficiente para 

efetivar a proposta reconstrutiva aqui apresentada. Basta atitude! 
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