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o errado; que me ensinaram a dar valor à vida, por causa das pessoas; 

a dar valor às pessoas, por causa dos sentimentos; a valorizar os 

sentimentos, porque é só tudo o que importa!  Já dizia Adélia Prado, em 

seu Ensinamento: “Minha mãe dizia que a coisa mais fina do mundo é o 

estudo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento...” Se assim 

sou, apaixonada pela vida, e se por acaso aprendi a reverenciar o que 

se deve, foi porque vocês todos me ensinaram a dar valor ao que 

realmente importa.  Em minha recente carreira de professora de Direito 
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que é família, pois sei o que é uma de verdade... Devo minha 
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O meu olhar é nítido como um girassol. 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 
E o que vejo a cada momento.  
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 
E eu sei dar por isso muito bem... 
Sei ter o pasmo essencial 
Que tem uma criança se, ao nascer, 
Reparasse que nascera deveras... 
Sinto-me nascido a cada momento 
Para a eterna novidade do Mundo... 
(Fernando Pessoa) 
 
 
É absolutamente certo, e assim o prova a história, 
que neste mundo não se consegue nunca o 
possível, se não se tenta o impossível, uma e 
outra vez.  
(Max Weber) 
 
 
One life you got to do what you should 
One life with each other, sisters and brothers 
One life, but we’re not the same 
We get to carry each other 
Carry each other… 
(One – U2) 
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RESUMO 
 

 

Através da crítica à estrutura na qual se assentam o regime das incapacidades e 

o instituto da curatela dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o presente trabalho 

procura questionar que tipo de proteção essas construções jurídicas representam ao 

incapaz na contemporaneidade, enumerando alternativas estruturais e hermenêuticas 

que possibilitem que sua teleologia protetiva se amolde aos paradigmas do atual marco 

político brasileiro que, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana e em um 

complexo sistema de direitos fundamentais, obriga que o ordenamento jurídico se 

comprometa para o atendimento de todas as necessidades humanas primordiais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Incapacidade - curatela - autonomia – princípio da autonomia privada 

- dignidade - princípio da dignidade da pessoa humana - direitos fundamentais. 
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ABSTRACT 

 

 

Criticizing the structure of the civil incapacity and guardianship institute in 

brazilian law, the present research is aiming to questioning what kind of protection these 

institutes represent for the inapt contemporaneously. As a consequence, some 

structural and hermeneutic alternatives were specified in order to adjust its teleology to 

the paradigms established by the actual brazilian politic mark, which founded in the 

principle of human dignity and in a complex system of fundamental rights, that imposes 

the law commitment with all primordial human needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Civil incapacity – guardianship – autonomy – principle of private autonomy 

– dignity – principle of human dignity – fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Da morte não faço caso. O que não quero é passar por doido, porque então o 
princípio cairia. Que me importa a vida? O que me importa é que o princípio se 
mantenha. Passanante (regicida italiano do século passado, recusando a 
justificação de irresponsabilidade que se queria alegar em sua defesa). 

 

A sociedade humana sempre consistiu em um sistema fundado na tensão entre 

inclusão e exclusão, ou, ainda, entre integração e segregação. A história da 

humanidade foi construída sobre a necessidade de separar pólos opostos: ricos e 

pobres, elites e deserdados, nobres e plebeus, burgueses e proletários, saudáveis e 

doentes, normais e anormais, como se tal polaridade fosse imanente à própria natureza 

humana. Afinal, ninguém se afirma rico, se não há aqueles ditos pobres e, tampouco, 

ninguém se diz normal ou saudável, se não houver a quem se possa julgar doente ou 

anormal. Razão por que já dizia Michel Foucault: “a sabedoria e a loucura estão muito 

próximas. Há apenas uma meia-volta entre uma e outra”. (FOUCAULT, 2005, p. 34). 

 
A polarização é, portanto, uma constante. São variáveis apenas os critérios 

através dos quais os homens são segmentados em categorias de inclusão ou exclusão, 

posto que cada época e cultura elegem diferentes padrões pelos quais os indivíduos 

são valorados, reconhecidos e aceitos como membros da sociedade. Todavia, os 

enfermos, os “loucos” e os deficientes - físicos ou mentais - sempre foram personagens 

de destaque nessa eterna tensão social entre inclusão versus exclusão.  

 
Segundo Foucault (2005, p. 3), na Idade Média, coube à lepra o papel de fator de 

segregação da humanidade, tanto na Europa quanto no Oriente.  Durante todo o 
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período medieval, os leprosos eram recolhidos em leprosários que se multiplicaram pelo 

velho continente de maneira espantosa. E isso não significa dizer que os acometidos 

pela peste eram encaminhados a instituições especializadas no tratamento da doença.  

Eles eram varridos, como se varre a sujeira. O internamento não era um benefício, mas 

uma sentença de isolamento e exclusão, que os fazia desaparecer dos olhos e das 

consciências dos saudáveis homens de bem. 

 
  O encarceramento dos leprosos foi tal, que, com o passar dos anos, a doença 

começou a desaparecer nos países europeus: “estranho desaparecimento, que sem 

dúvida não foi o efeito, longamente procurado, de obscuras práticas médicas, mas sim 

o resultado espontâneo dessa segregação”. (FOUCAULT, 2005, p. 5). Com a regressão 

da lepra, era preciso eleger um novo mal a perseguir, que justificasse uma nova onda 

de exclusão. Por algum tempo, coube às doenças venéreas o papel desagregador. 

Todavia, como relata Foucault, não foram elas as sucessoras da lepra, mas sim a 

própria loucura: 

 
 

A lepra foi substituída inicialmente pelas doenças venéreas. De repente, ao 
final do século XV, elas sucedem a lepra como por direito de herança. Esses 
doentes são recebidos em diversos hospitais de leprosos [...] Eles se tornam 
tão numerosos que é necessário pensar na construção de outros edifícios ‘em 
certos lugares espaçosos de nossa cidade e arredores, sem vizinhança’. 
Nasceu uma nova lepra, que toma o lugar da primeira. Aliás, não sem 
dificuldades, ou mesmo conflitos. Pois os próprios leprosos sentem medo. E, 
no entanto, não são as doenças venéreas que assegurarão, no mundo 
clássico, o papel que cabia à lepra no interior da cultura medieval. Apesar 
dessas primeiras medidas de exclusão, elas logo assumem seu lugar entre as 
outras doenças.[...] De fato, a verdadeira herança da lepra não é aí que deve 
ser buscada, mas sim num fenômeno bastante complexo, do qual a medicina 
demorará para se apropriar. Esse fenômeno é a loucura. (FOUCAULT, 2005, 
p. 7-8). 

 
 

Desde então, “loucura” é sinônimo de exclusão. Mesmo tendo sido tratada de 

formas distintas no desenrolar da história, ela nunca deixou de cobrar seu papel como 



 16 

categoria de segregação. Em princípio, na Alta Idade Média, os chamados “loucos” 

eram banidos, confiados a mercadores ou peregrinos, que tinham a missão de levá-los 

para longe dos muros das cidades, onde sua presença não pudesse causar espanto ou 

incômodo. E mais impressionante: eram postos em navios, apelidados pelos poetas de 

Nau dos Loucos – stultifera navis –, deportados da região, como se encaminhados para 

o estranho lugar donde supostamente pertencessem: 

 
 
Mas de todas essas naves romanescas ou satíricas, a Narrenschiff é a única 
que teve existência real, pois eles existiram, esses barcos que levavam sua 
carga insana de uma cidade para outra. Os loucos tinham então uma 
existência facilmente errante. As cidades escorraçavam-nos de seus muros. 
Deixava-se que corressem pelos campos distantes, quando não eram 
confiados a grupos de mercadores e peregrinos. Esse costume era freqüente 
particularmente na Alemanha: em Nuremberg, durante a primeira metade do 
século XV, registrou-se a presença de 62 loucos, 31 dos quais foram 
escorraçados. (FOUCAULT, 2005, p. 9). 
 

 
  Com o fim da Idade Média, na Renascença e na Era Clássica, o trato da loucura 

assume nova tônica. Os loucos não são mais escorraçados das cidades, mas 

aprisionados em casas de internamento.1 Todavia, a internação, medida distinta do 

banimento explícito, era avivada pelo mesmo ânimo de se ver livre daqueles seres 

heterogêneos e pouco virtuosos. O internamento,2 como medida de saneamento e de 

                                                 
1 É Foucault quem narra mais uma vez em sua “História da Loucura”: “É sabido que o século XVII criou 
vastas casas de internamento; não é muito sabido que mais de um habitante em cada cem da cidade de 
Paris viu-se fechado numa delas, por alguns meses. É bem sabido que o poder absoluto fez uso de 
cartas régias e de medidas de prisão arbitrárias; é menos sabido qual a consciência jurídica que poderia 
animar essas práticas. A partir de Pinel, Tuke, Wagnitz, sabe-se que os loucos, durante um século e 
meio, foram postos sob o regime de internamento, e que um dia serão descobertos nas salas do Hospital 
Geral, nas celas das casas de força; [...] A partir da metade do século XVII, a loucura esteve ligada a 
essa terra como seu local de internamentos, e ao gesto que lhe designava essa terra como seu local 
natural”. (FOUCAULT, 2005, p. 48). 
2 “A loucura só terá hospitalidade doravante entre os muros do hospital, ao lado de todos os pobres. É lá 
que a encontramos ainda ao final do século XVIII. Com respeito a ela, nasceu uma nova sensibilidade: 
não mais religiosa, porém moral. Se o louco aparecia de modo familiar na paisagem humana da Idade 
Média, era como que vindo de outro mundo. Agora, ele vai destacar-se sobre um fundo formado por um 
problema de ‘polícia’, referente à ordem dos indivíduos na cidade. Outrora ele era acolhido porque vinha 
de outro lugar; agora, será excluído porque vem daqui mesmo, e porque seu lugar é entre os pobres, os 
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polícia, encerrava a obscura finalidade do grupo social de eliminar os elementos 

julgados como “a-sociais”, neutralizando indistintamente todos aqueles que atualmente 

seriam encaminhados a prisões, hospitais, entidades assistenciais, casas de correção 

ou consultórios de psicanalistas. 

 
 A Grande Internação da Era Clássica, narrada por Foucault, estendeu seus 

braços até a Modernidade e a contemporaneidade. E não é leviano dizer que, a 

despeito dos avanços na Política, no Direito, na Medicina e na Psiquiatria, por todo o 

século XX, o intuito sanitário e excludente3 persistiu na edificação de hospitais 

psiquiátricos e manicômios, locais que bem serviram ao propósito de manter essa 

população “não desejada” isolada da sociedade e submetida ao controle total de sua 

vida privada:  

 
 
O hospital psiquiátrico se funda sobre a alienação e o preconceito, 
consagrados no processo de exclusão. O hospício é um local de trocas sociais 
reduzidas a zero, local de total isolamento. [...] neste espaço de segregação 
ocorreu a repetição da exclusão. Antes marginalidade social, agora exclusão 
social em nome da doença mental. Quem são os internados nos grandes 
hospitais psiquiátricos senão os condenados da cidade e do campo? Quase 
que exclusivamente são das classes mais desfavorecidas: os desempregados, 
migrantes oriundos do campo, da construção civil, pessoas portadoras de 
patologias físicas, os indigentes. O hospício é o local do silenciamento, o local 

                                                                                                                                                              
miseráveis, os vagabundos. A hospitalidade que o acolhe 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.” (FOUCAULT, 2005, p. 62).  
3 Afinal, “quando um sistema se funda na não integração dos seus pólos; quando as políticas sociais 
aumentam o fosso que separa os ricos dos pobres, as elites dos deserdados, isto vai se revelar nas 
práticas de segregação, desqualificação e, muitas vezes, eliminação física dos setores que agora são 
tratados como caso de polícia, a ferro e fogo. É o que se passa com os doentes mentais. Não nos 
esqueçamos que, por ocasião, da Segunda Guerra Mundial, os nazistas organizaram exposições com a 
produção dos doentes mentais, usados para desqualificar a arte moderna (Picasso, Paul Klee, Kandiski, 
e outros) nomeando a exposição e os autores de Arte Degenerada. Para estes degenerados (loucos, 
artistas, socialistas, comunistas, judeus, homossexuais, ciganos) só havia um caminho: a eliminação 
física. Os campos de concentração se multiplicavam. Para os loucos, a lobotomia, a mutilação, o 
eletrochoque, os castigos, as celas fortes. Pregava-se a Eugenia e prometia-se como horizonte a 
purificação da raça, com a eliminação das ‘impurezas’ e das degenerações”. (BITTENCOURT, 2001, p. 2). 
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privilegiado de controle e de desqualificação do discurso do outro. Local da 
construção de uma falsa corporalidade, o velamento do corpo sadio. 
(BITTENCOURT, 2001, p. 2-3). 

 
 

A denúncia acerca da degradante situação manicomial no Brasil iniciada no final 

da década de 70 e na década de 80, do século passado, forçou uma gradativa e tardia 

mudança na forma de tratar o doente mental. As ciências médicas passaram a afirmar 

que seu melhor tratamento não poderia prescindir da socialização, do ambiente familiar 

e do respeito, em maior grau possível, a sua subjetividade e autonomia. Afinal, “é, pois, 

com palavra e atos, observa Arendt, que nos inserimos no mundo humano. A ação e o 

discurso são também as atitudes que melhor traduzem a singularidade de cada ser 

humano”. (MORAES, 2006, p. 111). Tudo o que é subtraído dentro de uma instituição 

manicomial: 

 
 

O asilo é o País das Sombras; neste, o controle se dá sobre o corpo. A 
sexualidade individual é silenciada. Ausência de qualquer significado em 
qualquer gesto. Cada ação é reduzida e descrita como um sintoma, a 
manifestação de uma doença que se origina de uma degeneração, irreversível, 
crônica e inevitável do sistema nervoso central. Um País autoritário e 
paranóico que realiza o controle minucioso do corpo, exigindo submissão, 
passividade, docilidade e anulação. Querem desconhecer que o corpo trás em 
si a marca do social, do cultural, a trajetória de uma singularidade, suas 
medalhas e condecorações. Um país governado pelo pessimismo. Não há o 
que se fazer num asilo, local de mortificação, de apagamento das 
singularidades. As individualidades são reduzidas ao excêntrico. País dos 
condenados, onde quem entra, sai com a morte. (BITTENCOURT, 2001, p. 5). 

 
 

Na verdade, não há como negar que é cômoda a situação que o enfermo, o 

deficiente ou doente mental é internado em uma instituição, sob o pretexto de lhe dar 

tratamento adequado, enquanto são engendrados mecanismos jurídicos para lhe 

declarar a incapacidade civil, retirando-lhe a possibilidade de exercer pessoalmente 

seus direitos – frise-se, de cunho patrimonial. A prerrogativa de exercê-los é transferida 

a alguém que irá fazê-lo em seu lugar, substituindo ou completando sua vontade. Tudo 
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isso com o intuito de impedir que esse “ser anormal” traga prejuízos a si ou a terceiros 

que com ele possam se relacionar na vida civil, presumindo todos que se trata de 

proteção aos legítimos interesses do incapaz.  

 
A questão candente é: a interdição e a curatela são institutos hábeis a promover 

e efetivar, na maior medida possível, os direitos fundamentais titularizados pelos 

incapazes: os enfermos, os “loucos” e deficientes? Ou será que estamos diante de uma 

nova stultifera navis disfarçada? Uma Nau dos Loucos institucionalizada, dissimulada 

em forma de legítimo instituto jurídico e camuflada pela nova retórica da principiologia 

que orienta o direito de família contemporâneo – solidariedade, afeto e dignidade? O 

pequeno trecho do depoimento de Maria das Graças Dias Fernandes, ex-curatelada, dá 

pistas de como responder a essas perguntas: 

 
  

Tem feito parte do meu rico cotidiano, o meu testemunho de como venci os 
empecilhos da interdição e de como retomei o rumo de minha vida, após 
quatorze anos sem a posse de meus direitos civis [...] A primeira pergunta que 
me vem à cabeça é: qual a finalidade da interdição e posterior curatela? 
Proteger? Cuidar? Posso afirmar absolutamente que durante os quatorze anos 
em que estive curatelada, vivi sob o signo do abandono e do descaso. A 
interdição é um dispositivo de controle e coerção social, desagregador e 
excludente. (FERNANDES, 1999, p.117). 
 
 

Proclama-se, por toda academia jurídica nacional e internacional, a idéia de se 

“reinventar o direito civil” (FACHIN, 2003, p. 86). Fala-se em constitucionalização, 

personalização/repersonalização, despatrimonialização, descodificação, que são as 

matrizes através das quais tal “reinvenção” vem-se operando. Sob o manto de um novo 

paradigma político, o Estado Democrático de Direito, o direito civil assumiu a obrigação 

de adquirir feição renovada e, a partir de novos matizes, tornar-se, de fato, o direito dos 

homens e de seu cotidiano. Não dos homens adjetivados: o homem-proprietário, o 
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homem-contratante, o homem-herdeiro, o homem-marido. Mas do homem de carne e 

osso, simplesmente homem. 

 
A “constitucionalização” do direito civil é criticada por parte da doutrina, segundo 

a qual afirmar que o direito civil contemporâneo é constitucionalizado pode levar ao 

equívoco de se acreditar que este ramo ordinário do direito nunca esteve submetido à 

força hierarquicamente superior da Constituição Federal, subvertendo a vigente ordem 

normativa.   

Para alguns desses críticos, as transformações que vêm modelando o caráter do 

direito civil hodiernamente são fruto simplesmente da mudança de paradigma na 

organização política, através da evolução do Estado Social até a inauguração do atual 

Estado Democrático de Direito, que se funda em uma ordem de coisas, em tudo e por 

tudo, diversa daquela instalada pelo Estado Liberal em vigor no período das grandes 

codificações oitocentistas. Contudo, artífices do movimento, como Gustavo Tepedino, 

saem em sua defesa para afirmar que:  

 
 

A adjetivação atribuída ao direito civil, que se diz constitucionalizado, 
socializado, despatrimonializado, se por um lado quer demonstrar, apenas e 
tão-somente, a necessidade de inserção no tecido normativo constitucional e 
na ordem pública sistematicamente considerada, preservando, evidentemente, 
a sua autonomia dogmática e conceitual, por outro lado poderia parecer 
desnecessária e até errônea. Se é o próprio direito civil que se altera, para que 
adjetivá-lo? Por que não apenas ter a coragem de alterar a dogmática, pura e 
simplesmente? Afinal, um direito civil adjetivado poderia suscitar a impressão 
de que ele próprio continua como antes, servindo os adjetivos para colorir, 
como elementos externos, categorias que, ao contrário do que se pretende, 
permaneciam imutáveis. A rigor, a objeção é pertinente, e a tentativa de 
adjetivar o direito civil tem como meta apenas realçar o trabalho árduo que 
incumbe ao intérprete. Há de se advertir, no entanto, desde logo, que os 
adjetivos não poderão significar a superposição de elementos exógenos do 
direito público e privado, de tal maneira a se reelaborar a dogmática do direito 
civil. Trata-se, em uma palavra, de estabelecer novos parâmetros para a 
definição de ordem pública, relendo o direito civil à luz da Constituição, de 
maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não patrimoniais e, 
em particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da sua 
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personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva, para cujo atendimento 
deve se voltar a iniciativa econômica privada e as situações jurídicas 
patrimoniais. (TEPEDINO, 2004, p. 22). 
  
 

Não há como negar a importância do movimento, que visa estabelecer uma 

“correção hermenêutica” (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 90) na interpretação e aplicação 

dos institutos de direito civil no marco do atual Estado Democrático de Direito brasileiro, 

que, regido por uma Constituição Federal de vertente claramente personalista, exige a 

funcionalização de todos os institutos jurídicos para a máxima efetivação do sistema de 

direitos fundamentais, de modo que o ordenamento jurídico brasileiro possa exprimir, 

sobretudo, coerência sistêmica.  

  
 Nessa empreitada, cujo escopo é colocar o ordenamento jurídico a serviço do 

homem, reconhecendo-o “em sua dimensão efetiva, como sujeito de necessidades” 

(FACHIN; RUZYK, 2006, p. 90), é fundamental reestruturar institutos basilares e 

revolver categorias básicas para afastar o estigma da abstração forjado pela Escola 

Pandectista alemã do século XIX, que influenciou todas as codificações civis 

oitocentistas: 

 
 
Os direitos, nessa racionalidade, não surgem por conta da existência concreta 
da pessoa humana dotada de dignidade – e sujeita a necessidades – mas, sim, 
pela sua inserção em um modelo de relação jurídica. Nessa perspectiva, como 
se coloca a questão dos direitos fundamentais que constitucionalmente 
decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana? Trata-se de 
racionalidades evidentemente diversas. A estrutura da codificação produz um 
estatuto da exclusão, que pode dificultar a efetivação dos direitos 
fundamentais, tal como contemporaneamente concebidos, no que tange às 
relações interprivadas.  (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 97). 
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Por isso, vozes autorizadas4 anunciam a importância das situações jurídicas, 

materiais e existenciais, categoria capaz de dinamizar o fenômeno jurídico, sem 

aprisionar o ser humano em relações jurídicas tipificadas, que só protegem aqueles que 

têm a oportunidade de exercer determinados papéis na vida civil, relegando ao 

esquecimento todas as demais dimensões do ser humano que não correspondam a 

uma fattispecie previamente definida em lei. 

 
Diante dessas constatações, a reestruturação do regime das incapacidades e do 

instituto da curatela se apresenta com um verdadeiro desafio. Como rearticular tais 

institutos de modo que os mesmos sejam aplicados na proteção do ser humano 

concreto, ainda que “sujeito débil”,5 o qual não possui máscaras jurídicas, mas que é 

legítimo titular de cada um dos direitos fundamentais assegurados no texto 

constitucional? Esse é o ponto nodal, apontado por Fachin e Ruzyk, para o 

estabelecimento dessa almejada correção hermenêutica: diante de um novo Código 

Civil, que insistiu na mesma racionalidade conceitualista oitocentista, “como assegurar a 

promoção da dignidade daqueles que, ou não se inserem nos modelos, ou cujo 

atendimento das necessidades existenciais pode contrariar o modelo”? (FACHIN; 

RUZYK, 2006, p. 103). 

                                                 
4 Por todos, PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional.  Trad. 
Maria Cristina de Cicco. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 
5  “O ‘sujeito débil’ é aquele que, na economia capitalista contemporânea - que também pode ser 
reputada uma estrutura sistêmica -, se aliena no consumo, e só tem relevância quando veste uma das 
diversas ‘máscaras’ que a contemporaneidade impõe. O sujeito débil, definitivamente, não tem relevância 
pelo seu ‘ser’, mas, sim, conforme o papel que ele ocupa em dado momento no interior do sistema. Os 
modelos, na contemporaneidade, se multiplicam, operando uma cisão no sujeito. Trata-se do ápice da 
abstração: a pessoa nada mais é que um sujeito massificado, que só adquire relevância quando se 
insere em um dos diversos modelos, de relevância pontual, em dada situação jurídica. Esse sujeito 
fragmentado em diversos papéis não é visto como uma ‘pessoa de carne e osso’. A idéia de relação 
jurídica é elemento que contribui para essa massificação: só terá relevância para o Direito Civil aquele 
que se enquadra nos seus múltiplos modelos. O mesmo sujeito terá dada relevância conforme a posição 
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As mudanças operadas por esse novo arranjo hermenêutico são inúmeras. Fala-

se em função social da propriedade e dos contratos – e até mesmo em função social da 

posse – como elemento imanente à natureza desses institutos e não como limite6 

externo ou heterogêneo à vontade do sujeito. Atribui-se devida importância ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, para revitalização da propriedade e da autonomia 

privada.7 O direito de família renasceu e fundado em um novo tripé – igualdade entre 

gêneros, filhos e entidades familiares – e em uma nova principiologia – dignidade, afeto 

e solidariedade – aproxima-se da realidade para admitir que família é pluralidade, e não 

uma norma; que família não é forma, mas conteúdo, fazendo soar como profecia as 

palavras do jurista pernambucano Virgílio de Sá Pereira, reproduzidas por Zeno Veloso: 

 
 
O notável jurista pernambucano Virgílio de Sá Pereira, na faculdade de Direito da 
então Universidade do Rio de Janeiro, tinha espírito aberto, arejado e tentava em 
suas preleções contestar a mediocridade circundante. Em 1923, foi publicada a 
1ª edição de seu livro clássico, onde pregou muitas das transformações que já 
eram requeridas na sua época e foram concretizadas décadas depois, muitas 
décadas depois. Disse o mestre que o legislador não cria a família, como o 
jardineiro não cria a primavera e lemos essa passagem admirável: ‘Agora, dizei-
me: que é que vedes quando vede um homem e uma mulher, reunidos sob o 
mesmo teto, em torno de um pequenino ser, que é fruto de seu amor?  Vereis 
uma família. Passou por lá o juiz, com a sua lei, ou o padre, com o seu 
sacramento? Que importa isto? O acidente convencional não tem força para 
apagar o fato natural’ (Direito de família. 2. ed., Livraria Freitas Bastos, Rio de 
Janeiro/São Paulo, 1959, cap. VIII, p. 90). (VELOSO, 2003, p. 104).  

 

                                                                                                                                                              
jurídica que assume nos modelos de relação jurídica; caso não se enquadre em nenhum modelo, não 
terá relevância jurídica.” (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 97). 
6 Maria Celina Bodin de Moraes defende essa tese, afirmando que na contemporaneidade, marcada, 
dentre outros fatores, pela superação da clássica dicotomia entre público e privado, “as limitações deixam 
de constituir exceção e passam a contribuir para a identificação da função dos institutos jurídicos”. 
(MORAES, 2006, p. 137). 
7 Érico de Pina Cabral explicita que “nesse sentido, os atos de autonomia privada devem se submeter ao 
valor da pessoa como princípio fundamental constitucional prevalente nas relações entre particulares. Os 
atos de autonomia não podem, por exemplo, ser conduzidos por uma liberdade econômica voltada para o 
fim precípuo de perseguir livre e desenfreadamente o lucro máximo nos negócios, mas devem estar 
sempre em sincronia com a finalidade social (art. 3º, I, da CF) e coma dignidade da pessoa humana (art. 
1º, III, da CF)”. (CABRAL, 2004, p. 118). 
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Todavia, a despeito de tamanha transformação, alguns institutos vêm passando 

incólumes a essa revolução. Por isso, o desafio em rearticular a estrutura abstrata do 

regime das incapacidades e da curatela, ambos fundados em categorias apriorísticas, 

construídas fora do discurso de argumentação. Categorias essas que eram capazes de 

assegurar o ideal liberal e patrimonialista de estabilidade e segurança jurídica, mas que 

não são hábeis para proteger o ser humano de maneira ampla, assegurando-lhe 

acesso efetivo aos direitos fundamentais, porque aniquilam, de forma arbitrária, a 

subjetividade e autonomia dos incapazes e interditos. 

 
Para tanto, apesar de a presente pesquisa não ser pretensiosa, e de saber de 

seus “limites imanentes”, foi necessário estruturá-la em três capítulos que extrapolam o 

estudo especializado da curatela. O primeiro deles revolve parte da história do direito 

privado brasileiro, no intuito de explicitar a evolução dos paradigmas que envolvem os 

institutos jusprivatísticos na contemporaneidade. Além disso, trabalha categorias 

basilares da teoria geral do direito, tais como as noções de personalidade, capacidade, 

relação jurídica e situação jurídica, para evidenciar que a construção de conceitos e 

categorias abstratas – própria da Escola Pandectista alemã –, caminha em 

descompasso com ideais jurídicos eleitos como prioridade no marco do Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 

 
No segundo capítulo, a pesquisa confronta a estrutura do instituto da curatela 

que, assim como o regime das incapacidades previsto na Parte Geral do Código Civil, 

continua cativa aos ideais patrimonialistas de segurança jurídica, e suscita a dúvida 

acerca de sua efetividade. Afinal, preso a essa estrutura obsoleta, que proteção o 

instituto da curatela pretende significar para o incapaz? 
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Finalmente, a pesquisa se arrisca no estudo da principiologia constitucional e da 

hermenêutica jurídica, na busca de uma solução sistemicamente adequada e coerente 

para a interpretação e aplicação dos procedimentos de declaração da incapacidade civil 

e do instituto da curatela no atual marco político brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 

REGIME DAS INCAPACIDADES 

 
 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, opinião política 
ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição. (Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, artigo II, 1) 

 

  
Quando o racionalismo moderno rompeu com dogmas que fundamentavam a 

existência e o agir humano em uma vontade divina, metafísica e superior, o homem 

passou a se enxergar como senhor de si, possibilitando o surgimento da noção de 

sujeito de direitos (SÁ, 2005, p. 5). Como conseqüência, os sistemas jurídicos 

modernos cunharam conceitos e categorias jurídicas tais como pessoa natural, 

personalidade e capacidade.  O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1º, assim 

estabelece: ”Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. 

 
Todavia, o simples fato de o direito, atualmente, atribuir a todos os homens 

personalidade jurídica, condicionada apenas ao “nascimento com vida”, não significa 

que todos poderão gozar e exercer com plenitude direitos e deveres titularizados. A 

despeito de possuírem personalidade, o sistema impõe limites ou restrições a alguns 

sujeitos, diminuindo a extensão dos atributos que lhes são conferidos, subtraindo certa 

parcela de autonomia para se relacionar no mundo jurídico. 

  
O regime jurídico das incapacidades foi concebido como sistema que busca 

proteger aqueles sujeitos que não têm discernimento suficiente para formar e exprimir 

vontade válida, ou seja, aqueles que não têm plena autonomia para se relacionar 
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juridicamente na vida civil, por lhes faltarem certos elementos para a perfeita formação 

de sua vontade. Sendo assim, o Código Civil brasileiro distingue as pessoas conforme 

categorias, sendo elas, relativamente incapazes, segundo rol do artigo 4º8 do diploma 

civil, e absolutamente incapazes, de acordo com a enumeração do artigo 3º.9 

 
Por absolutamente incapazes entende-se aqueles que a lei considera totalmente 

inaptos para a prática de quaisquer atos da vida civil. Apesar de titularizarem direitos, 

vez que possuem personalidade e, com ela, capacidade de gozo, não podem exercê-

los pessoalmente, pois não têm autonomia para tanto. Estão afastados da vida civil e 

com ela conectados apenas indiretamente, por via do instituto da representação. Seus 

representantes “agem em seu nome, falam em seu nome, pensam e querem por eles” 

(PEREIRA, C.M.S., 2004, p. 273), o que remete a uma analogia com a concepção 

filosófica dos séculos XVII e XVIII, onde o homem era “conduzido” por uma vontade 

heterônoma (SÁ, 2005, p. 5).  

 
Os relativamente incapazes, a seu turno, gozam de um pouco mais de liberdade 

e autonomia, pois não são totalmente privados da capacidade de exercício. O 

ordenamento jurídico abre-lhes a oportunidade de poder exercer certos direitos, além 

de poder participar diretamente no exercício daqueles que lhes são interditados, desde 

                                                 
8 Art. 4º do CC: “São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os maiores 
de dezesseis e menores de dezoito anos; II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental tenham o discernimento reduzido; III – os excepcionais sem desenvolvimento mental 
completo; IV – os pródigos”. 
9 Art. 3º do CC: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os 
menores de dezesseis anos; II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade”.  
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que devidamente assistidos por alguém encarregado de velar por sua 

intersubjetividade.   

 
A análise histórica do regime das incapacidades no sistema jurídico brasileiro 

deixa transparecer a falsa idéia de que muito pouco mudou ao longo do 

desenvolvimento da cultura jurídica no último século. A comparação entre o Código 

Bevilácqua e o Código Reale impõe a ilusão de que a estrutura dessa construção 

jurídica permaneceu intacta à inegável corrosão que o tempo opera no direito.  

 
Contudo, a (in)capacidade das pessoas naturais merece um olhar mais atento da 

doutrina, um estudo particular, porque a entrada em vigor, há poucos anos, de um novo 

Código, que traz um regramento aparentemente semelhante ao anterior, pode contribuir 

para o estrabismo de boa parte do civilismo brasileiro, que insiste em fechar os olhos 

para a profunda mudança ocorrida no direito civil contemporâneo, o qual é marcado 

pelo reconhecimento da normatividade dos princípios, pela essencialidade dos direitos 

fundamentais e orientado, sobretudo, pela realização plena do ser humano.  

 
 Fato é que, entre as matérias codificadas, o tema da capacidade das pessoas 

naturais é um dos que não apresentou grandes inovações ou mudanças estruturais que 

atraem de per si a atenção e os olhares especializados. Na verdade, uma comparação 

precipitada entre o velho e o novo diploma civil concluiria pela manutenção da 

principiologia que orienta o estudo da capacidade das pessoas naturais.  

 
Porém, é um dos institutos que sofre as maiores modificações, uma vez que a 

proteção à dignidade da pessoa humana foi alçada a paradigma do novo sistema 

(ALBUQUERQUE, 2004, p. 85). Essa mudança de perspectiva obriga uma nova forma 
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de interpretar e aplicar o regime das incapacidades, que parta da construção do 

conceito de dignidade em cada caso concreto, para que a finalidade protetiva do 

instituto não se desvie de balizas normativas legitimadoras, constituídas pelo sistema 

de direitos fundamentais e impostas pelo atual marco político brasileiro. 

 
Além disso, sem adentrar na propriedade deste tipo de técnica legislativa10 na 

contemporaneidade, o simples surgimento de um novo Código força o reconhecimento 

da ruptura de uma velha ordem e a imposição de uma nova em substituição. Afinal, 

ainda que em teoria, toda codificação deve ser obra dos costumes e das tradições de 

uma civilização. Assim o foi por oportunidade do movimento de codificação oitocentista, 

que, impulsionado por ideais iluministas que procuravam combater as arbitrariedades 

do ancién regime, produziu códigos cujo papel era emprestar aos Estados Nacionais 

sistemas jurídicos marcados pela sistematização e coerência,11 com o intuito de 

assegurar estabilidade e segurança jurídica.  

                                                 
10 E aqui nos referimos não só à codificação, enquanto técnica legislativa, mas a uma codificação 
realizada nos moldes oitocentistas, ou seja, uma codificação regulamentar, regida por um ideal de 
segurança jurídica que significava, sobretudo, previsibilidade normativa. 
11 O Iluminismo pode ser considerado um marco na história do Direito e, por conseqüência, da 
codificação. Nas palavras de Caenegem significou: “O velho mundo passou por uma renovação radical, 
guiada pelos princípios da razão humana e pelo objetivo de alcançar a felicidade do homem. A realização 
desse objetivo parecia requerer agora que o fardo dos séculos precedentes fosse rejeitado. Aplicado ao 
direito, esse programa significava que a proliferação de normas jurídicas deveria ser drasticamente 
reduzida, que o desenvolvimento gradual do direito deveria ser substituído por um plano de reforma e por 
uma abordagem sistemática, e, por fim, que não se deveria emprestar autoridade absoluta nem aos 
valores tradicionais, como direito romano, nem aos juristas e juízes eruditos, que se proclamavam 
‘oráculos’ do direito. Os velhos costumes e os livros autorizados deveriam ser substituídos por um novo 
direito livremente concebido pelo homem moderno, cujo único princípio diretor fosse a razão. Esse novo 
direito deveria ser isento de qualquer obscurantismo. Ele constituiria um sistema claro e aberto, 
compreensível para o povo, pois, de agora em diante, o direito deveria estar a serviço do povo. 
(CAENEGEM, 1999, p.163). Tudo isso apontava a busca por um ordenamento jurídico marcado pela 
sistematização, pela unicidade e coerência, que assegurasse, acima de tudo, o desenvolvimento racional 
da sociedade, de modo que: “Ao Iluminismo ligava-se diretamente o racionalismo, a doutrina segundo a 
qual a única fonte do conhecimento seria a razão. No campo jurídico, o racionalismo embasava a 
doutrina do direito natural, rectius, do jusracionalismo, que defendia a racionalização e a sistematização 
do direito, isto é, a reunião dos princípios e regras num corpo unitário e coerente, o sistema jurídico. A 
razão iluminista  preconizava, assim, a idéia de sistema no direito, do que resultaram os códigos e as 
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Da mesma maneira, o novo Código representa a ruptura de antigos padrões de 

conduta e a tentativa de adequação a outros novos que se impõem. Miguel Reale, 

coordenador dos trabalhos de revisão do Código Civil de 2002, assinalou com toda 

propriedade: 

 
 

A substituição de um Código Civil por outro não se reduz à troca de uma lei por 
outra, porque significa, antes de mais nada, o advento de um novo paradigma 
cultural, tomada a palavra no sentido que lhe dá Thomas Kuhn, como uma 
idéia-mestra, ou melhor um conjunto de idéias mestras que torna necessário 
proceder à revisão de muitas teses havidas como assentes, quer para 
substituí-las, quer para retificá-las. (REALE, 2002, PREFÁCIO). 

 
 

Questionar qual a forma de interpretação e aplicação do direito civil é 

fundamental para que se possa alcançar o exato conteúdo do regime das 

incapacidades na atualidade, o qual insiste em ser grafado com as mesmas palavras, 

mas cuja essência se renovou em virtude de contundentes mudanças em todo o direito 

privado. Toda a ciência jurídica – e particularmente o direito civil, por estar tão arraigado 

no cotidiano do homem –, não pode ser para sempre um conjunto de conceitos isolados 

da realidade em que está inserida. O direito depende do fato e de suas circunstâncias, 

como ensina Pietro Perlingieri: 

 
 
O conhecimento jurídico é uma ciência jurídica relativa: precisa se levar em conta 
que os conceitos e os instrumentos caracterizam-se pela sua relatividade e por 
sua historicidade. É grave erro pensar que, para todas as épocas e para todos os 
tempos haverá sempre os mesmos instrumentos jurídicos.  É justamente o 
oposto: cada lugar, em cada época terá os seus próprios mecanismos [...] Um 
ponto essencial deve se frisar: saber todo o conhecimento da dinâmica e do 
movimento. [...] A realidade é social, econômica, ética, religiosa, mas esta 
sempre em movimento, em transformação, em dinamismo. (PERLINGIERI, 1998-
1999, p. 64). 
 

                                                                                                                                                              
constituições do séc. XVIII e XIX. Diz-se, por isso, que a ligação do iluminismo com o jusracionalismo 
produziu a primeira onda de codificação moderna. Os códigos são a representação da sistematicidade do 
direito e levam ao desenvolvimento do pensamento sistemático na realização do direito”. (AMARAL, 
2003, p. 68). 
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Segundo Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo P. Ruzyk, é imperioso um exame 

crítico da estrutura da codificação civil brasileira diante dos direitos fundamentais 

garantidos pela Carta Constitucional, sobretudo, tendo-se em conta a “excessiva 

abstração em que mergulhou o direito civil tradicional, e de como essa abstração pode 

constituir empecilho à concretização dos direitos fundamentais na dimensão das 

relações interprivadas”. (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 89). 

 
Portanto, a (in)capacidade civil merece verdadeira reconstrução, pois, se antes, a 

ótica que a iluminava era a patrimonialista, na busca de proteção para a livre 

apropriação e circulação de riquezas, na atualidade, diante de um sistema personalista, 

o direito deve buscar através de seus institutos a valorização e a proteção do homem 

por si e em si mesmo.  

 

 
1.1 Sistemática do regime brasileiro: de Bevilácqua  a Reale 

 

 

O direito está pressuposto em cada ação do homem que se relaciona com outro 

homem. Como fato social, faz-se presente nas relações intersubjetivas travadas no seio 

da sociedade, de modo que quem vive socialmente, vive o direito.  Cada época e cada 

sociedade elegem diferentes concepções de vida, influindo diretamente no sistema 

jurídico, que tem a obrigação, enquanto fenômeno social, de refletir e garantir as 

aspirações sociais que sejam relevantes. 

 



 32 

O processo de formação histórica do direito civil brasileiro tem origem remota na 

colonização portuguesa. Ao desembarcarem em terras tupiniquins, em 1500, os 

europeus se depararam com uma sociedade primitiva, que desconhecia a noção de 

sistema jurídico (RIBEIRO, 2004, p. 22). Por essa razão, durante todo o período de 

colonização, o “direito brasileiro” resumiu-se àquilo posto pelas Ordenações do Reino 

de Portugal,12 de forma que os direitos civis brasileiros não passavam de simples 

projeção dos direitos dos colonizadores. Nas palavras de Pontes de Miranda: 

 
 

 O Direito, no Brasil, não pode ser estudado desde as sementes; nasceu do 
galho de planta, que o colonizador português - gente de rija têmpera, no altivo 
século XVI e naquele cansado século XVII em que se completa o descobrimento 
da América - trouxe e enxertou no novo continente”. (PONTES DE MIRANDA, 
1981, p. 42). 

 
 
 De todas as Ordenações portuguesas, foram as Ordenações Filipinas as que 

mais tempo vigoraram no Brasil e marcaram a cultura jurídica nacional. Forjadas em 

tom patriarcalista, individualista e patrimonialista, desde sua gênese, já eram 

consideradas atrasadas e retrógradas, pois mantinham em vigor, em plena época 

moderna, regras já ultrapassadas do século XV. Trazidas para o Brasil, contribuíram 

para aqui consolidar esse atraso.  

 

                                                 
12 “O Direito português, como já dissemos, participa de uma herança européia comum. Em sua formação 
entram elementos de Direito Romano, Germânico e Canônico. Mesclando esses elementos com outros 
locais, surge, em 1446, a primeira compilação do Direito português. São as Ordenações Afonsinas, 
publicadas em nome de D. Afonso V. Por ordem de D. Manoel, organiza-se outra compilação, 
acrescentando a legislação publicada depois da primeira, mantendo-lhe, porém, o sistema, com 
pequenas alterações. Trata-se das Ordenações Manuelinas, de 1521. Em 1603, publicou-se a reforma 
das compilações, iniciada por Filipe I e concluída por Filipe II. São as Ordenações Filipinas, que teriam 
sido usadas pelos reis espanhóis como artifício para ganhar a estima do povo português.” (ROBERTO, 
2003, p. 53-54). 
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Foram compiladas durante os reinados de Filipe I e Filipe II13 e publicadas no 

ano de 1603. Vigeram desde o início do século XVII até a proclamação da 

independência brasileira em 1822. Regeram o ordenamento jurídico privado no Brasil 

por mais de 300 anos. Foi quando, finalmente, o direito civil brasileiro teve que se 

emancipar e trilhar rumo próprio. (ROBERTO, 2003, p. 53).  

 
Desde então, o direito civil brasileiro percorre uma longa e contínua trajetória de 

evolução e profundas modificações.  A partir da idealização (1899) e promulgação do 

primeiro Código Civil pátrio (1916) até o atual estado de coisas, o direito civil vem 

assumindo novas feições, na tentativa desesperada de não perder a realidade de vista.  

 
 O primeiro Código Civil português foi promulgado em 1867. Foi o fim das 

Ordenações Filipinas como regramento da civilística no "além-mar". No Brasil, a 

codificação levou mais tempo para se implementar e corporificar.  As Ordenações 

vigeram por mais algum tempo, pois havia muitas barreiras que deveriam ser 

ultrapassadas para que o país conseguisse elaborar seu primeiro Código Civil nacional. 

 
  Conforme estudo de Giordano Bruno Soares Roberto, o atraso originado pelo 

fato do país continuar ser regido pelas Ordenações, o inchaço legislativo causado pela 

infinidade de leis e outras formas normativas que foram editadas para complementá-las 

                                                 
13 “As Ordenações Filipinas (1603) tiveram um destino singular. Elas foram elaboradas por monarcas 
espanhóis que alcançaram o trono português pela falta de descendente luso legitimado para tanto. 
Considerados intrusos, os réis espanhóis mandaram elaborar uma nova compilação oficial da legislação 
portuguesa na tentativa de seduzir seus súditos. Interessante destacar que essas ordenações 
continuaram vigorando mesmo após o rompimento do reinado luso-hispânico. Em 1643, as Ordenações 
Filipinas foram revalidadas e confirmadas pelo novo rei nacionalista, Dom João IV, que três anos antes 
tinha libertado os portugueses do domínio espanhol. Mais do que isso, no que tange ao direito civil, só 
vieram a ser revogadas em 1867, quando entrou em vigor o primeiro Código Civil português; no entanto, 
nas terras brasileiras, estenderam sua vigência até o final do ano de 1916, quando o então Código Civil 
brasileiro as revogou totalmente.” (RIBEIRO, 2004, p. 30). 
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e a busca por identidade jurídica que atendesse às necessidades dos jurisdicionados 

brasileiros eram algumas dessas barreiras. (ROBERTO, 2003, p. 56). 

 
Neste contexto, o primeiro Código Civil brasileiro só vigorou a partir do ano de 

1917. Foram 93 anos de processo de elaboração.14 De autoria do jovem Clóvis 

Bevilácqua, renovou o direito brasileiro dentro de uma filosofia marcada pelo liberalismo 

político e econômico.  Entre outras características marcantes, foi saudado pela crítica 

nacional e internacional por sua clareza e boa técnica.  

 
O primeiro Código Civil passou por uma série de fases de elaboração e demorou 

quase um século para ser aprovado e promulgado, forçando a análise de que fora 

confeccionado em um tempo – e para esse tempo – e acabou por regrar um momento 

histórico, político, econômico e social completamente distinto, fundado em princípios 

quase que opostos aos de sua feitura. Ou seja, o Código Civil de 1916 foi elaborado, 

ainda, dentro de uma dogmática estritamente liberal, envolta por ideais individualistas,15 

que apartava a esfera pública da esfera privada.  

 

                                                 
14 Para ilustrar essa longa trajetória legislativa, ver: ROBERTO, Giordano Bruno Soares. Introdução à 
história do direito privado e da codificação: uma análise do novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 67-71. 
15 “O Código Civil de 1916 já surgiu bastante defasado, na medida em que se baseava em idéias e 
princípios do século anterior, cuidando de uma sociedade agrária da época do Império. Ele era fruto de 
doutrinas individualistas e voluntaristas que, consagradas pelo Código de Napoleão e incorporadas pelas 
codificações do século XIX, inspiraram o legislador brasileiro no final do século XIX e início do século 
XX.” (ALBUQUERQUE, 2004, p. 86). 
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Fruto de influências da Escola da Exegese,16 que preconizava o direito como 

sistema de regras lógico-dedutivas, em que a lei seria fonte única e suficiente, que 

dispensava interpretações por sua inevitável clareza, o Código Bevilácqua absorveu 

ideais de completude e unicidade, com vistas a promover segurança social e jurídica. 

Foi concebido como norma exclusiva das relações privadas, corroborando a tese 

iluminista que estabeleceu marcada dicotomia entre as esferas do direito público e do 

direito privado.  

 
A garantia de separação entre sociedade civil e Estado foi um dos principais 

estímulos do movimento de codificação oitocentista. Os cidadãos procuravam proteção 

para os abusos causados pelas interferências estatais em sua esfera privada 

largamente ocorridas na vigência do Estado Absolutista e, por essa razão, a dogmática 

iluminista estabeleceu a dicotomia entre direito privado e direito público.   

 
Nesse contexto, ao direito público caberia promover a proteção do cidadão em 

face do Estado, através de mecanismos17 definidos na lei. Por sua vez, o âmbito do 

                                                 
16 “O Código Civil, como expressão normativa da escola da Exegese, movimento inspirado pelo 
racionalismo, cujas origens romano-medievais foram retomadas e reelaboradas nos séculos XVIII e XIX, 
pretendia ser o corpo jurídico único e exclusivo das relações patrimoniais, em conformidade, portanto, 
com alguns postulados. Em primeiro lugar, a exclusividade normativa era elemento de segurança social. 
(...) exerceria o papel de corpo normativo único das relações patrimoniais privadas e atendia plenamente 
à preocupação – que se tornou verdadeiro mito – com a completude, como forma de oferecer segurança 
à sociedade burguesa quanto às chamadas regras do jogo. O juiz tinha de julgar todos os casos que lhe 
eram submetidos e, em seu julgamento, devia se basear na lei, a qual tratava de todas as possíveis 
situações em que o sujeito de direito se encontrava em conflitos.(...) esse dogma representado pela 
completude, na ideologia do liberalismo, fazia com que, de um lado, o Código Civil se mantivesse como 
norma exclusiva, levando-se ao extremo o monopólio estatal da produção legislativa. Por outro lado, 
exasperava-se a dicotomia entre o público e o privado: o direito público, responsável pelas garantias do 
cidadão perante o estado, e o direito privado, expressão da razão e da natureza das coisas, conferia 
liberdade absoluta de contratação e de apropriação.” (TEPEDINO, 2003, p.116-117). 
17 Tais mecanismos consistiram na construção de um sistema de direitos fundamentais, conforme 
elucidam Fachin e Ruzyk: “Anote-se que os direitos fundamentais podem ter sua origem histórica 
identificada em um momento no qual se consolida uma ordem de idéias que enfatiza a autonomia dos 
indivíduos frente ao Estado, com vistas a um rompimento com a racionalidade que marcava o Estado 
Absolutista. Justificava-se a existência de direitos subjetivos a serem opostos contra o poder estatal, que 
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direito privado, seria aquele em que a autonomia da vontade reinaria absoluta, sem 

interferências.  A pretensão dos códigos civis oitocentistas era atuar neste segundo 

segmento, ordenando as condutas jurídico-privadas dos cidadãos, tornando-se o centro 

desse regramento.  

 
Dentro dessa visão segmentada do ordenamento jurídico, fazia todo sentido 

apontar o Código Civil como centro do ordenamento do direito privado, restando à 

Constituição a função de carta política regulamentadora do Estado, recheada de 

normas programáticas, exclusivamente dirigidas ao legislador. Marcos de Campos 

Ludwig constata: 

 
 
Assim, de um lado, passou a haver a Constituição, encarregada de dividir os 
poderes e limitar seu âmbito de atuação, entre si e perante os cidadãos, como 
diploma público por excelência, de raízes jusracionalistas, de outro lado, 
descansava o Código Civil, responsável por regrar as relações 
substancialmente econômicas entre os particulares, como diploma privado por 
excelência, supostamente perfeito e total. Afora os critérios formais de 
hierarquia, não se cogitava, então, de eventuais ligações entre essas duas 
fontes, porquanto tratavam de esferas materialmente opostas: o campo de 
organização e limitação do estado e o campo de regulação da sociedade civil. 
(LUDWIG, 2003, p.96). 

 
 

O Código Civil brasileiro cumpriu a função de norma central da sociedade civil e 

também no Brasil representou a verdadeira “constituição da vida privada”, apesar da 

lógica da centralidade sistêmica ter-se revelado uma falácia já nos primeiros anos de 

vida do diploma,18 cuja ideologia fundante – completitude, centralidade e unicidade – foi 

                                                                                                                                                              
se colocava acima dos indivíduos, mas que deveria sujeitar-se a limites. Os direitos fundamentais, nesse 
primeiro momento, eram exercidos contra um ente que se colocava em posição de superioridade em 
relação sos titulares de direitos, a ele subordinados, mas que possuíam a garantia de um espaço de 
liberdade intangível para o Estado”. (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 90-91). 
18 “Novamente o que está em evidência é o dogma da completitude dos códigos. É o que Theodor 
Vieweg explica com precisão em seu famoso Tópica e Jurisprudência. Segundo ele, a “ênfase no sistema 
opera uma seleção de problemas”. Ou seja, ao dizer que o Código era um sistema completo, todos os 
problemas nele não previstos eram falsos problemas, eram assuntos que não interessavam ao Direito. 
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abalada com poucos anos de vigência. Já nas décadas de 20 e 30, do século passado, 

começaram a surgir leis extravagantes, frutos do crescente intervencionismo econômico 

e do dirigismo contratual do Estado,19 no intuito de disciplinar matérias não dispostas no 

corpo codificado.  (RODRIGUES, R.L., 2004, p. 33). 

 
Isto porque, estático que é, um Código Civil não consegue acompanhar as 

alterações pelas quais passa a sociedade. Isso faz com que, ao lado da codificação 

privada, ocorra uma explosão legislativa, com o objetivo de suprir eventuais deficiências 

que emergem com o próprio surgimento da codificação. A história demonstra a 

falibilidade do sistema codificado do Positivismo Jurídico,20 pois a sociedade humana é 

dinâmica, mutante, e força o Direito a acompanhar suas transformações:  

 
 
A dinâmica é o movimento que gera sua própria vida e busca contemplar 
eventual transformação. Tal circunstância se dá quando a regra não cobre mais 
com sua juridicidade positivada todas as circunstâncias. Cogita-se, então, de 
relações contratuais de fato, para mostrar exatamente que há determinadas 
relações das quais emergem efeitos jurídicos e que não correspondem a um 
dado paradigma que foi tipificado ou codificado ao final desse processo de 
refinamento que a codificação opera. Esses espaços de ”não-direito” geram 
fatos que, em certos casos, acabam se impondo ao jurídico, o que gera um a 
transformação naquilo que foi refinado pela ordem jurídica. Desta certa 
mudança sem ruptura vem a nova ordem, e o ciclo produtivo das passagens se 
mantém. Lacunas convertem-se em regras. (FACHIN, 2000, p. 268).   

 
 

                                                                                                                                                              
Mas não demora muito para que o legislador comece a editar outras normas que passam a concorrer 
com o sistema codificado.” (grifos do autor). (ROBERTO, 2003, p. 92). 
19 “A partir dessa intervenção do Estado e da configuração do dirigismo contratual, verificam-se 
mudanças profundas na técnica legislativa. O legislador deixa de simplesmente estabelecer as regras do 
jogo, passando a determinar metas econômicas e finalidades sociais a serem atingidas mediante 
políticas públicas predefinidas. Estabelece, também incentivos fiscais, subsídios, prioridades em termos 
de financiamentos e políticas públicas para o acesso à moradia; intervém nas relações locatícias de bens 
imóveis, bem como na produção, na distribuição e no abastecimento de produtos essenciais. O centro da 
atenção do direito civil desloca-se do Código para as leis especiais, que se tornam, cada uma delas, 
centrais, para os respectivos setores. Diante disso, verifica-se a introdução, na ordem pública 
constitucional, de valores não-patrimoniais de natureza social e voltados para a proteção da pessoa 
humana, aos quais devem ser funcionalizadas as relações jurídicas privadas, justamente para atender 
aos objetivos do Estado interventor.” (TEPEDINO, 2003, p. 118). 
20 Conforme IRTI, Natalino. La edad de la descodificación. Trad. Luis Rojo Ajuria. Barcelona: José Maria 
Bosh, 1992. 
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O conteúdo do Código Bevilácqua, de inspiração individualista e voluntarista, 

garantia o direito de propriedade e de liberdade contratual como frutos do liberalismo 

econômico dominante. Tutelava o sujeito enquanto proprietário e atribuía enorme 

liberdade ao princípio da autonomia da vontade, facilitando a transferência e o acúmulo 

de riquezas, sendo “o espelho fiel do patrimônio como valor nuclear privado tradicional”. 

(FACHIN, 2001, p. 69). 

 
Sua estrutura revelava um tripé fundamental consistente nos elementos: 

propriedade, autonomia da vontade e família.21 Mas apesar da indiscutível importância 

desse trinômio na base da civilística pátria, um olhar mais profundo na sistemática 

adotada pelo diploma revela que a propriedade sempre foi a verdadeira pedra angular 

sobre a qual o ordenamento jurídico se apoiou.   

 
Todos os grandes ramos do direito civil eram assinalados pela ênfase nas 

relações patrimoniais. O patrimônio era garantia de proteção e preservação do 

indivíduo perante o Estado. O sujeito somente existia na medida em que possuía e se 

possuía e era protegido enquanto proprietário, contratante, chefe de família, testador ou 

herdeiro,22 revelando que a propriedade era verdadeira dimensão econômica da 

personalidade.  

                                                 
21 De irretocável síntese de César Fiuza, extraímos: “As instituições de Direito Civil foram 
tradicionalmente aprisionadas em quatro grandes ramos, quais sejam, o Direito das Obrigações, o Direito 
das Coisas, o Direito de Família e o Direito das Sucessões. Assim está disposta a matéria das grandes 
codificações dos séculos XIX e XX, assim é ensinada nos cursos de Direito. Na verdade, procedendo a 
um corte epistemológico, descobre-se que o sustentáculo desses quatro grandes ramos é, 
tradicionalmente, a autonomia da vontade, a propriedade e a família”. (FIUZA, 2003a, p. 24). 
22 “O Código Civil de 1916 se estruturava em torno das figuras típicas do marido, do proprietário, do 
contratante e do testador. Estipulava em pormenores as regras sobre o casamento, a aquisição da 
propriedade, os requisitos de validade dos contratos e as formas de testamento. Não se preocupava, 
contudo, se as pessoas tinham acesso a tais institutos jurídicos. Na figura eloqüente de Lorenzetti, o 
Direito Civil seria como um hotel de luxo, aberto a qualquer pessoa, mas só efetivamente freqüentado por 
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Mesmo o mais pessoal dos direitos civis, o da família, era marcado pelo 

predomínio do patrimônio. O Código Bevilácqua apresentava um direito de família que 

se assentava em um arcabouço patriarcalista e hierarquizado. Era fruto inevitável da 

sociedade onde se originou, marcada pela monogamia, que nada mais era do que 

forma de preservar o patrimônio construído: “A preocupação da sociedade do início do 

século passado era estritamente de caráter patrimonial, e o casamento foi a maneira 

encontrada para garantir a transmissão de bens a quem é ‘sangue do meu sangue’”. 

(DIAS, 2004, p.16). 

 
Os laços afetivos23 não eram elemento preponderante para a caracterização de 

uma família. Nossa doutrina jurídica herdou a estrutura familiar do direito romano como 

unidade jurídica, econômica e religiosa, fundada na autoridade de um chefe, em que “o 

pai, como um pater romano, exercia autoridade plena sobre os filhos, que nada faziam 

sem a sua permissão. Escolhia-lhes a profissão, elegia o noivo da filha, estava presente 

em toda a vida de uns e outros, a cada momento”. (PEREIRA, C.M.S., 2006, p.29). 

 
Dois dos institutos de direito civil que interessam diretamente a esse estudo, o 

regime das incapacidades e a curatela, também foram impregnados pela ótica 

individualista e pela lógica do patrimônio. Conforme Heloíza Helena Barboza: 

                                                                                                                                                              
aqueles que podem pagar pela hospedagem. É o que o civilista argentino chama de umbral de acesso ao 
Direito Privado.” (grifos do autor). (ROBERTO, 2003, p. 95).  
23  Significativo é o panorama traçado por Luiz Edson Fachin: “Na transformação da família e de seu 
direito, o transcurso apanha uma ‘comunidade e sangue’ e celebra, ao final deste século, a possibilidade 
de uma ‘comunidade de afeto’. Novos modos de definir o próprio Direito de Família. Direito esse não 
imune à família como refúgio afetivo, centro de intercâmbio pessoal e emanador da felicidade possível. 
Mosaico da diversidade, ninho de comunhão no espaço plural da tolerância. Tripé da fundação, como se 
explica. Diversidade cuja existência do outro torna possível fundar a família na realização pessoal do 
indivíduo que respeitando o ‘outro’ edifica seu próprio respeito e sua individualidade no coletivo familiar. 
Comunhão que valoriza o afeto, afeição que recoloca novo sangue para correr nas veias de um renovado 
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Em face da dicotomia clássica entre pessoas e coisas, posicionou-se o Código 
Civil de 1916: pessoa humana, privilegiada na lei na figura daquele que 
pertencia ao gênero masculino, era o indivíduo capaz de direitos e obrigações, 
particularmente de natureza econômica, personificado nas figuras do 
proprietário, do marido-pai – chefe de família, do contratante e do testador; as 
coisas, predominantemente de natureza corpórea, submetiam-se aos donos 
para que delas usassem, fruíssem e dispusessem, segundo seus interesses 
pessoais. (...) Alguns aspectos de nossa Lei Civil demonstram as assertivas 
acima. (...) Da mesma forma a regulamentação da proteção aos incapazes aí 
incluídos os alienados mentais e indevidamente os surdos-mudos, revela a 
preocupação maior com os bens do que com a própria pessoa do incapaz, fato 
que se torna patente no que se refere aos menores de idade, submetidos ao 
pátrio poder. (grifos nossos). (BARBOZA, 1998-1999, p.30). 

 
O regime das incapacidades não foi idealizado em torno de um epicentro 

existencialista, cuja preocupação maior seria a proteção do ser humano, concretamente 

considerado, em todas as suas dimensões. Ao revés, a preocupação da sociedade e, 

portanto, do legislador era em assegurar valores patrimoniais e de segurança jurídica 

que se revelavam, primeiro, como tentativa de evitar que o incapaz dilapidasse seu 

próprio patrimônio e, segundo, como forma de proteger terceiros que eventualmente se 

relacionassem com eles, na busca de certeza e estabilidade no tráfego de riquezas.  

 
A suposta proteção conferida somente se efetivava para o indivíduo abstrato, 

que se encaixasse em papéis jurídicos como os de proprietário ou contratante. Caso 

contrário, o incapaz era praticamente invisível aos olhos da sociedade civil. Portanto, a 

ratio do regime das incapacidades é de fato protetiva, mas não de cunho existencialista 

ou moralmente elevada, forçando a discordância com o mestre Caio Mário que afirma: 

 
 

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 ineficiência dos atos jurídicos 

                                                                                                                                                              
parentesco, informado pela substância de sua própria razão de ser e não apenas pelos vínculos formais 
ou consangüíneos”. (FACHIN, 2003, p. 317-318). 
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praticados pelos incapazes.  A lei não institui o regime das incapacidades com o 
propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas padecem, mas, ao contrário, 
com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a que uma falta de 
discernimento, de que sejam portadores, aconselha tratamento especial, por 
cujo intermédio o ordenamento jurídico procura restabelecer um equilíbrio 
psíquico rompido em conseqüência de condições peculiares dos mentalmente 
deficitários. (PEREIRA, C.M.S., 2004, p. 272). 
 
 

Não se discute que, através do regime das incapacidades, o direito pretenda 

conciliar a proteção a indivíduos desprovidos de discernimento, segurança jurídica e 

estabilidade nas relações sociais. Contudo, originariamente, o fiel da balança, que 

indicava o verdadeiro equilíbrio entre esses elementos todos, era o direito à 

propriedade, absoluto e intocável. O codificador de 1916 parecia crer que, ao proteger a 

propriedade de um indivíduo, todas as suas outras dimensões estariam resguardadas, 

como se patrimônio e personalidade fossem conceitos coincidentes.24 

  
 Gradativamente, o sistema do Código de 1916, concebido para o contexto 

patrimonialista, individualista e liberal do início do século XX, envolto por ideais 

positivistas, vê-se enferrujado em pontos centrais e inadequado para uma sociedade 

que foi transfigurada pela ação do tempo e que não possui apenas uma única 

identidade, mas que se apresenta plural, moderna e diversificada. 

                                                 
24 Fachin elucida muita bem essa noção através do trecho seguinte: “O patrimônio foi considerado, por 
muitos autores ‘atributo da personalidade’. Duas reflexões devem ser levadas em consideração nessa 
perspectiva. Em primeiro lugar, a personalidade a que se está a referir-se é a personalidade abstrata, ou 
seja, aquela que é conferida pelo ordenamento, tornando alguém apto a ser sujeito de direitos. Não se 
trata da pessoa concreta. Com necessidades, sentimentos, desejos, aptidões, mas de uma categoria 
abstrata, que não se confunde com o ser humano concreto. Em segundo lugar, a idéia de que o 
patrimônio seria atributo da personalidade faz com que se chegue à idéia de que a personalidade se 
confunde com o próprio patrimônio. Constata-se, por conta disso, confusão conceitual que vincula o 
patrimônio à pessoa. Ocorre que essa pessoa abstrata não se confunde com o ser humano concreto. 
Ainda que se pudesse admitir que o patrimônio fosse um atributo da personalidade, está-se, aqui, a falar 
de uma categoria abstrata, que não se confunde com o valor da pessoa humana, que não se limita a uma 
categoria abstrata. Desse modo, privilegiar-se o patrimônio – ao contrário do que se poderia imaginar, em 
uma visão pouco aprofundada do que significaria essa noção de ‘atributo da personalidade’ – é colocar à 
margem o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. Esta tem agora, sob o texto de 1988, o 
status de princípio de cardeal organizativo dentro do sistema jurídico, e toda regra, positivada ou 
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Valores existenciais,25 concernentes à personalidade humana, que foram 

relegados a segundo plano quando da elaboração do Código Civil de 1916 começam, 

então, a assumir merecida posição de destaque com o advento da Constituição Federal 

de 1988 e a instauração do Estado Democrático de Direito, que erigiu a dignidade da 

pessoa humana a fundamento da República, momento em que os institutos jurídicos 

passaram a ser funcionalizados26 à promoção do pleno desenvolvimento do homem.  

  
 Tamanha a revolução operada pela principiologia constitucional no direito civil 

que a doutrina ousa denominá-la de crise do direito civil,27 na tentativa de reafirmar a 

total superação de paradigmas que informaram a edificação do direito privado brasileiro 

no último século e revelar que, com o advento da Constituição da República de 1988, o 

ser humano passa a constituir o corte epistemológico através do qual os institutos 

jurídicos de direito privado devem ser interpretados, reconstruídos e aplicados. 

  
Diante desse panorama constitucional, o ordenamento juscivilístico reclamava 

reforma urgentemente. O Código Civil de 1916, em vigor há quase um século, não tinha 

mais possibilidade de continuar regendo a complexa vida social da contemporaneidade.  

                                                                                                                                                              
proposta, que com esse princípio colide, no todo ou em parte, é inconstitucional”. (FACHIN, 2000, p. 130-
131). 
25 Valores referidos a um discurso de justificação, ou seja, eleitos como relevantes no momento de 
justificação e elaboração normativa. 
26 “A Constituição da República seria promulgada em 5 de outubro de 1988, representando um divisor de 
águas também na história do direito privado brasileiro. Nela, os direitos de personalidade ganharam 
verdadeira cláusula geral, a de proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. Nela, consagrou-
se o princípio da pluralidade de formas de família, o da igualdade jurídica dos cônjuges, o da igualdade 
jurídica de todos os filhos. Nela, a função social da propriedade e, como conseqüência, dos contratos, 
ganhou contornos precisos e ousados. Foram criadas novas categorias de usucapião, com requisitos 
mais flexíveis e prazos menores. A proteção do consumidor passou a ser tratada como um dos 
fundamentos da ordem econômica.” (ROBERTO, 2003, p. 84) 
27 Conforme aponta César Fiuza: “A crise do Direito Civil pode ser analisada sob diversos aspectos. Em 
primeiro lugar, a crise das instituições do Direito Civil, basicamente de seus três pilares tradicionais: a 
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O problema é que o Código Civil de 2002 teve seu projeto concluído e publicado, 

pela primeira vez, em 1972. Recebeu críticas da doutrina especializada e incorporou 

inúmeras emendas no decorrer de sua longa tramitação no Congresso Nacional, que se 

iniciou em 1975. Contudo, após a promulgação da Constituição Federal em 1988, o 

projeto ficou engavetado por muitos anos e voltou ao centro dos debates de maneira 

súbita, na tentativa de que seu conteúdo fosse adequado à principiologia constitucional, 

“dando-lhe, ao final, a feição de uma colcha de retalhos”. (ROBERTO, 2003, p. 84). 

 
A reestruturação demandada pelos institutos de direito privado ficou 

severamente comprometida. O regime das incapacidades, como será demonstrado, 

merece, por essa razão, profunda revisão estrutural e interpretativa, para se amoldar à 

principiologia inaugurada pelo Estado Democrático de Direito e pela queda da dicotomia 

que, classicamente, segmentava o direito privado do direito público, implicando a 

aplicação direta das normas constitucionais na solução de conflitos interprivados: 

 
 

A estrutura da codificação, herdada de um momento histórico em que o público 
e o privado apresentavam fronteiras que, pretendia-se, seriam absolutas, e no 
qual os direitos fundamentais eram imponíveis em sua externalidade, para o 
espaço público, mas não tinham eficácia para gerar deveres em relações 
interprivadas, seria, ainda, apta a dar conta da realidade contemporânea? 
Seria a estrutura das codificações, baseada em uma perspectiva 
patrimonialista e, como se verá adiante, abstracionista, apta a assegurar uma 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou pode constituir empecilho à 
sua efetividade? A problematização dessas questões adquire especial 
relevância neste momento histórico em que, ao mesmo tempo em que há uma 
preocupação com a efetividade dos direitos fundamentais, vem a lume um 
novo Código Civil estruturado da mesma forma que os Códigos do século XIX, 
tendo como elemento de pretensa unidade a noção de relação jurídica, cuja 
conformação é disciplinada pela parte geral, tal como preconizado pela Escola 
Pandectista alemã. (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 93). 

 
 

                                                                                                                                                              
autonomia da vontade, a propriedade e a família. Em segundo lugar, a crise da sistematização. Em 
terceiro lugar, a crise da interpretação”. (FIUZA, 2003a, p. 24). 
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Faz-se necessário substituir uma legislação de cunho individualista e 

patrimonialista por uma leitura que privilegie o ser humano e seu pleno 

desenvolvimento, o que é apontado com muita pertinência no estudo de Luciano de 

Campos Albuquerque: 

 
 
Entre as matérias que não foram estruturalmente alteradas, inclui-se o tema da 
capacidade de exercício das pessoas físicas. Contudo, este é um dos institutos 
que sofre as maiores modificações em razão de que a proteção à dignidade da 
pessoa humana foi alçada a paradigma do novo sistema. Assim, mesmo 
considerando as pequenas inovações, esse instituto merece uma profunda 
revisão interpretativa, verificada a intenção de substituir-se uma legislação 
essencialmente patrimonialista, cujo principal interesse era regular a liberdade 
de circulação de riquezas, por um novo diploma que vise a valorizar a 
dignidade da pessoa humana. (ALBUQUERQUE, 2004, p. 85). 
 
 

A vertente personalista da Constituição Federal impõe uma virada de Copérnico 

no instituto. A hermenêutica civil-constitucional e a personalização das relações 

privadas28 obrigam sua adequação aos novos paradigmas da contemporaneidade, sob 

pena de inconstitucionalidade, pois a ratio que informava tal instituto se desnatura 

diante de um novo contexto que privilegia o ser antes do ter. 

 

 

1.2 Crítica ao regime das incapacidades: entre a te leologia e a efetividade 
 

 

O estudo da capacidade civil a divide em capacidade de direito e capacidade de 

exercício. Todavia, o regime das incapacidades e sua metodologia de proteção estão, 

                                                 
28 Nesse sentido, ver: MORAES, Maria Celina Bodin de. A caminho de um direito civil constitucional. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 65, p. 21-32, jul./dez. 1993 e GIORGIANNI, Michele. O direito 
privado e as suas atuais fronteiras.  Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 87, v. 747, p. 35-55, jan. 1998.  
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na verdade, diretamente ligados à graduação da capacidade de exercício, através da 

estipulação de categorias que se estabelecem segundo o grau de discernimento do 

sujeito, as quais, plenamente capaz, relativamente incapaz e absolutamente incapaz, 

estas últimas, com suas subdivisões.  

 
Entretanto, na construção do conceito de capacidade residem problemas 

fundamentais que comprometem a efetividade do regime das incapacidades dentro do 

paradigma do atual Estado Democrático de Direito. O sistema protetivo criado pelo 

regime das incapacidades, sob a égide do Código Civil de 1916, baseava-se em uma 

idéia orientadora que era a proteção ao incapaz a partir de seu patrimônio. “É o claro e 

típico exemplo de proteção ao ‘sujeito de direito’, àquele que ‘possui algo’. O patrimônio 

é o interesse a ser protegido.” (ALBUQUERQUE, 2004, p. 95).  O tom patrimonialista 

influenciou toda a matéria afeita à capacidade das pessoas, já que o instituto foi 

concebido para atender situações que envolviam negócios jurídicos e interesses de 

cunho econômico.29  O incapaz deveria ser protegido principalmente nesse aspecto, 

reduzindo suas chances de perder seu patrimônio em negócios mal-entabulados.  

 
Na atualidade, por força de uma nova principiologia constitucional e uma 

hermenêutica renovada, o princípio orientador se desloca do patrimônio para a 

                                                 
29 Nesse sentido: “Para então se entender as razões pelas quais o sistema da incapacidade tem maior 
aplicação aos negócios jurídicos, retomem-se aqui alguns pontos já referidos no presente trabalho: a) O 
sistema do Código anterior era extremamente patrimonialista e preocupava-se basicamente com a 
circulação do patrimônio; b) A pessoa humana tinha relevância enquanto sujeito de relação jurídica 
patrimonial, ou seja, valia, se tivesse alguma coisa; c) A circulação do patrimônio é basicamente realizada 
por negócios jurídicos; d) Nos negócios jurídicos há uma relevância maior da vontade que nos atos 
jurídicos strictu sensu e que nos atos reais, em que se prescinde da vontade final; e) O instituto da 
capacidade de exercício busca proteger aqueles que não têm condições de discernimento na formação 
da vontade”. Assim, “o instituto da capacidade de exercício bem serviria ao fim de participar de um 
sistema maior protetivo de incapazes, pois a proteção ocorreria quando houvesse relevância, ou seja, 
quando a pessoa tinha algum patrimônio”. (ALBUQUERQUE, 2004, p. 89). 
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personalidade, buscando promover formas de proteção que levem em consideração 

aspectos existenciais do incapaz, valorizando sua existência humana, 

independentemente de qualquer conteúdo patrimonial. 

 
Além do caráter patrimonial, que destoa da orientação constitucional 

contemporânea, estruturalmente, o regime de incapacidades não apresenta soluções 

para uma série de atos jurídicos que são praticados pelo incapaz e que, ainda assim, 

não podem ser invalidados. Em seu prodigioso estudo sobre a capacidade das pessoas 

naturais, Luciano Campos de Albuquerque afirma:  

 
 

Conforme já referido, o sistema protetivo da capacidade de exercício foi 
previsto na Parte Geral no novo e do antigo Código, de forma a proteger o 
patrimônio do incapaz. Contudo, mesmo em relação ao patrimônio, o sistema é 
falho, porque há um certo excesso nesta proteção, o que deixa sem explicação 
vários atos que os incapazes podem livremente realizar, mesmo em matéria de 
negócios. Por exemplo: há vários negócios de menor valor que os incapazes 
livremente realizam.  (ALBUQUERQUE, 2004, p. 89). 

  
 
Ou seja, mesmo no que toca a situações patrimoniais, o regime das 

incapacidades se apresenta em descompasso diante de determinadas situações 

concretas nas quais o incapaz revela discernimento suficiente para a prática de certos 

atos, dispensando a aplicação de um regime jurídico protetivo. É o caso de atos 

comuns e negócios jurídicos de pequena monta que são praticados em decorrência das 

necessidades de sobrevivência ou convivência que a vida em sociedade impõe, como a 

compra de uma refeição ou a celebração de um contrato de transporte tácito, quando o 

incapaz adentra em um transporte coletivo.   

 
É forçosa uma reclassificação dos negócios jurídicos na doutrina brasileira, 

despregada de sua tradicional moldura patrimonialista, que leve em consideração 
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aspectos existenciais para os quais o elemento volitivo do incapaz é relevante, ou 

ainda, a ausência de discernimento do incapaz não seja relevante para a validade do 

ato. Autores afirmam que aqueles negócios jurídicos, cujo condão transcenda o viés 

patrimonial, são classificados como “atos reais” ou atos-fatos jurídicos.30 Nesse sentido, 

Clóvis do Couto e Silva ensina que:  

 
 

Em outras hipóteses, o resultado se supõe tão obviamente desejado, a ponto 
de ensejar, embora pareça paradoxal, que não se pesquise sua existência. 
São os atos absolutamente necessários à vida humana. A tipificação somente 
cresce de ponto de importância quando se trata desse último tipo de ato, pois 
relativiza-se e objetiva-se a vontade, de modo a converter o que seria, in thesi, 
negócio jurídico em verdadeiro ato-fato. Os atos de tipo existencial referem-se 
à necessidades básicas do indivíduo, tais como alimentação, vestuário, água, 
etc. Ninguém poderá pensar em anulá-los desde que se realizem dentro dos 
moldes normais e adequados, sob a alegação, por exemplo, da incapacidade 
de uma das partes. (COUTO E SILVA, 1976, p. 92). 

 
 

Outra crítica que pode ser apontada ao regime das incapacidades diz respeito à 

sua lógica de abstração, que procurando apenas minimizar efeitos não desejados em 

negócios jurídicos praticados pelo incapaz, não protege o ser humano que não possui 

discernimento para o desenvolvimento de uma vida autônoma. Ao contrário, tolhe sua 

personalidade, limita seus potenciais e se mostra uma verdadeira contradição, pois, ao 

revés, pode paralisar o desenvolvimento da personalidade do incapaz e se transformar 

em prisão institucionalizada. 

 

                                                 
30 “Não sendo a vontade elemento integrante do suporte fático do ato-fato, não se pode falar em análise 
de capacidade, ao menos sob seu aspecto técnico. No máximo, pode-se admitir, como preceitua Pontes 
de Miranda, que a ‘capacidade’ exigida para a prática do ato-fato constitua no mero poder, de fato, de 
praticar o ato, de modo a que esse entre no mundo jurídico, irradiando seus efeitos. Sob essa ótica, a 
capacidade é tomada apenas numa acepção genérica que se aproxima, mas não se identifica com a 
feição  que esse termo assume para o direito. É o que evidencia a lição de Pontes de Miranda adiante 
consignada: ‘quanto aos fatos jurídicos e aos atos-fatos jurídicos, não há pensar-se em incapacidade: 
uma vez que se não exige vontade, seria absurdo exigir-se discernimento’.” (EBERLE, 2006, p. 162). 
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Mesmo com o deslocamento do eixo principiológico do ordenamento jurídico 

brasileiro, não existe ainda uma real preocupação com a vontade do incapaz, que 

revele respeito a eventuais parcelas de poder de autodeterminação. O trecho abaixo, 

recortado do depoimento de uma ex-curatelada, interditada e declarada absolutamente 

incapaz, sinaliza o desrespeito com as dimensões existenciais da personalidade 

humana: 

 
 

Nós, os chamados doentes mentais, somos, como dizia o filósofo marxista 
francês Louis Althusser, os desaparecidos, ou excluídos até mesmo da 
campanha da CNBB, ou ausentes, como diz Pedro Gabriel Delgado em seu 
livro as Razões da Tutela, ou ainda humilhados e ofendidos como queria 
Dostoievski. Quando teremos – e estamos lutando pelo nosso reconhecimento 
como pessoas autônomas e responsáveis pelos seus atos e ações e conquista 
de nossos direitos – um lugar ao sol? (FERNANDES, 1999, p. 121). 

 
A alienação do discernimento do incapaz, através de categorias construídas de 

forma apriorística, não apenas retira sua responsabilidade pelas conseqüências de 

seus atos no mundo jurídico, como reflexo da busca por segurança jurídica, mas 

também retira qualquer efeito de responsabilização para o próprio incapaz, que não se 

vê como único detentor de seus potenciais e como senhor de seu destino.  

 

 

1.2.1 A pessoa e o ser humano: a dicotomia estabelecida pela abstraç ão 

oitocentista 

 

 

Ages de tal maneira que uses a humanidade, tanto na sua pessoa 
como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente 
como fim, e nunca simplesmente como meio. (Immanuel Kant). 
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A abstração31 que permeia o instituto conduz à classificação dos incapazes em 

categorias genéricas que impedem o aprimoramento de mecanismos hermenêuticos 

que levem em consideração o efetivo grau de discernimento do incapaz. O resultado é 

a subtração da subjetividade de cada um desses indivíduos, conforme explica Rafael 

Garcia Rodrigues:  

 
 

o excesso de proteção por parte do ordenamento jurídico para com o incapaz 
pode redundar na verdadeira supressão da subjetividade deste na medida em 
que decisões sobre o desenvolvimento de sua própria personalidade fiquem a 
cargos de terceiros. (RODRIGUES, R.G., 2003, p. 26). 

 
 

A finalidade protetiva do instituto fica comprometida, em virtude da falta de 

ressonância em uma realidade que exige um cuidado especial com questões afeitas à 

personalidade humana,32 suscitando a dúvida se os critérios adotados pelo legislador 

para categorizar pessoas em capazes, relativamente incapazes e absolutamente 

incapazes – atribuindo-lhes um trato jurídico especial conforme cada categoria – são 

hábeis para definir o grau de discernimento que efetivamente se revela em cada um 

desses indivíduos, de modo a torná-los alvo de um regramento protetivo diferenciado33:   

                                                 
31 O mestre italiano Pietro Perlingieri adverte que o direito não é uma ciência essencialmente abstrata: 
“Partindo do que é ciência jurídica e do que é conhecimento jurídico, a ciência jurídica é uma ciência 
prática, que tem por fim práticas concretas. Esta premissa é extremamente importante para que sejam 
evitadas algumas conseqüências negativas de uma ciência jurídica muito abstrata, muito teórica, muito 
linda em sua construção, mas que não se adere à realidade. O conceito de ciência jurídica tem uma 
função prática, não tanto apenas de conhecimento e de descrição teórica, porque é aplicativa, ou seja, 
ela é necessária para que sejam resolvidos os problemas civis e os problemas concretos dos seres 
humanos. Observe-se que o conhecimento jurídico é duplo: não são apenas as leis o objeto do 
conhecimento jurídico, como também são os fatos concretos (os casos concretos) estudados, 
considerados e qualificados à luz das disposições legislativas. O objeto da ciência jurídica é 
unitariamente a realidade concreta, os fatos concretos e a norma jurídica, fato e norma concreta que 
estão em contínua dialética”. (PERLINGIERI, 1998-1999, p. 63). 
32 A expressão personalidade humana é aqui utilizada para se referir a qualidades essenciais do ser 
humano, sem as quais sua existência digna e, portanto, o mais autônoma possível, resta inviabilizada. 
33 A título de exemplo, imperiosa se faz a citação de Caio Mário acerca da capacidade dos menores. A 
idade legal, que significa termo inicial para a maioridade civil, e que distingue os plenamente capazes dos 
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 A imperfeição também se revela quando da análise do critério que estabelece 
quem é incapaz para praticar tais atos. Em nossa codificação de 1916 incluíam-
se dentre os incapazes os silvícolas, os surdos-mudos e as mulheres. 
Atualmente tais restrições soam como verdadeiros atentados à liberdade de tais 
indivíduos, o que demonstra a precariedade das certezas e arbitrariedade do 
critério definidor do incapaz. (RODRIGUES, R.G., 2003, p. 25). 

 
 

A ausência de capacidade é fato natural ou concreto. Ou seja, a incapacidade 

civil é mensurada segundo o grau de discernimento que se revela no indivíduo, sendo 

certo que é sua presença, em maior ou menor nível, que desabilita o sujeito para o 

exercício pessoal de seus direitos civis e não a declaração ou o reconhecimento jurídico 

dessa condição, enquadrando o indivíduo em categorias pressupostas. Tanto é verdade 

que eventuais atos praticados por um sujeito comprovadamente sem discernimento 

podem ser perfeitamente invalidados, ainda que o sujeito não esteja interditado,34 pois o 

que importa como critério para imposição dessa sanção, que visa sempre proteger o 

incapaz, é apenas a existência de uma circunstância natural que compromete a 

validade do elemento volitivo do sujeito. 

 

                                                                                                                                                              
relativamente incapazes é estabelecida simplesmente através do arbítrio do legislador: “O critério para 
fixação do termo da incapacidade absoluta em razão da idade é evidentemente arbitrário. O legislador 
pode escolher aos 16 anos como ocorre no Código Civil, ou um outro limite qualquer, mais avançado ou 
mais recuado e, na verdade, a diversidade das legislações é patente e mostra como o arbítrio legislativo 
se faz sentir de forma variegada. Sem dúvida, por outro lado, varia de pessoa a pessoa o momento em 
que lhe surgem os predicados necessários ao estabelecimento de seus contatos direitos com a vida 
jurídica...” (PEREIRA, C.M.S., 2004, p. 274).   
34 Conforme Caio Mário da Silva Pereira, “aqueles [atos] que houver praticado antes de pronunciada a 
interdição poderão ser anulados, provando o interessado a deficiência mental ou psíquica do agente”. 
(PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 484). Assim também se manifesta Zeno Veloso: “Meu parecer é de que os 
atos praticados em data anterior à interdição, pelo doente mental, podem ser válidos ou nulos. Válidos, 
se o praticou enquanto estava no gozo pleno de suas faculdades mentais; e nulos, se ficar provado que 
ele já sofria das faculdades mentais e não tinha discernimento ao tempo em que praticou os ditos atos. 
Note-se: para ser considerado absolutamente incapaz, não é necessário que o alienado ou enfermo 
mental tenha sido interditado. É claro, a sentença de interdição espanca dúvidas, confere certeza jurídica 
à situação, funciona como prova pré-constituída, e robusta, da insanidade. Mas não se exige, para 
caracterizar a incapacidade, que tenha havido um processo de interdição, a verificação judicial da 
anomalia psíquica e conseqüente da interdição do paciente”. (VELOSO, 2003, p. 212).                                                                                             
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 Quando o indivíduo é interditado, portanto, tem sua capacidade apenas 

declarada e não constituída pelo sistema jurídico. Na lição de Caio Mário,35 

 
 

 o que é necessário frisar é que, pelo direito brasileiro, na linha de orientação 
do direito alemão e do suíço, a incapacidade resulta da coincidência da 
situação de fato em que se encontra o indivíduo, e a hipótese jurídica da capitis 
deminutio definida na lei. (PEREIRA, C.M.S., 2004, p. 271).  

 
 

Para compreender melhor, a importância do conceito de capacidade e a 

imperatividade da reestruturação do regime das incapacidades, mister se faz reconstruir 

o conceito de personalidade jurídica, para que seja possível evidenciar como aquele 

primeiro instituto é fundamental na realização do fenômeno jurídico e na promoção do 

desenvolvimento pleno do ser humano, através da efetivação de sua autonomia. 

 
Kelsen (2005, p. 135) afirma em sua obra que o pensamento jurídico não se 

satisfaz com o reconhecimento de que ações ou omissões humanas formam o 

conteúdo de um dever ou de um direito: é preciso que exista algo ou alguém a quem se 

possa atribuir tal dever ou direito, razão porque o conceito de personalidade não passa 

de um conceito auxiliar para a realização do fenômeno jurídico.  

 
A atribuição de personalidade jurídica aos homens, qualificando-os como 

pessoas é apenas técnica jurídica, ou ainda, mero expediente técnico, que, segundo 

esse autor, “consiste na personificação de um conjunto de normas jurídicas que, por 

constituir deveres e direitos contendo a conduta de um mesmo ser humano, regula a 

                                                 
35 De mesma orientação, são as antigas e acertadas palavras de Pontes de Miranda: “Preexistente à 
sentença interdictória, a incapacidade (...) começa, não da declaração judicial, mas do motivo legal por 
que se promoveu a curatela (...). A capacidade natural de raciocinar, de querer e de manifestar 
normalmente as idéias e volições constitue base da capacidade legal: desde que aquella falta, esta não 
pode existir”. (sic) (PONTES DE MIRANDA, 1917, p. 435). 
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conduta desse ser” (KELSEN, 2005, p. 138), ante a necessidade que se tem de que tais 

direitos sejam atribuídos a um ente determinado.  

 
Tais noções kelsenianas foram distorcidas pela denominada teoria nominalista 

da personalidade (OLIVEIRA, 2000, p. 5) que afirma que os conceitos de pessoa e de 

sujeito de direitos são, na verdade, conceitos coincidentes. Todavia, trata-se de uma 

visão equivocada acerca do que venha a ser personalidade jurídica. Não se olvida de 

que a concessão de personalidade é técnica jurídica que irá atribuir aos entes aptidão 

para titularizar direitos e deveres. Entretanto, concluir que pessoa e sujeito de direitos 

são sinônimos é um equívoco, pois a personificação não transforma o ente em sujeito 

de direitos e deveres, mas, sim, em alguém ou algo sujeito a direitos e deveres em 

certas hipóteses.36 Assim, atribuir personalidade jurídica significa tão-somente 

transformar algo ou alguém em “referencial de imputação de direitos e deveres”37 

(CHAMON JUNIOR, 2006, p. 145).  

 
A origem etimológica do vocábulo romano persona está atrelada à denominação 

da máscara teatral que os gregos utilizavam em suas peças - prósopon (prosopeion), 

                                                 
36 “Dizer que um ser humano A é um sujeito de certo direito, ou tem certo direito significa apenas que 
certa conduta do indivíduo A é o objeto de um direito jurídico. O significado de ambos os enunciados é 
que certa conduta do indivíduo A é, de modo específico, o conteúdo de uma norma jurídica. Essa norma 
jurídica determina apenas uma ação ou abstenção particular do indivíduo A, não a sua existência inteira.” 
(KELSEN, 2005, p.137). 
37 Na verdade, a proposta de Chamon Junior acerca da atribuição de personalidade vai além. Partindo da 
teoria discursiva como marco teórico, o autor afirma que não há personalidade fora da argumentação: 
“’Antes, o que se deve reconhecer é que a ‘personalidade’ há que ser tomada em conta enquanto 
centrada em, e referida a, uma situação tematizada e problematizada. Não há qualquer ‘personalidade’ 
fora da argumentação. (...) Não podemos concordar com leituras demasiadamente funcionalizadas que 
vão interpretar a noção de pessoa como um ‘feixe de papéis institucionalizados’ pronta para, a partir de 
então, fazer decorrer determinadas conseqüências.” (grifos do autor). (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 145). 
O autor chega a essa conclusão ao considerar que direitos e deveres somente podem ser pensados 
concretamente, a partir de um discurso de aplicação, pois seu reconhecimento obriga considerar uma 
práxis jurídica legitimamente reconstruída. Tendo em conta o pressuposto de que personalidade seria 
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cujo objetivo era identificar as personagens que estavam sendo representadas, além de 

ampliar a voz dos atores em atuação. A teoria nominalista construiu a noção de 

personalidade através da premissa de que esse atributo conferido pelo ordenamento 

jurídico transformava o ser humano em sujeito de direitos e deveres, conferindo-lhe 

prerrogativas para desempenhar determinados papéis nas relações jurídicas.   

 
Com o desenvolvimento da cultura jurídica, desde Roma até a Modernidade, a 

máscara passou a ser mais importante do que o próprio ator,38 que só recebia proteção 

ou tutela na medida em que estivesse efetivamente participando da vida jurídica, sob a 

roupagem de diferentes personagens: contratante, proprietário, herdeiro:  

 
 
O Direito privado acaba por fulcrar-se na liberdade dos sujeitos exercida sobre 
suas propriedades. A tutela do direito se refere, pois, àqueles que são 
proprietários; quem não veste essa ‘máscara’ não é sujeito de direitos. [...] A 
abstração da figura do sujeito de direito também está diretamente conectada 
ao patrimonialismo: o centro do ordenamento de Direito Privado é o sujeito 
proprietário; e o sujeito proprietário seria a ‘máscara’ que formalmente está ao 
alcance de todos, que são iguais perante a lei. (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 94). 
 
 

A construção da sociedade moderna, estruturada em ideais econômicos e 

políticos que correspondiam, respectivamente, ao capitalismo e ao surgimento do 

Estado Liberal de Direito, cunhou a concepção nominalista de pessoa decorrente das 

                                                                                                                                                              
referencial de imputação de direitos e deveres, a definição de pessoa só poderia se dar na argumentação 
e não ex ante, de maneira abstrata. 
38 Simone Eberle confirma o raciocínio afirmando que “o sentido vulgar de pessoa alterou-se 
significativamente ao longo do tempo. Se as raízes etimológicas do vocábulo pessoa evocam a ‘máscara 
que os atores usavam quer para imitar o personagem representado, quer para servir de aparelho 
ampliador da voz’, posteriormente, a palavra passou a nomear o próprio ator mascarado ou a 
personagem da peça teatral. Francesco Ferrara informa que, depois, essa linguagem cênica imiscui-se 
em meio à vida comum, passando a palavra a designar o papel jurídico-social que o homem 
representava, ao assinalar sua posição, função ou qualidades”. (grifos do autor). (EBERLE, 2006, p. 29). 
No mesmo sentido: “Nessa visão, juridicamente, é pessoa todo ser a quem o Direito aceita como membro 
da sociedade. É provável que a origem etimológica do vocábulo persona, referido à máscara usada pelos 
personagens em peças teatrais, tenha influenciado a noção de pessoa, que também passou a ser vista 
como simples personagem, sem existência real”.(OLIVEIRA, 2000, p. 38). 
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relações de produção vigentes,39 dando origem a uma teoria jurídica que trata o ser 

humano em dimensão abstrata e uniforme, como simples sujeito de direitos e deveres: 

 
 
O estudo das pessoas exclusivamente do plano jurídico desembocou no 
nominalismo puro, de que pode ser exemplo, como manifestação dessa visão, 
a seguinte passagem de Degni: ‘Conceito de pessoa. O sujeito de direitos e 
dos deveres jurídicos é designado com o nome de pessoa.’ Ora, dessa 
passagem nota-se que a pessoa é predicado do sujeito de direitos e deveres. 
Predicado do sujeito gramatical e jurídico. Em tal visão, não se possui direitos 
e deveres (capacidade jurídica) por ser pessoa, mas, ao contrário, se é pessoa 
porque se tem capacidade jurídica. Como conseqüência, a pessoa é um dos 
elementos da relação jurídica. O conceito nominalista de pessoa toma como 
ponto de partida não o ser humano, o homem como ser real, mas sim a noção 
básica de sujeitos de direitos e deveres (capacidade jurídica). Veja-se ainda 
com a referida visão nominalista, isto é, exclusivamente jurídica, a seguinte 
passagem de Manuel Albaladejo, ao afirmar que ‘juridicamente é pessoa todo 
ser a quem o Direito aceita como membro da comunidade’, e, mais adiante, 
informa, a respeito das classes das pessoas, que ‘são pessoas o homem e 
certa organizações humanas (Associações, fundações)’. Em síntese, o 
esquema não é ser real humano = pessoa, que enquanto tal tem capacidade 
jurídica e é sujeito de direitos; mas este outro: o sujeito de direitos, enquanto 
suscetível de ser-lhe imputados estes, tem capacidade jurídica e se denomina 
pessoa. (grifo do autor). (OLIVEIRA, 2000, p. 5). 
 
 

Na medida em que essa concepção, fruto do reducionismo jurídico da pessoa 

como sujeito de direitos, foi se impondo, tanto as pessoas jurídicas como as pessoas 

físicas foram colocadas em um mesmo patamar abstrato40, que não distingue a 

                                                 
39 “Tal noção baseava-se na vontade e na liberdade individual e possibilitou o amplo estabelecimento de 
relações jurídicas com vistas à aquisição da propriedade e circulação de riquezas. Por sua vez, o objetivo 
de facilitar o trânsito da propriedade acabou por implicar a concepção formal de que todas as pessoas 
são iguais e têm a seu dispor um sistema social, onde as oportunidades são oferecidas uniformemente a 
todos, os quais podem adquirir direitos e contrair obrigações através do exercício livre da vontade 
individual, de tal sorte que a categoria jurídica de direito subjetivo é construída como “poder atribuído pelo 
ordenamento jurídico a uma vontade.” (grifos do autor). (OLIVEIRA, 1999, p.361).  
40 Simone Eberle ilustra tal proposição: “Resumindo-se igualmente a uma noção abstrata, o sujeito de 
direito jamais poderia, como quer a doutrina nacional, igualar-se à pessoa, visto que esta última traduz 
apenas o ente que participa em concreto de certa relação jurídica: em um caso pode-se ter como sujeito 
de direito uma pessoa natural, em outro, uma pessoa jurídica. Concebido o sujeito de direito como 
‘portador de direitos ou deveres em uma relação jurídica’; ‘um centro de decisão e de ação’, tem-se 
necessariamente um conceito vazio, um invólucro sem conteúdo, que pode ser preenchido por qualquer 
ente que, a convite do legislador, venha a ocupar a posição de destinatário das normas jurídicas.” 
(EBERLE, 2006, p. 28).  
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dimensão subjetiva de cada ser humano individualmente considerado e elimina 

indiscriminadamente as diferenças de ordem pessoal, social e econômica41: 

 
 

A Parte Geral das codificações civis coloca o sujeito de direito como mero 
elemento da relação jurídica, ao lado do objeto, do vínculo de atributividade e 
do fato propulsor, levando ao ápice sua abstração. O sujeito, assim, só tem 
relevância como elemento da relação jurídica. Trata-se de hábil instrumento 
ideológico que atende à manutenção de uma dimensão patrimonialista do 
Direito Civil: se o sujeito, ainda que abstrato, é o elemento unificador do 
sistema, mais cedo ou mais tarde a sua abstração implicaria uma crise de 
legitimação de um direito que, embora discursivamente centrado no sujeito, 
afasta-se da realidade concreta, sem ter olhos para as desigualdades 
concretas e para a exclusão daqueles que não se inserem no modelo jurídico 
de proprietários. (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 96). 

 
 

Entretanto, tal concepção reduz ou simplifica o que não é simples, como se seus 

idealizadores estivessem paralisados pelo aguilhão semântico42 apontado por Ronald 

Dworkin. Conforme o raciocínio desse autor, para se construir e compreender o direito 

não basta a elaboração de teorias semânticas descritivas, que se preocupem em 

identificar critérios lingüísticos comuns – e descrever esses critérios – que irão avaliar o 

direito, os conceitos e as proposições jurídicas.  

 
O consenso, ou mesmo o dissenso, obtido por operadores do direito sobre o que 

é o direito não pode ser simplesmente alcançado quando estes compartilham alguns 

critérios factuais, que irão definir o objeto da discussão. Segundo Dworkin, as 

construções e divergências jurídicas se instauram sobre o objeto em si e sobre sua 

natureza e não sobre os critérios de interpretação do objeto, pois ao privilegiarmos um 

                                                 
41 “Como efeito imediato do nominalismo, surgiu a noção de que todas as pessoas são formalmente 
iguais, inclusive os homens associados (pessoas jurídicas). Com isso, eliminou-se a hipótese de se ser 
humano e não ser pessoa, como acontecia com os escravos, ou a divisão das pessoas em classes 
extratificadas, como no sistema feudal, e até as diferenças com base no sexo, religião, vão-se eliminando 
dos sistemas jurídicos atuais (apesar da resistência de alguns juristas...). Realmente, oferecem-se a 
todas as pessoas as mesmas oportunidades: votar e ser votado, participar do poder, adquirir direitos e 
contrair obrigações. Pelo menos no plano formal.” (OLIVEIRA, 2000, p.7). 
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critério em relação a outro, deixamos de compreender a totalidade do objeto a ser 

estudado e interpretado.   

 
Exatamente nesse ponto reside a grande falácia da concepção nominalista da 

pessoa: ao eleger o critério que define a pessoa, e mais especificamente, a pessoa 

natural, como sujeito de direitos e deveres, o direito relega a uma vala comum – 

elemento da relação jurídica – as pessoas naturais e as pessoas jurídicas e despreza 

todas as outras dimensões em que o ser humano se apresenta enquanto ser concreto, 

preexistente ao próprio ordenamento jurídico.  

 
Trata-se de um equívoco reduzir o ser humano a mero sujeito de direitos e 

ignorar que o “direito dá significação jurídica a pessoas que preexistem a ele como 

realidade ontológica” (OLIVEIRA, 2000, p. 5), pois é o direito que deve procurar 

apreender o fenômeno humano preservando todas as suas dimensões, para que o ser 

em si possa atingir pleno desenvolvimento diante de necessidades sociais.  A despeito 

disso, o ser humano foi-se emoldurado dentro de uma categoria. Tornou-se elemento 

da relação jurídica e instrumento de realização do direito: 

 
 

Antes de ressaltar essa dimensão do jurídico que se abre para o mundo real, 
com o qual se relaciona de forma dialética, levar-se-á a efeito a crítica ao 
conceitualismo imposto ao Direito Civil pela estrutura da codificação, que reduz 
a pessoa a mero elemento da relação jurídica. Enfatizar-se-á, então, a 
necessidade de uma interpretação tópico-sistemática, aqui apreendida em seu 
sentido próprio, que permita uma axiológica ‘correção hermenêutica’ do Direito 
Civil, adequando-o aos preceitos constitucionais de tutela e promoção dos 
direitos fundamentais. (FACHIN; RUZYK, 2006, p. 90).   

 
 

 A construção da teoria nominalista influiu de maneira muito peculiar na 

estruturação do regime das incapacidades. Hodiernamente, há um consenso de que, 

                                                                                                                                                              
42 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 55-56. 
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pelo menos, todos que nascem com vida, ou seja, que efetuam sua primeira respiração 

fora do ventre materno, recebem personalidade que irá permitir que possam estar 

sujeitos a direitos e deveres. Em outras palavras, atribuir personalidade jurídica a todo 

ser humano vivo significa nada mais que fazer com que todos portem convites para 

ingressar no mundo jurídico. 

 
Todavia, a possibilidade de efetivamente titularizar e exercer direitos e deveres, 

transitando pelas vias jurídicas, não se encerra apenas no fato de ser ou não pessoa. A 

titularidade de certos direitos e deveres será condicionada por variáveis determinadas 

pela conjugação entre capacidade de direito e pelo estado civil de cada indivíduo 

(EBERLE, p. 93, 2006).  Não se afirma que existem seres humanos que são mais ou 

menos pessoas, pois a personalidade nada mais é que um âmbito abstrato 

universalmente atribuído, que irá permitir que todos tenham prerrogativas para trafegar 

no mundo jurídico ou que todos possam estar sujeitos a direitos e deveres.  

 
Contudo, a despeito de serem pessoas, certas prerrogativas lhes são 

interditadas em função das posições jurídicas que cada um ocupa em sociedade, quer 

determinadas pelo estado pessoal ou individual, quer pelo estado familiar, quer seja 

pelo estado político de cada sujeito.43 Por esses motivos, é que se pode afirmar que a 

capacidade de direito não se confunde com a própria personalidade e nem é 

certamente a sua medida, mas a medida das prerrogativas ou dos convites que o 

ordenamento jurídico distribui a cada indivíduo.  

                                                 
43 De acordo com Simone Eberle: “Anteriormente se explicou que o estado – seja ele familiar, civil, ou 
individual – influencia sobremaneira na configuração da capacidade e, portanto, da incapacidade de 
direito de cada pessoa. O estado, entretanto, não atua meramente no plano da aquisição, mas também 
no do exercício dos direitos. Basta pensar nas hipóteses elencadas no art. 3º, I a III e no art. 4º, I a III do 
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Enfim, ter aptidão para titularizar direitos não significa tudo, pois a titularidade 

efetiva só é conquistada na medida em que o sujeito se encaixa em qualificações 

jurídicas que irão lhe abrir as portas para figurar em situações jurídicas. Assim, 

constata-se, na verdade, o cuidado que se tem que ter no estudo e na delimitação da 

capacidade, pois será este instituto que irá possibilitar o desenvolvimento efetivo das 

potencialidades do ser humano através do exercício de sua autonomia. 

 
Não se nega, portanto, personalidade ao incapaz. Ele é passível ou está sujeito a 

direitos e deveres. Entretanto, em virtude de seu estado pessoal, por força de 

circunstâncias de menoridade ou saúde que afetam seu discernimento, certas posições 

jurídicas lhe são defesas, razão pela qual o ordenamento jurídico atesta sua 

incapacidade.  O problema é que tais posições, às quais o incapaz não tem acesso, 

não podem ser definidas ex ante, ou seja, fora da argumentação, através apenas do 

encaixe de situações fáticas a categorias herméticas pré-fixadas em lei. 

 
Essa foi a forma encontrada para neutralizar a atuação de pessoas desprovidas 

de discernimento, para evitar que venham a praticar atos da vida civil. O direito 

estabeleceu categorias abstratas, supostamente balanceadas conforme o grau de 

desenvolvimento mental e psíquico do indivíduo. Ou seja, as formas de atuação na vida 

civil, bem como as sanções para os atos jurídicos praticados em desconformidade com 

o ordenamento, foram calibradas segundo o nível de incapacidade a priori aferido.   

 

                                                                                                                                                              
Cód Civ. Para se compreender a influência do estado individual na determinação da incapacidade de 
fato”. (EBERLE, 2006, p. 142). 
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 O indivíduo que apresenta déficit psíquico, e que se enquadra nas hipóteses do 

artigo 3º do Código Civil, é considerado como absolutamente incapaz, implicando total 

inaptidão para o exercício pessoal dos direitos titularizados. Ele deve ser 

necessariamente representado para a prática dos atos da vida civil. Da mesma forma, 

os sujeitos que corresponderem à descrição do artigo 4º do Código Civil são 

aprioristicamente categorizados como relativamente incapazes e têm, por 

conseqüência, sua autonomia reduzida. 

 
Para aqueles com desenvolvimento mental completo e com autonomia para se 

relacionar no mundo jurídico, o sistema lhes reserva a validade para os atos praticados. 

A seu turno, para os que apresentam déficits psíquicos, em grau absoluto ou relativo, o 

sistema invalida eventuais atos praticados, através de sanções como a nulidade e a 

anulabilidade, se o incapaz não estiver devidamente representado ou assistido por 

alguém que saiba quais atos praticar, porque, presumidamente, conhece o que é 

melhor para ele.  

 
Nota-se que o grau de déficit psíquico para cada uma dessas categorias44 é 

presumido ou pressuposto pelo ordenamento jurídico e o regime das incapacidades, em 

plena contemporaneidade, em tempos de superação do ideário do positivismo jurídico, 

ainda é aplicado conforme o processo de subsunção do fato à norma, desconsiderando 

que o modelo de pessoa, enquanto ente abstrato, está em crise:45 uma crise do sujeito 

                                                 
44 Lúcio Antônio Chamon Junior, citando o jusfilósofo alemão Gierke, informa que “não se pode 
pretender, através de abstrações das relações, retirar conclusões permanentes em qualquer tempo: isto 
aprisionaria a Ciência do Direito, ao mesmo tempo que desconsidera a conexão interna entre o direito e a 
cultura, bem como entre o direito, a economia e a moral”. (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 124). 
45 O sistema entra em colapso quando seres humanos, marginais às relações econômicas, mas 
considerados como pessoas pelo ordenamento jurídico, não têm à sua disposição os meios necessários 
para se realizar enquanto tal.  Singular é a lição de Luiz Edson Fachin: “Sabe-se que a atribuição de uma 
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e da razão e que se expressa para o direito, em virtude da necessidade de tutela de um 

universo humano cada vez maior (LOPES, 2002, p.193). Simone Eberle, em importante 

estudo sobre a capacidade jurídica, antecipou tal argumento ao preconizar: 

 
 

A diferença reside na circunstância de que a incapacidade legal firma-se sobre 
dados meramente presumidos, não tomando em consideração as condições 
reais da pessoa a cada momento. A incapacidade natural, a seu turno, é 
mensurada individualizadamente, de sujeito para sujeito, sobre dados que, 
sendo reais em um certo momento, podem deixar de o ser posteriormente, 
sem que cesse correlatamente o efeito inabilitante da qualificação formal 
permanente que esses dados fisiopsíquicos provocaram por parte do 
ordenamento. (grifos da autora). (EBERLE, 2006, p. 146). 

 
 

A incapacidade das pessoas não pode ser atribuída e declarada a partir de 

categorias abstratas construídas fora da argumentação. A abstração do regime das 

incapacidades, levada a cabo por uma categorização apriorística, impede que o instituto 

se abra para uma interpretação e aplicação da norma que leve na devida conta as 

vicissitudes do caso concreto.  

 
Impede, inclusive, considerar a existência de períodos em que o incapaz possa 

exprimir sua vontade de maneira válida e inequívoca, que são tratados pela doutrina 

especializada como intervalos lúcidos, os quais podem ter sido propositadamente 

ignorados pelo legislador, no intuito de preservar ideais de estabilidade e segurança 

jurídica. Esse é o pensamento defendido pelo jurista mineiro, Caio Mário da Silva 

                                                                                                                                                              
posição jurídica depende do ingresso da pessoa no universo de titularidades que o próprio sistema 
define. Desse modo, percebe-se que o sistema jurídico pode ser, antes de tudo, um sistema de exclusão. 
Essa exclusão de opera em relação a pessoas ou situações às quais a porta de entrada na moldura das 
titularidades de direitos e deveres é negada. Tal negativa, emergente da força preconceituosa e 
estigmatizante dos valores culturais dominantes em cada época, alicerça-se num juízo de valor 
depreciativo, historicamente atrasado e equivocado. (...) Diversos sujeitos são propositadamente 
colocados à margem do sistema jurídico, inseridos no elenco daqueles que não portam convites ao 
ingresso das titularidades de direitos e obrigações”. (FACHIN, 2003, p. 325). 
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Pereira, do qual não se pode compartilhar, pois a individualidade do ser humano não 

pode ser aniquilada em prol de estabilidade jurídica:  

 
 

Outra questão que convoca a atenção dos juristas é a que se refere aos casos 
de enfermidade intermitentes, ou, noutros termos, de validade dos atos 
praticados nos chamados lúcidos intervalos. O nosso direito pré-codificado 
considerava-os como de remissão da moléstia e atribuía eficácia aos negócios 
jurídicos então efetuados. A questão é antes do plano científico que do jurídico, 
discutindo os especialistas se um indivíduo portador de enfermidade mental 
pode considerar-se são naqueles momentos em que não ocorre a insanidade 
ostensiva. E já há muito se sabe que a questão deve ser posta nos termos de 
somente admitir-se como sadio se a moléstia está totalmente erradicada. Os 
intérpretes do Código de 1916, encarando o problema tal como lhes adveio de 
debate científico da época, assumiram a incapacidade por enfermidade mental 
como um estado permanente e contínuo, somente podendo levantar-se com a 
recuperação total do alienado. De fato, ainda hoje se considera que não há 
intermitências na incapacidade, sendo fulminados da mesma invalidade tanto 
os atos praticados nos momentos de crise psicopática quanto os celebrados 
nos intervalos de lucidez. A preocupação do legislador é estatuir a segurança 
social, e esta ficaria ameaçada se toda ação do indivíduo anormal se 
sujeitasse a uma verificação, a saber, se ocorreu quando estava mergulhado 
nas sombras da sua insanidade ou flutuava na superfície do discernimento. 
Funcionaria mal o sistema protetor se permitisse em cada caso a reabertura do 
debate, para recusar ou reconhecer a validade ao ato, em atenção à maior ou 
menor intensidade da doença sobre o psiquismo do enfermo.  (grifos nossos). 
(PEREIRA, C.M.S., 2004, p. 279). 

 
 

Simone Eberle também rebate a postura acima ventilada e afirma que os 

avanços da psiquiatria impedem considerar muitas espécies de patologias mentais 

como causas permanentes de inabilitação do discernimento (EBERLE, 2006, p. 151). 

Por essa razão, é de todo preocupante a manutenção da estrutura do instituto no 

Código atual que, conforme João Baptista Villela, permanece atrasado: 

 
 

(...) o projeto passou por cima dos classicamente chamados ‘intervalos 
lúcidos’. Houve uma mudança fundamental na ciência psiquiátrica. Depois da 
grande revolução da psiquiatria biológica, reverteu-se a situação anterior na 
qual os casos de enfermidade mental intermitentes se compunham 
fundamentalmente de longos períodos de enfermidade, intervaiados por 
períodos de lucidez. Hoje, segundo depoimentos dos especialistas na área 
médica, é possível, por meio do controle de drogas, se não eliminar totalmente 
o período de enfermidade, reverter a situação para o estado anterior; ou seja, 
podemos ter longos períodos de sanidade pontuados por pequenos lapsos de 
enfermidade. Então, não há mais sentido estabelecermos uma incapacidade 
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de caráter permanente e duradouro, quando a situação, em razão dos 
progressos médicos, mudou radicalmente. (VILLELA, 2002.Disponível em 
<www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol20.pdf>) 
 
 

Impressionante notar que no período de pré-codificação brasileiro, durante a 

vigência das Ordenações Filipinas, os intervalos lúcidos já eram tratados por essa 

compilação antiquada e retrógrada, segundo consta no Livro IV, Título CIII, § 3º, que 

permitia que o interditado administrasse sua pessoa e bens nos períodos de lucidez, 

mesmo estando sujeito à curatela de seu pai ou esposa: 

 
 

E sendo furioso46 por intervallos e interposições de tempo, não deixará seu pai 
(1), ou sua mulher de ser seu Curador no tempo, em que assi parecer sesudo 
(2), e tornado a seu entendimento. Porém, em quanto elle stiver em seu siso e 
entendimento, poderá governar sua fazenda (3), como se fosse perfeito de 
siso. E tanto que tornar à sandice, logo seu pai, ou sua mulher, usará da 
Curadoria, e regerá e administrará a pessoa e fazenda delle, como dantes (4).                                                                                                                                                                          
(ALMEIDA, 1966, p. 283). 

 
 

O processo de reformulação do instituto perpassa pela superação da concepção 

abstrata de pessoa, que ao ignorar a real dimensão do ser humano, conduz à 

construção de uma teoria das incapacidades, na qual a própria norma é instrumento de 

inferiorização de sujeitos naturais, que podem ser desconsiderados pelo sistema como 

sujeitos de direitos autônomos.  

 

                                                 
46 A respeito do termo “furioso”, Foucault brinda o leitor com a seguinte passagem: “Uma palavra 
assinala-a -simboliza-a quase -, umas das mais freqüentes que se encontram nos livros do internamento: 
‘furioso’. ‘Furor’, como veremos, é um termo técnico da jurisprudência e da medicina; designa de modo 
preciso uma das formas da loucura. Mas no vocabulário do internamento ele diz muito mais e muito 
menos que isso. Alude a todas as formas de violência que escapam à definição rigorosa do crime e à sua 
apreensão jurídica: o que visa é uma espécie de região indiferençada da desordem  - desordem de 
conduta e do coração, desordem dos costumes e do espírito -, todo o domínio obscuro de uma raiva 
ameaçadora que surge aquém de uma possível condenação. Noção confusa para nós, talvez, mas 
suficientemente clara para ditar o imperativo policial e moral do internamento. Internar alguém dizendo 
que é um ‘furioso’, sem especificar se é doente ou criminoso, é um dos poderes que a razão clássica 
atribui a si mesma, na experiência que teve da loucura”. (sic) (FOUCAULT, 2005, p. 112). 
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A hermenêutica civil-constitucional valoriza o ser humano para além de uma 

categoria jurídica, produzindo uma concepção de pessoa natural que leva na devida 

conta todas as dimensões do ser humano. Trata-se de um conceito material47 que, 

muito além de contemplar o ser humano como sujeito abstrato de direitos e deveres, 

percebe-o a partir de um significado intrínseco à condição humana48. 

 
Na verdade, quando o ordenamento jurídico qualifica ou adjetiva o ser humano, 

reconhecendo-o como pessoa, procura atestar somente que o homem deve ser o foco 

central das atenções do direito e, assim, a personalidade jurídica49 acaba por se revelar 

“como instrumento de efetivação e plenificação dos intentos humanos”. (EBERLE, 

2006, p. 32). Consiste em um atributo jurídico que permite que o homem desenvolva 

socialmente todas as suas potencialidades, mas que não tem o condão de reduzi-lo a 

uma categoria de direito que, como elemento estruturante da relação jurídica, protege-o 

ou considera-o somente quando este desempenha determinados papéis.   

 

                                                 
47 “Logo, podemos afirmar que a personalidade não se resume à possibilidade de ser titular de direitos e 
obrigações, ou seja, ao conceito abstrato de pessoa próprio do ideário oitocentista, importando no 
reconhecimento de direitos que tocam somente ao ser humano, expressão de sua própria existência. 
Entretanto, considerada como sujeito de direito, a personalidade não pode ser dele o seu objeto, não se 
exaurindo na categoria de direito subjetivo; neste sentido, os chamados direitos de personalidade, 
expressamente reconhecidos pelo novo código civil (artigos 11 a 21) são corolários de uma compreensão 
de pessoa como valor, que requer tutela privilegiada ao conjunto de atributos inerentes e indispensáveis 
ao ser humano.” (RODRIGUES, R.G., 2003, p. 3) 
48 Cf. J. M. Leoni de Oliveira: “A definição de pessoa deve partir sempre do conceito de pessoa humana, 
na sua plenitude, enquanto ser racional. Mesmo quando se queira conceituar a pessoa de maneira que 
abranja outras realidades sociais, além do homem, deve-se defini-la como sendo o homem e, por 
equiparação, certas organizações humanas (pessoas jurídicas), que também são admitidas como 
membros do ordenamento jurídico. A demonstração de que a pessoa deve ser considerada na sua 
totalidade, e não simplesmente como sujeito de direitos, está no estudo dos denominados direitos de 
personalidade que não tomam o homem como sujeito de direitos subjetivos, mas o homem enquanto tal, 
evidenciando que a pessoa humana é uma noção metajurídica, sendo ela o fundamento essencial de 
várias regras jurídicas”. (OLIVEIRA, 2000, p. 33). 
49 Segundo o raciocínio de Simone Eberle, até mesmo “a personificação de entes que não são os 
próprios homens pode conduzir à satisfação das necessidades humanas. O atribuir-se a condição de 
pessoa a outras realidades preenche, indiretamente, as expectativas do homem, viabiliza seus projetos e 
permite a concretização de seus ideais”. (EBERLE, 2006, p. 32). 
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Nesse sentido, pode-se afirmar a personalidade como transcendência, em 

verdadeiro sentido kantiano, ou seja, como condição de possibilidade para a efetivação 

de plena proteção e promoção social do ser humano. O ser humano é fim do direito e 

fundamento da própria atribuição de personalidade jurídica. O objetivo da ordem 

jurídica, ao transformá-lo em pessoa natural, é possibilitar mecanismos de proteção 

social a aspectos que lhe são intrínsecos e essenciais: 

 
 

Além de ser sujeito de direito, a pessoa é o próprio fim do direito. Este não vive 
só pelas pessoas, mas para as pessoas. É também o fundamento da 
personalidade. A personalidade não é mera opção técnica para o legislador, 
mas uma realidade pré-legal. Somente faz sentido regular a personalidade se 
for com a finalidade de garantir a dignidade do ser humano.(ALBUQUERQUE, 
2004, p. 88). 

 
 

Ao alçar a dignidade do ser humano à categoria de princípio fundamental do 

ordenamento, a Constituição Federal rearticula o eixo do sistema, levando-o da 

abstração à concretude. A hermenêutica civil-constitucional impõe considerar o ser 

humano independentemente dos papéis exercidos no mundo jurídico, influindo no 

regime das incapacidades da seguinte maneira: 

 
 

Todo homem é, como tal, titular de situações existenciais representadas no 
status personae, das quais algumas, como o direito à vida, à saúde, ao nome, 
à própria manifestação do pensamento, prescindem das capacidades 
intelectuais, ou, pelo menos, de algumas formas de inteligência comumente 
entendidas. O estado pessoal patológico ainda que permanente da pessoa, 
que não seja absoluto ou total, mas graduado e parcial, não se pode traduzir 
em uma série estereotipada e limitações, proibições e exclusões que, no caso 
concreto, isto é, levando em consideração o grau e a qualidade do déficit 
psíquico, não se justificam e acabam por representar camisas-de-força 
totalmente desproporcionadas e, principalmente, contrastantes com a 
realização do pleno desenvolvimento da pessoa. (grifos do autor). 
(PERLINGIERI, 2002, p. 164). 
 
 

 Portanto, a proposta aqui defendida é que a (in)capacidade deve ser sempre 

atribuída, construída e delimitada apenas no caso concreto. E esse argumento impõe a 
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reestruturação do regime das incapacidades que, em uma radical mudança de 

perspectiva, obriga o fim de categorizações apriorísticas, partindo da premissa de que, 

em princípio, não se pode falar que certas pessoas, porque enfermas ou deficientes, 

são absolutamente ou relativamente incapazes de maneira abstrata.  

 
 Tais restrições só podem ser realizadas a partir de questões devidamente 

problematizadas e legitimamente reconstruídas no caso concreto. É necessário inverter 

a lógica que orienta o regime das incapacidades, através do fim de categorias 

apriorísticas que podem se mostrar como fatores de segregação e discriminação, pois 

dispensam problematizações de questões envolvidas na argumentação. Se tais 

categorias têm como substrato fático a ausência de discernimento, em maior ou menor 

grau, resta incongruente delimitar a capacidade de exercício dos indivíduos de maneira 

abstrata. Tal delimitação deve ser feita de maneira argumentativa, a partir de discursos 

construídos em torno de caso concreto. 

 
Quando o ordenamento jurídico reconhece, ex ante, que determinadas pessoas 

não podem exercer pessoalmente nenhum direito titularizado, ele deixa de reafirmar o 

próprio objetivo da atribuição de personalidade. De nada adianta possuir a aptidão para 

estar sujeito a direitos e deveres, se não é possível, ao menos, poder titularizá-los de 

fato e exercer pessoalmente uma certa parcela deles50.  

                                                 
50 Por essa razão, faz-se necessário discordar novamente do arauto Caio Mário, que afirma que a 
atribuição de capacidade de direito a todos os seres humanos, inclusive àqueles que não têm 
discernimento, “como uma faculdade abstrata de gozar os seus direitos” é suficiente para afirmar a 
personalidade humana. Segundo, o jurista mineiro: “A privação total de capacidade implicaria a frustração 
da personalidade: se ao homem, como sujeito de direitos, fosse negada a capacidade genérica para 
adquiri-lo, a conseqüência seria o seu aniquilamento no mundo jurídico. Como toda pessoa tem 
personalidade, tem também a faculdade abstrata de gozar os seus direitos”. (PEREIRA, C.M.S., 2004, p. 
263). 
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Aniquilar completamente a capacidade de exercício do ser humano, a partir de 

considerações abstratas, significa agredir sua racionalidade e negar a própria condição 

humana. Um ordenamento jurídico, que propôs alçar a tutela do ser humano como fim 

do sistema, deve possuir um regime de incapacidades que parta, ao menos, da 

premissa de que o exercício dos direitos de personalidade não pode ser realizado 

através de representação, argumento que compromete severamente a construção de 

categorias abstratas de pessoas absolutamente incapazes. Não há como delegar 

sempre o exercício de direitos extrapatrimoniais sem comprometer a intimidade e a 

subjetividade do incapaz. 

 
O critério para aplicação das normas restritivas do regime das incapacidades 

deve ser a averiguação, no caso concreto, do real discernimento do sujeito e não seu 

enquadramento em categorias genéricas que podem corresponder a uma verdadeira 

prisão institucionalizada para aquelas pessoas que venham a apresentar um grau de 

desenvolvimento suficiente para a prática pessoal de determinados atos, mas que, em 

razão de uma técnica legislativa ultrapassada, podem se ver oprimidos por uma 

categorização arbitrária.  

 
E, se por um lado, a categorização oprime, por outro, a enunciação legal pode 

deixar de proteger sujeitos que não foram contemplados com a suposta proteção 

diferenciada do regime das incapacidades, ainda que a mereçam, apenas porque a 

causa que compromete seu juízo crítico da realidade não é considerada como 

fundamento para declaração jurídica de incapacidade.  É por essa razão que a doutrina 

moderna tende a entender que o rol de pessoas sujeitas à curatela enumerado em lei 

não pode ser taxativo. É o que ensina Rodrigo da Cunha Pereira:  
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A enunciação trazida no artigo 1.767 não é taxativa, numerus clausus, 
sobretudo porque a classificação das causas de instituição da curatela é de 
ordem médica e não jurídica. Mas, tal entendimento não é pacífico, conforme 
demonstra a decisão abaixo, que alega serem restritas as hipótese legais de 
cabimento da curatela: 
‘INTERDIÇÃO – CASOS DE CURATELA – MENÇÃO AO ART. 446 
DOCÓDIGO CIVIL – NÃO-INCLUSÃO DA CEGUEIRA – DECISÃO 
CONFIRMADA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO SUPRA  os casos de 
interdição que justificam a curatela são somente os indicados no artigo 446 do 
Código Civil, entre os quais não se inclui a cegueira.’ (PEREIRA, R.C., 2004, p. 
459). 

 
 
 Daí a tendência doutrinária pela defesa de uma concepção de incapacidade 

natural51 para designar uma circunstância de deficiência física ou psíquica que 

comprometa o elemento volitivo do sujeito, mas que seja fundada em uma situação 

fática e não em um apontamento legal (EBERLE, 2006, p. 145). O objetivo precípuo de 

todo ordenamento jurídico contemporâneo não é simplesmente a formação de um 

ambiente negocial seguro, o qual certamente é conquistado através da criação de 

categorias de capacidade e incapacidade, que correspondam a situações 

aprioristicamente selecionadas pela lei e devidamente neutralizadas porque 

representam suposto risco à estabilidade social.  

 
O regime das incapacidades deve trabalhar sob uma nova ótica, que preveja a 

possibilidade de uma série de regramentos diferenciados, construídos 

argumentativamente no caso concreto, com base na graduação do discernimento real. 

Somente dessa maneira, “emerge a oportunidade de individuar diferentes estatutos de 

proteção da pessoa e, portanto, uma graduação de sua incapacidade” (PERLINGIERI, 

                                                 
51 Sobre incapacidade natural: BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico.  Trad. Ricardo Rodrigues 
Gama. Campinas: LZN, 2003 e também PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, v. I. 
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2002, p. 166), para preservar e promover a personalidade do incapaz em toda sua 

amplitude. 

 
 Trata-se simplesmente de uma proposta de reestruturação da perspectiva 

através da qual o direito lida com a incapacidade: nem a incapacidade absoluta, nem a 

relativa deixarão de existir, todavia, deixarão de consistir em categorizações 

apriorísticas para se resumir a situações que só podem ser delimitadas e construídas 

argumentativamente.  

 

 

1.2.2 Situações subjetivas existenciais: capacidade  de direito versus capacidade 

de fato 

 

 

A reestruturação do regime das incapacidades é imperiosa. Sobretudo, quando 

confrontamos sua estrutura, fundada em categorias abstratas, com o exercício de 

direitos personalíssimos. A idealização do regime das incapacidades é anterior à 

construção de uma teoria dos direitos de personalidade, que somente começou a ser 

pensada de maneira sistêmica a partir de meados do século XX.  

A concepção de direitos de cunho extrapatrimonial, cujo objeto seriam bens 

essenciais, inerentes à natureza humana, coloca em xeque a estrutura do regime das 

incapacidades, que, nas hipóteses legais de incapacidade absoluta, nega, totalmente e 

a priori, o exercício pessoal de quaisquer direitos titularizados pelo incapaz, o que 
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obriga concluir que tais direitos personalíssimos também estariam incluídos nessa 

proibição.  

 
Entretanto, será que o exercício de direitos de personalidade pode ser 

integralmente interditado a esses sujeitos? Será que tais direitos, não afeitos, como se 

sabe, à lógica patrimonialista do direito subjetivo, podem ter sua titularidade e seu 

exercício fragmentados e imputados a pessoas diferentes, através da noção de 

capacidade de direito e capacidade de fato? O sujeito absolutamente incapaz tem a 

titularidade de seus direitos personalíssimos, todavia, seu exercício se dará através do 

instituto da representação, suscitando a dúvida: será que direitos de personalidade 

podem ser exercidos por representação, de maneira plena e eficaz, sem ferir a 

intimidade, a dignidade e a subjetividade do incapaz? 

 
Assim, já que os direitos de personalidade não se adaptam à lógica patrimonial 

do direito subjetivo e nem à fragmentação da capacidade civil em capacidade de direito 

e de exercício, mister se faz definir a noção de situação subjetiva existencial, como 

premissa imprescindível para essa nova abordagem do regime das incapacidades, que 

deve levar em conta o exercício de interesses existenciais. 

 
Todo fato concreto produz efeitos que, quando realizam interesses previstos na 

norma, dão origem a situações jurídicas subjetivas. De acordo com o professor italiano 

Pietro Perlingieri,  

 
 

a eficácia do fato com referência a um centro de interesses, que encontra a 
sua imputação em um sujeito destinatário, traduz-se em situações subjetivas 
juridicamente relevantes. Tem-se de um lado a norma jurídica, no mais das 
vezes, a fattispecie abstrata, do outro, o fato concreto. (PERLINGIERI, 2002, p. 
105).  
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Não se trata, contudo, de uma relação de antítese, mas de uma relação dialética 

entre fato e norma. Daí poder dizer que a situação jurídica subjetiva é conceito ou 

categoria geral da qual fazem parte, por exemplo, o direito subjetivo, o poder jurídico, o 

interesse, o ônus, a obrigação, etc. 

 
Sua importância se evidencia na circunstância de que ela nada mais é do que 

efeito decorrente de uma situação concreta ou social, isto é, uma categoria, construída 

a partir da argumentação, que se movimenta da realidade em direção ao ordenamento 

de direito. Segundo Chamon Junior: 

 
 

Com isto queremos dizer que a situação jurídica somente se perfaz na medida 
em que, argumentativamente, se dá o recorte, sempre passível de 
problematizações, a partir do qual a mesma será interpretada desde um 
enfoque jurídico. Com isto tem-se, justamente, um movimento e duplo sentido: 
o Direito enquanto sistema de normas prima facie aplicáveis, e o próprio caso 
são co-reconstruídos e co-interpretados simultaneamente sem que isto 
implique, jamais, a possibilidade de separação dos passos deste processo 
interpretativo: as argumentações em torno do caso e do Direito são co-
implicadas e reciprocamente interpretadas, um à luz do outro. (CHAMON 
JUNIOR, 2006, p. 107). 

 
 

Quando se trata de interesses existenciais, não é possível enquadrá-los em uma 

relação jurídica tipificada, porque a pessoa não se realiza segundo um único esquema 

de situação subjetiva52. Como o ser humano é um complexo formado por uma série de 

dimensões concretas e sobrepostas, ele só pode se realizar através de uma 

complexidade de situações que podem se revelar por diversas formas (poderes, 

faculdades, direitos subjetivos, interesses). 

                                                 
52 Conforme Maria Celina Bodin de Moraes, “tampouco há que se falar exclusivamente em direitos 
(subjetivos) da personalidade, mesmo se atípicos, porque a personalidade humana não se realiza apenas 
através de direitos subjetivos, mas sim através de uma complexidade de situações jurídicas subjetivas, 
que podem se apresentar, como já referido, sob as mais diversas configurações: como poder jurídico, 
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 Categorizar os direitos extrapatrimoniais como direitos subjetivos, compromete a 

tutela jurídica da personalidade “que não pode ser fracionada em isoladas fattispecie 

concretas, em autônomas hipóteses não comunicáveis entre si, mas deve ser 

apresentada como problema unitário, dado o seu fundamento representado pela 

unidade do valor da pessoa”. (PERLINGIERI, 2002, p. 155). Gustavo Tepedino clareia o 

raciocínio: 

 
 

Segundo Pietro Perlingieri, principal artífice desta corrente doutrinária, a 
personalidade humana mostra-se insuscetível de recondução a uma ‘relação 
jurídica-tipo’ ou a um novelo de direitos subjetivos típicos, sendo, ao contrário, 
valor jurídico a ser tutelado, nas múltiplas e renovadas situações em que o 
homem possa se encontrar a cada dia. Daí resulta que um modelo de direito 
subjetivo tipificado será necessariamente insuficiente para atender às possíveis 
situações subjetivas em que a personalidade humana reclame tutela jurídica. 
(TEPEDINO, 2004, p. 47). 

 
 

Aos direitos de personalidade não é dado aplicar a categoria dos direitos 

subjetivos, que foi tradicionalmente elaborada sobre a categoria do ter, pois na 

categoria do ser não existe a contraposição sujeito/objeto típica dos interesses 

patrimoniais. Quando se fala em direitos de personalidade, a pessoa é, 

simultaneamente, sujeito e objeto da relação jurídica.  

 
O incapaz protagoniza situações cujos efeitos produzidos não têm qualquer 

caráter econômico, mas que importam sensivelmente ao ordenamento jurídico 

contemporâneo porque revelam interesses juridicamente relevantes, tais como escolhas 

existenciais relativas à saúde – doação de órgãos, inseminação artificial, realização de 

                                                                                                                                                              
como direito potestativo, como interesse legítimo, pretensão, autoridade parental, faculdade, ônus, 
estado – enfim, como qualquer circunstância juridicamente relevante”.  (MORAES, 2006, p.144). 
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procedimentos e cirurgias médicas, etc – ou à vida familiar – estabelecimento de união 

estável ou casamento, reconhecimento ou  disposições sobre a guarda de filhos. 

 
Todavia, o cunho essencialmente patrimonialista do regime das incapacidades, 

construído a partir do fracionamento da capacidade em capacidade de gozo e de 

exercício, conduz à sua inaplicabilidade no que concerne ao exercício de direitos de 

personalidade. Em uma relação que o ser humano é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto 

da tutela jurídica,53 não é possível atribuir a titularidade desse interesse a alguém e seu 

exercício a um terceiro, seja ele representante ou assistente do incapaz: 

 
 
Ao ser analisado o regime das incapacidades, baseando-se tanto na 
codificação de 1916 quanto na de 2002, com apoio da doutrina tradicional de 
direito civil, especificamente os manuais, observa-se claramente que a 
preocupação, a ratio que informa tal instituto é a proteção daqueles que, 
presumivelmente, não têm discernimento para a administração pessoal de 
seus ‘interesses’. Entretanto, tais ’interesses’ são apresentados como 
compostos apenas por situações providas de conteúdo patrimonial. Portanto, a 
incapacidade, da forma como se encontra prevista no Código, velho e novo, 
está calcada na lógica de que ao direito civil tão-somente é dado preocupar-se 
com as situações patrimoniais que tocam ao sujeito de direito. É necessário, 
por conseguinte, repensar o regime das incapacidades, especialmente, quando 
estiver em jogo situações jurídicas existenciais envolvendo o próprio 
desenvolvimento humano do indivíduo. Perlingieri afirma a incongruência em 
separar a titularidade da possibilidade de exercício do direito, quando estão em 
questão interesses existenciais, pois estes são concebidos com a finalidade de 
promover o próprio desenvolvimento da personalidade humana, não havendo 
sentido, portanto, em reconhecer-se a titularidade sem o exercício das 
situações jurídicas existenciais. (grifos nossos). (RODRIGUES, R.G., 2003, p. 
24). 

 
 

Não há como desprezar as manifestações de vontade do incapaz que sejam 

atinentes ao seu desenvolvimento humano54, apesar de o regime das incapacidades 

                                                 
53 Estribada nos ensinamentos de Pietro Perlingieri, Maria Celina Bodin de Moraes reafirma a tese de que 
“quando o objeto da tutela é a pessoa humana, a perspectiva deve necessariamente ser outra, torna-se 
imperativo lógico reconhecer, em razão da especial natureza do interesse protegido, que a pessoa 
constitui, ao mesmo tempo, o sujeito titular do direito e o ponto de referência objetivo da relação jurídica”. 
(MORAES, 2006, p. 145). 
54 Rafael Garcia Rodrigues alerta que não se trata de afirmar que “a manifestação de vontade do incapaz 
é elemento suficiente para a criação de vínculos jurídicos. Aliás, como afirma Perlingieri, nem mesmo 
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preceituar que o interesse de tais indivíduos está a salvo quando o poder de escolha é 

conferido a um terceiro que agirá em seu nome. Essa construção implica violação a 

princípios constitucionais como o da dignidade, liberdade e intimidade, todos garantidos 

plenamente ao incapaz. (RODRIGUES, R.G., 2003, p. 25-26).  

 
Sabendo que a capacidade de exercício significa a possibilidade de exercer 

pessoalmente direitos titularizados, no que tange aos direitos de personalidade55, o 

simples fato de “ser” implica automaticamente o “exercer”, já que são direitos 

intrinsecamente ligados à condição humana. Aliás, é exatamente esse fundamento ao 

qual recorre Pietro Perlingieri ao defender a impossibilidade de se separar a titularidade 

e o exercício de direitos de cunho existencial, inviabilizando a segmentação em 

capacidade de direito e de capacidade de fato nessas circunstâncias: 

 
 

Essa chave de leitura, superando confusões entre inidoneidade para exercer 
atividades patrimoniais e a enunciação de proibições relativamente a algumas 
significativas escolhas existenciais [tome-se como exemplo o casamento (arts. 
85 e 119 Cód. Civ.) e o reconhecimento do filho natural (art. 266 Cód. Civ.)], 
permite reconstruir a interdição e a inabilitazione em modo mais adequado ao 
seu fundamento constitucional. É preciso, ao contrário, 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. Quando concretas, possíveis, mesmo se residuais, faculdades 
intelectivas podem ser realizadas de maneira a contribuir para o 
desenvolvimento da personalidade, é necessário que sejam garantidos a 
titularidade e o exercício de todas a aquelas expressões de vida que, 
encontrando fundamento no status personae e no status civitatis, sejam 
compatíveis com a efetiva situação psicofísica do sujeito. Contra essa 
argumentação não se pode alegar sob pena de ilegitimidade do remédio 
protetivo ou do seu uso – a rigidez das proibições, nas quais se consubstancia 

                                                                                                                                                              
para aqueles considerados capazes a mera manifestação de vontade é elemento suficiente à criação de 
vínculos, pois: ‘A autonomia não é arbítrio: o ato de autonomia em um ordenamento social não se pode 
eximir de realizar um valor positivo’. Porém, frente a situações que toquem diretamente ao 
desenvolvimento de sua própria personalidade, não pode mais ser admitido em nosso sistema que a 
vontade do incapaz seja irrelevante ou desprezada pelo Direito”. (RODRIGUES, R.G., 2003, p. 27). 
55 Para Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Júnior, os direitos de personalidade referem-se a 
uma teoria jurídica “que se compraz em cuidar de certas situações jurídicas especialíssimas, que tem por 
objeto bens que compõem a natureza humana (ou seja, a humanidade do ser)”. (NERY JÚNIOR; NERY, 
2006, p. 179). 
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a disciplina do instituto da interdição, tendente à exclusiva proteção do sujeito: 
a excessiva proteção traduzir-se-ia em uma terrível tirania. Isso mostra, por um 
lado, a necessidade de superar a tendência, difícil de morrer, pela qual não 
seria necessário interditar o enfermo mental que não possui bens, por outro, a 
periculosidade de um uso indiscriminado do instituto como remédio quase 
exclusivo para a proteção do deficiente psíquico permanente. (grifos do autor). 
(PERLINGIERI, 2002, p. 164). 

 
 
Calcado nessa concepção, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 

Justiça Federal aprovou, na III Jornada de Direito Civil, o Enunciado n. 138 ao artigo 3º 

do Código Civil que afirma: “A vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do 

inc. I do art. 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a 

eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto”.  

 
Tal enunciado indica um grande passo para a reformulação do regime das 

incapacidades, ainda que restrito apenas à categoria dos menores de 16 anos, pois 

considera o ser humano em uma perspectiva existencial e concreta e atrela a limitação 

da autonomia do incapaz à pesquisa efetiva da parcela de discernimento existente no 

indivíduo, tratando o sujeito com igualdade, sem arbítrio ou tirania por parte do próprio 

ordenamento jurídico. 
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CAPÍTULO 2 

EFETIVIDADE DO REGIME DE CURATELA: ENTRAVES E DESAF IOS 

 

 

O sistema brasileiro de proteção aos incapazes se estrutura em uma tríade que 

consiste dos institutos poder familiar, tutela e curatela. A presente pesquisa cingir-se-á 

ao estudo da curatela, haja vista que ambos os outros são mecanismos cuja proteção é 

atribuída ao menor. Pretende-se trabalhar, em princípio, as formas de proteção do 

incapaz que já atingiu a maioridade legal, evitando conjugações entre menoridade e 

causas psicofísicas que dificultem a busca pela correta aplicação do discernimento 

humano na efetivação de sua autonomia.  

 
A questão enfrentada consiste em indagar se a curatela, tal qual estruturada 

sobre as premissas de um regime das incapacidades equivocado, cumpre o objetivo de 

proteger, de forma plena, sujeitos que apresentem déficits físicos e psíquicos, que 

impedem a livre e perfeita manifestação de vontade, tendo-se em conta que tal 

proteção, no marco do atual Estado Democrático de Direito, pressupõe a preservação 

da maior parcela de autonomia possível, como forma de respeitar e promover a 

dignidade humana do curatelado.  

 
Por essa razão, a análise do regime das incapacidades no primeiro capítulo se 

fez necessária no sentido de estabelecer as bases sobre as quais se pretende propor 

uma reestruturação da curatela brasileira, que atualmente se assenta no pressuposto 

fático da incapacidade decorrente de motivos de ordem patológica que desabilitam o 
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indivíduo maior de idade56 para a administração de sua pessoa e bens. Ou seja, a 

curatela se refere a um tipo de incapacidade que decorre de estado físico ou mental 

que inviabiliza, total ou parcialmente, o discernimento e o entendimento do sujeito, 

comprometendo seu elemento volitivo.  

 
Todavia, além da reestruturação do regime das incapacidades, necessária para a 

efetivação de uma tutela protetiva efetiva dentro do atual marco político brasileiro - e 

que passa pela extinção de categorias apriorísticas, tanto de incapacidade relativa 

quanto de incapacidade absoluta -, é imprescindível, ainda, uma nova forma de aplicar 

o instituto da curatela, diante de toda a reelaboração de seu pressuposto fático que é a 

incapacidade.   

 
Repensar o significado da proteção conferida pela curatela, para além de 

situações de cunho patrimonial, significa enfrentar a questão de saber se realmente é 

necessário, sempre, declarar a incapacidade de um indivíduo para colocar a tutela 

deste instituto a sua disposição, a exemplo do que ocorre no direito civil alemão, 

conforme se verá, e de maneira inovadora no direito civil brasileiro57, haja vista a nova 

                                                 
56 Todavia, pode ser conferida ao nascituro e, excepcionalmente, ao menor relativamente incapaz, desde 
que este cumule em si outra circunstância que irá confirmar sua condição de incapacidade, ainda que 
atingida a maioridade civil. Nesse sentido é que Rodrigo da Cunha Pereira preconiza: “Via de regra, a 
curatela visa a proteção dos maiores incapazes, enquanto à tutela compete o resguardo dos interesses 
daqueles ainda sob menoridade. No entanto, há posicionamento doutrinário e jurisprudencial admitindo a 
interdição de menores diante da previsão contida no inciso I do artigo 1.768”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 
408). Zeno Veloso complementa o raciocínio, comprovando sua possibilidade legal a partir da análise do 
artigo 1.768, inciso I: “O tutor também está autorizado a promover a interdição do pupilo. E o pupilo, até 
por definição, é pessoa menor. Os filhos menores, nos casos do art. 1.728, é que são postos em tutela. 
Não há tutor de maiores. Na ordem jurídica brasileira, pois, pessoas menores podem ser interditadas, 
ficando sujeitas a curatela. Imagine-se o caso do adolescente deficiente mental ou viciado em tóxicos”. 
(VELOSO, 2003, p. 217). 
57 Caio Mário da Silva Pereira não vislumbrava, por exemplo, a possibilidade de curatela sem interdição: 
“O pressuposto fático da curatela é a incapacidade: o pressuposto jurídico, uma decisão judicial. Não 
pode haver curatela senão deferida pelo juiz, no que, aliás, este instituto difere do poder familiar, que é 
de origem sempre legal, e da tutela, que pode provir de nomeação dos pais. Mesmo os portadores de 
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modalidade de curatela prevista no artigo 1780 do Código Civil de 2002, em que o 

sujeito é posto sob proteção, sem necessariamente ser interditado; ou seja, sem 

necessariamente ter sua incapacidade reconhecida e declarada pelo direito.  

 
Segundo a atual sistemática, a curatela é conferida como um encargo, um 

munus, a alguém que irá administrar pessoa e bens daqueles que não podem fazê-lo 

por si mesmos, em virtude da ausência de discernimento para a prática de atos da vida 

civil. O indivíduo é interditado, para que lhe seja nomeado um curador, que irá gerir 

seus interesses através de representação ou assistência, dependendo do grau de 

incapacidade aferido.  

 
Essa é a conceituação unívoca dada ao instituto desde que o direito brasileiro se 

emancipou do ordenamento jurídico português, com a promulgação do primeiro Código 

Civil em 1916. Um paralelo58 entre as palavras de Zeno Veloso e Pontes de Miranda, as 

quais foram escritas em um intervalo de quase cem anos, comprova a assertiva de que 

o instituto está, de certa maneira, naturalizado59 na doutrina brasileira, apesar de sua 

correta aplicação estar diretamente associada a evoluções na técnica legislativa e na 

hermenêutica jurídica, bem como a estudos interdisciplinares de outras ciências, como 

                                                                                                                                                              
estado psicossomático caracterizado por descargas freqüentes ou ininterruptas de agressividade (furiosi) 
não podem receber um curador senão através de processo judicial, que culmina em sentença 
declaratória de seu estado”. (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 479-480) 
58 De acordo com Zeno Veloso: “Curatela – no sentido próprio e restrito da expressão – é o encargo, e 
encargo social, como a tutela, de reger pessoa e bens, ou somente os bens de indivíduos maiores e 
menores que não podem conduzir diretamente sua vida, cuidar pessoalmente de seus negócios e 
interesses, praticar atos e negócios jurídicos, administrar seu patrimônio”. (VELOSO, 2003, p. 208). De 
maneira muito assemelhada é a lição de Pontes de Miranda de que “Curatela ou curadoria é o encargo 
conferido por lei a alguém para reger a pessoa e bens, ou somente os bens, de indivíduos menores ou 
maiores que por si não o podem fazer, devido a perturbações mentais, surdo-mudez, prodigalidade, 
ausência, ou por ainda não ter nascido”. (PONTES DE MIRANDA, 1917, p. 407). 
59  A palavra é utilizada no sentido que lhe dá Lúcio Antônio Chamon Junior como sendo algo que não é 
discutido porque óbvio, em: CHAMON JUNIOR, Lúcio Antônio. Teoria geral do direito moderno. Por uma 
reconstrução crítico-discursiva na alta modernidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.  
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a Medicina e a Psicologia, as quais buscam compreender, combater ou minimizar as 

implicações que circunstâncias patológicas de origem psicofísica causam no 

discernimento do ser humano. 

 
Fato é que a proteção conferida pela curatela não pode se fundar em 

considerações ou categorizações apriorísticas presas a uma lógica cartesiana, pois a 

medida do comprometimento volitivo do sujeito é absolutamente variável e 

contingencial. Nem todos aqueles enquadrados nas hipóteses fáticas previstas no 

regime das incapacidades ou no instituto da curatela têm seu discernimento afetado da 

mesma maneira e demandam o mesmo nível de proteção legal. Assim é que Perlingieri 

afirma:  

 
 
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. 
(grifos nossos). (PERLINGIERI, 2002, p. 163). 

 
 
Mais que isso, é igualmente fundamental questionar se toda anomalia mental 

leva necessariamente à negação da capacidade civil, forçando a revisão do instituto, 

para que seja possível sua aplicação independentemente do reconhecimento jurídico 

acerca da incapacidade civil do sujeito. Nesse último aspecto, que envolve a 

equivocada coincidência entre anomalia mental e incapacidade civil, Rodrigo da Cunha 

Pereira leciona com autoridade que não é necessariamente que loucura, desrazão e 

incapacidade civil estejam em relação de antítese (PEREIRA, R.C., 2004, p. 391). 
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2.1 Sujeitos passivos da curatela. Quem é, segundo a lei brasileira, o curatelado?

  

 

‘Debochado’, ‘imbecil’, ‘pródigo’, ‘enfermo’, ‘espírito arruinado’, 
‘libertino’, ‘filho ingrato’, ‘pai dissipador’, ‘prostituta’, ‘insano’. Entre 
todos, nenhum indício de alguma diferença: apenas a mesma 
desonra abstrata.(Michel Foucault) 
 

 

Sabe-se que, via de regra, não há curatela sem prévio processo de interdição.60 

Entretanto, o Código Civil de 2002 desdobrou o instituto na curatela dos interditos, 

conforme disposto na Seção I, que vai do artigo 1.767 ao artigo 1.778, e na curatela do 

nascituro,61 do enfermo ou portador de deficiência física, conforme disposto na Seção II, 

através dos artigos 1.779 a 1.780 do Código. A curatela disposta na Seção I, essa sim, 

necessita de prévia interdição para que seja instituída, mas não a curatela do artigo 

1.780,62 que se refere aos enfermos e deficientes físicos. 

 
A interdição de um indivíduo, muito embora se trate de um procedimento que 

tenha o escopo de protegê-lo, já que é, em tese, estabelecida em seu benefício, é ato 

                                                 
60 Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery interdição “é medida de proteção ao 
incapaz, que se insere dentro do direito de família, onde pode ser assegurada com mais eficácia, a 
proteção do deficiente físico ou mental, criando mecanismos que coíbam o risco de violência a sua 
pessoa ou de perda de seus bens. A proteção legal se impõe ao maior incapaz para que não seja 
prejudicada a execução de suas obrigações, sociais, comerciais e familiares e para que haja proteção 
efetiva de seus bens e de sua pessoa. A interdição decorre de decisão soberana do juiz”. (NERY 
JÚNIOR; NERY, 2006, p. 951). 
61 Da qual não trataremos nesse estudo, por fugir à problematização proposta. 
62 “Com exceção à inovação introduzida no Código Civil de 2002, que se refere à possibilidade de 
interdição dos enfermos ou portadores de deficiência física, a incapacidade autorizadora da instituição da 
curatela se dá em razão da falta de discernimento mental e psíquico, então estimado judicialmente 
através do auxílio indispensável do conhecimento ‘psy’, sobretudo, para que se possa fixar limites, definir 
critérios e criar parâmetros que possam garantir a segurança das relações jurídicas da pessoa e na 
relação com terceiros.” (PEREIRA, R.C., 2004, p.410). 
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de extrema gravidade e por isso exige cautela no momento de sua aplicação.63 Durante 

o processo de interdição, o juiz deve verificar minuciosamente a necessidade de 

declarar a incapacidade do indivíduo, para, então, submetê-lo ao regime protetivo da 

curatela. 

 
O indivíduo será citado para comparecer em data e local designados 

judicialmente64 para realização de um interrogatório preliminar65, em que o juiz tomará 

as primeiras “impressões pessoais” (PEREIRA, R.C., 2004, p. 468) acerca do estado 

pessoal do interditando. Caso o indivíduo não tenha condições físicas ou mentais de se 

dirigir ao local assinalado, o interrogatório poderá ser realizado onde o interditando se 

encontrar.  

 
 O interditando poderá, após a realização do interrogatório, defender-se no prazo 

de cinco dias, oferecendo impugnação ao pedido de interdição, trâmite processual que 

será sucedido pela realização de perícia técnica, diligência de fundamental relevância 

para formar a convicção do juiz a respeito da incapacidade do interditando, bem como 

                                                 
63 Caio Mário da Silva Pereira, referindo-se aos procedimentos de perícia e interrogatório preliminar do 
interditando, remete a Pontes de Miranda e afirma que “são cautelas recomendáveis, tanto mais que a 
interdição, posto instituída na defesa do deficiente mental, não deixa de ser vexatória e opressiva, porque 
retira ao indivíduo a capacidade de gerir seus bens e dirigir sua pessoa”. (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 
483). 
64 Cf. art. 1.181 do CPC. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, 
que o examinará, interrogando-o minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens e do mais que lhe 
parecer necessário para ajuizar do seu estado mental, reduzidas a auto as perguntas e respostas. 
65 Segundo aponta Rodrigo da Cunha Pereira, com o advento do CC/02, há uma contradição entre as 
disposições do Código de Processo Civil e do Código Civil atual, no que tange às formalidades 
essenciais deste interrogatório: “O art. 1.771 da lei civil prevê que o juiz será assistido por um especialista 
nesta oportunidade, levando à interpretação de que neste ato estaria inclusa a perícia médica, que é de 
caráter indispensável. Por outro lado, a lei processual – nos mesmos moldes que o CCB de 1916 (Art. 
450) – não faz qualquer menção sobre a necessidade de tal acompanhamento, prevendo num primeiro 
momento, o interrogatório judicial, que é ato pessoal do juiz, e, posteriormente, a realização do exame do 
interditando pelo perito (Art. 1183, CPC). O maciço entendimento ao qual me filio, é pela permanência do 
interrogatório sem a necessidade da presença do perito. Mas isto não significa que o juiz não estará 
assistido pelo especialista, apenas ele não estará presente naquele ato, naquele primeiro momento”. 
(PEREIRA, R.C., 2004, p. 469) 
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de sua efetiva gradação, fator que influencia na fixação dos limites da curatela, 

podendo esta se estabelecer de maneira total ou parcial, segundo o artigo 1.772 do 

Código Civil. 

 
O artigo 1.76866 do Código Civil enumera o rol de pessoas legitimadas a 

promover a interdição do incapaz, e que, tratando-se de instituto de direito de família, 

resume-se à figura dos pais, tutor, demais parentes e cônjuge do interditando. Neste 

último caso, a legitimidade está condicionada à existência da sociedade conjugal, ou 

seja, ele não poderá estar separado de fato ou judicialmente do interditando.   

 
Importante lembrar, conforme recorda Caio Mário, que o codificador de 2002 se 

omitiu quanto à possibilidade do companheiro, aquele que vive em união estável, 

exercer tal prerrogativa (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 481). Todavia, não há como negar 

que o companheiro pode, de fato, requerer a interdição de seu consorte, se for 

necessário, pois a intenção do legislador foi privilegiar pessoas unidas ao interditando 

por laços familiares ou de parentesco, e isso não exclui a legitimidade do companheiro.  

 
Ademais, diante do princípio constitucional da igualdade, que interdita 

discriminação ou hierarquia entre entidades familiares67, sejam elas fundadas na 

formalidade do casamento ou não, não há como dar trato diferenciado ao cônjuge e ao 

                                                 
66 Art. 1.768. A interdição deve ser promovida: I – pelos pais ou tutores; II – pelo cônjuge, ou por qualquer 
parente; III – pelo Ministério Público. 
67 Arnaldo Rizzardo também se manifesta nesse sentido, trazendo à colação um julgado da 3ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 12.848/99, datado de 10.04.2000: 
“Embora o art. 1.177 do Código e Processo Civil somente reconheça legitimidade para promover o 
pedido de interdição: ‘I – ao pai, mãe, ou tutor; II – ao cônjuge ou algum parente próximo; III – ao órgão 
do Ministério Público’, admite-se, na conjuntura atual a interdição do companheiro, à luz das regras 
constitucionais que reconhecem o estado familiar, em razão da união estável. Todavia, mesmo que se 
admita tal legitimidade à companheira, impõe-se, rudimentarmente, que, nos autos, fique demonstrada, 
de forma razoável, a efetividade da convivência do casal sob o mesmo teto, demonstradora da realidade 



 82 

companheiro nesse sentido, uma vez que não há fundamento relevante para que o 

direito reconheça traço desigualador entre eles nessa hipótese.  

 
Seria, ainda, incongruente afirmar que o companheiro não tem legitimidade para 

requerer a interdição, porque omitido do rol disposto no artigo 1.768, quando o mesmo 

tem legitimidade para exercer o próprio encargo de curador, conforme consta do artigo 

1.776. Afinal, não há como olvidar que ninguém melhor do que o próprio cônjuge ou 

companheiro para exercer tal múnus, diante da comunhão de vida estabelecida entre 

ele e o interdito. 

 
Na falta dessas pessoas, de acordo com o art. 1.76968 do Código Civil, dotado de 

legitimidade subsidiária e circunscrita a hipóteses específicas, caberá ao Ministério 

Público tomar a iniciativa. Caso sejam os parentes ou familiares do indivíduo a 

promoverem sua ação de interdição, será o próprio Ministério Público quem fará sua 

defesa69. Entretanto, se a ação de interdição for promovida por ele, caberá, então, ao 

juiz nomear um defensor ao interditando, segundo preceitua o artigo 1.17970 do Código 

de Processo Civil. 

 

                                                                                                                                                              
de tal convivência, alardeando os laços da sua efetiva e estável união dos parceiros...” (RIZZARDO, 
2006, p. 982). 
68 Art. 1.769. O Ministério Público só promoverá interdição: I – em caso de doença mental grave; II – se 
não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do artigo 
antecedente; III – se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso antecedente. 
69 Sendo assim, no caso de não-oferecimento de defesa pelo Parquet: “Nulo é o processo de interdição 
quando ao Ministério Público couber defender o suposto incapaz e não houve oferecimento de 
contestação em que foi diligenciada a produção de provas. (RT 292/203)”. (NERY JÚNIOR, 2006, p. 952). 
70 Art. 1.179 do CPC. Quando a interdição for requerida pelo órgão do Ministério Público, o juiz nomeará 
ao interditando curador à lide (art. 9º). 
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Uma vez decretada a interdição, o juiz irá nomear curador ao incapaz, segundo a 

ordem de precedência que consta do artigo 1.77571. As pessoas ali indicadas estão em 

virtude do estabelecimento de vínculos familiares ou de parentesco muito próximos com 

o incapaz, pressupondo o legislador que são eles os que reúnem as melhores 

condições para exercer a direção de seus interesses.  

 
Caio Mário da Silva Pereira lembra, contudo, que apesar dessa ordem de 

precedência, baseada na presunção de que a manutenção do encargo no círculo 

familiar é a melhor alternativa para o incapaz, “o juiz não é obrigado a seguir a ordem 

de procedência aqui mencionada. Tem a faculdade de invertê-la se assim entender 

mais conveniente ao interdito, ou mesmo dispensá-la, se se convencer de que as 

funções do curador serão melhor desempenhadas por pessoa de sua escolha.”                                        

(PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 486). Afinal, a curatela deve ser estipulada em atenção aos 

interesses do incapaz. 

 
A figura do curador é instituída para compor um elo entre o curatelado e 

sociedade civil, pois pressupõe o legislador que, uma vez comprometida a capacidade 

volitiva do sujeito, resta comprometida, por via de conseqüência, sua autonomia para 

praticar quaisquer atos da vida civil, demandando a necessidade de intervenção estatal, 

que estatui regime protetivo no intuito de salvaguardar seus supostos interesses, que 

serão exercidos através dos institutos da assistência ou da representação. Às 

obrigações do curador, será dedicado tópico à parte. 

                                                 
71 Art. 1.775. O cônjuge ou o companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador 
do outro, quando interdito. 
§ 1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o 
descendente que se demonstrar mais apto. 
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Quando a causa psicofísica que acomete o discernimento do incapaz puder ser 

eliminada, cabe ao curador promover o adequado tratamento72 para que o curatelado 

recobre o discernimento - ou a possibilidade de externar sua vontade - e, por 

conseqüência, a capacidade civil. Dessa forma, finda a causa que enseja a interdição, a 

medida deve ser levantada. Segundo preceitua o artigo 1.18673, § 1º, do Código de 

Processo Civil, o próprio interditado pode requerer tal medida perante o juiz 

competente, sendo certo que o acatamento do pedido fica condicionado a exame 

pericial que irá atestar a “sanidade” do curatelado, possibilitando o fim da intervenção 

em sua autonomia e esfera individual de direitos. 

 
É forçoso reconhecer, após o que foi dito até então, que é de todo questionável 

dedicar um tópico inteiro para explicitar quem são, segundo disposições 

regulamentares - e abstratas - da lei brasileira, os indivíduos sujeitos à curatela, uma 

vez propalada, a plenos pulmões, a intenção de reformular o regime das incapacidades 

e dispositivos da curatela, para extinguir categorias abstratas que não refletem 

necessariamente a realidade e comprometem a teleologia de tais institutos no contexto 

do Estado Democrático de Direito. Afinal, categorias não passam de categorias. 

Todavia, não é possível deixar de trabalhar tais preceitos legais, sobretudo, com o 

objetivo de refutar sua estrutura e reafirmar as propostas ora ventiladas. 

                                                                                                                                                              
§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. 
§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. 
72 Cf. Art. 1.776 do Código Civil. 
73 Art. 1.186. Levantar-se-á a interdição, cessando a causa que a determinou. § 1º O pedido de 
levantamento poderá ser feito pelo interditado e será apensado aos autos da interdição. O juiz nomeará 
perito para proceder ao exame de sanidade no interditado e após a apresentação do laudo designará 
audiência de instrução e julgamento. § 2º Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da 
interdição e mandará publicar a sentença, após o trânsito em julgado, pela imprensa local e órgão oficial 
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Assim é que o artigo 1.76774 estabelece o rol dos interditos ou dos sujeitos 

passivos da curatela, do qual esse estudo passa a cuidar. Em seguida, a análise da 

nova modalidade de curatela prevista no artigo 1.780, que dispensa o procedimento de 

interdição e, conseqüentemente, não pressupõe a declaração da incapacidade civil do 

indivíduo.  

  

 

2.1.1. Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil  

 

 

A Loucura também tem seus jogos acadêmicos: ela é objeto de 
discursos, ela mesma sustenta discursos sobre si mesma: é 
denunciada, ela se defende, reivindica para si mesma o estar mais 
próxima da felicidade e da verdade que a razão. (Michel Foucault) 

  

 

Consiste em categoria que corresponde à antiga enunciação do artigo 466, inciso 

I, do Código Civil de 1916, que se referia aos loucos de todo gênero, expressão 

largamente criticada75 pela doutrina, tanto pela inadequação técnica quanto pela 

implícita postura discriminatória.  

                                                                                                                                                              
por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a averbação no Registro de Pessoas 
Naturais. 
74 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. 
75 Segundo Arnaldo Rizzardo, “O nome ‘loucos’, contido na denominação utilizada no art. 5º, inc. II, da lei 
civil de 1916, apesar de extremamente forte, pois levava sugerir que a pessoa era totalmente demente, 
ou violenta, e sem a mínima percepção da realidade, abrange os portadores de anomalias psíquicas que 
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A deficiência mental76 é um estado em que o indivíduo apresenta uma limitação 

em qualquer área do funcionamento humano, considerada abaixo da média geral das 

pessoas pelo sistema social onde se insere esse indivíduo. Isso significa que uma 

pessoa pode ser considerada deficiente em uma determinada cultura e não deficiente 

em outra, de acordo com a habilidade dessa pessoa de satisfazer as necessidades da 

cultura na qual está inserida (BALLONE, 2004. Disponível em <www.psiqweb.med.br>).  

 
Tais noções tornam o diagnóstico relativo, pois a deficiência mental não é uma 

condição em si mesma ou um estado patológico que pode ser definido de forma 

isolada. Ou seja, a deficiência será sempre relativa aos demais indivíduos que 

pertencem à mesma sociedade ou cultura. Assim, a simples existência de alguma 

limitação funcional não é suficiente para caracterizar um diagnóstico de deficiência 

mental, se não existir um mecanismo social que atribua a essa limitação um valor 

negativo ou de inferioridade diante do contexto social. E, como se sabe, qualquer 

mecanismo social pautado em valores é sempre comparativo e, por conseguinte, 

relativo: 

 
 

                                                                                                                                                              
causam transtornos à mente. Todavia, há pessoas perturbadas na mente que não se apresentam 
naquele estado, o que conduzia a colocar restrições no uso daquele termo. Pode-se dizer que muitas 
pessoas são um tanto ‘ variadas’, mas não loucas, no sentido popular empregado ao termo”. 
(RIZZARDO, 2006, p. 970). 
76 “A partir do século XX começou-se a estabelecer uma definição para o Deficiente Mental e essa 
definição diz respeito ao funcionamento intelectual, que seria inferior à média estatística das pessoas e, 
principalmente, em relação à dificuldade de adaptação ao entorno. Segundo a descrição do DSM.IV, a 
característica essencial do Retardo Mental é quando a pessoa tem um ‘funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo 
em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, auto-cuidados                                                                                                                                                                                                                            
(sic), vida doméstica, habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, auto-
suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança’.” (BALLONE, 2004. Disponível 
em <www.psiqweb.med.br>). 
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É também um problema de sensibilidade: intervir sobre a psique apenas 
porque o sujeito manifesta sintomas de, por assim dizer, anormalidade é 
arbitrário (além de perigoso) e pode apresentar-se como instrumento de 
repressão voltado a atuar uma mudança de idéias do paciente, fazendo 
violência sobre as suas convicções. A história da loucura é, freqüentemente, a 
história dos livre-pensadores, dos indivíduos que não são bem vistos pela 
sociedade, destinados a ficarem excluídos; de maneira que é errado negar à 
loucura, e de forma absoluta, a função expressiva de uma verdade diversa e 
anticonformista, às vezes destinada a se tornar a verdade de amanhã. O 
caráter relativo e histórico da normalidade na vida social deve induzir a um 
maior respeito às excentricidades do homem e, portanto, a garanti-lo contra as 
intervenções tendentes a deixá-lo conforme o modelo dos maiorais ou ao 
modelo proposto pelo político. (PERLINGIERI, 2002, p. 162). 

 
 

É verdade que, quando se fala em interdição e curatela, logo vem à mente a 

associação com a figura do louco, do doente e do deficiente mental. Rodrigo da Cunha 

Pereira, comprovando a assertiva de Pietro Perlingieri, aponta, com muita propriedade, 

como a história evidencia que os critérios definidores do que pode ou não ser 

considerado loucura, ou deficiência mental, variam no tempo e no espaço. Tudo isso, 

sem dúvida, leva a pensar que a hipótese de extinguir categorias abstratas, abrindo a 

possibilidade de construir o conceito de capacidade ou incapacidade no caso concreto, 

para uma correta aplicação do instituto da curatela, apresenta-se muito mais coerente 

com a principiologia que orienta o Estado Democrático de Direito brasileiro, vez que 

fundado em princípios como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a 

isonomia: 

 
 

A loucura atravessa o tempo e o espaço. Como o inconsciente ela é atemporal 
e aespacial. Ela nos tem sido mostrada pelas notícias de crimes e atos que nos 
deixam perplexos. Foucault, em seu livro, ‘História da loucura, foi quem fez, 
pela primeira vez, uma análise contextualizada da loucura, trazendo-nos a 
relatividade de seu conceito desde a idade antiga, indicando-nos a relação de 
poder e o incômodo causado pelos desarrazoados. Na Grécia, em Roma, na 
Idade Média, Moderna e Contemporânea, o ângulo pelo qual se via a loucura 
era variável de acordo com o poder, a crença, o interesse e o incômodo que 
ela causava. Esta variação de conceito do louco e não-louco, de capaz e não 
capaz apresentou-se de forma diferente no Código Civil de 1916 e o de 2002. 
A diferença não está apenas na nomenclatura, quando muda de ‘louco de todo 
gênero’ para ‘enfermidade ou deficiência mental’, mas principalmente na 
concepção psíquica e social da loucura e incapacidade.  Com a evolução das 
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noções de Direitos Humanos, dignidade da pessoa humana, nos modelos 
institucionais instalados para tratamento dos ‘loucos’ instalou-se uma crise nas 
instituições manicomiais. O louco, como um excluído da ordem social, um não-
cidadão, como tão bem descreveu Foucalt, foi obrigado, pela noção de 
inclusão e cidadania que a ordem contemporânea exige, a ser recolocado 
pelos ordenamentos jurídicos. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 388). 
 
 

Como já suscitado anteriormente, a pergunta mais inquietante, na verdade, é 

saber se um deficiente mental é necessariamente incapaz. Será que anda bem o 

ordenamento jurídico ao preceituar, aprioristicamente, que os deficientes mentais são 

absolutamente ou relativamente incapazes? Será que há uma correlação lógica e 

necessária entre deficiência mental e incapacidade para a prática pessoal dos atos da 

vida civil?  

 
Oportuno, e até curioso, questionar o que é “vida civil”, para concluir se é preciso 

privar o incapaz de participar de tal “vida”.  Segundo Arnaldo Rizzardo, “a interdição tem 

em conta a curatela para os atos da vida civil, isto é, para negócios de vulto, ou 

contratos, e para assumir compromissos ou obrigações que exijam valores elevados, ou 

o comprometimento do patrimônio”. (RIZZARDO, 2006, p. 987). Será, então, que 

somente as pessoas que possuem um patrimônio de certa monta é que possuem vida 

civil? É possível concluir, por conseguinte, que, mesmo civilmente capazes, os pobres e 

miseráveis não têm vida civil?  

 
Discorda-se de tal posicionamento. “Vida civil” é vida social e envolve tanto 

interesses patrimoniais - de pequena ou grande monta - quanto interesses existenciais, 

relacionados com a construção da personalidade do ser humano e da afirmação de sua 

dignidade. Privar o incapaz da “vida civil” mais do que simplesmente substituir ou 

completar sua vontade em negócios de grande vulto, significa cortar os laços 
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relacionais e intersubjetivos através dos quais ele se desenvolve socialmente. Afinal, 

que outra vida o ser humano vive, senão essa “vida civil”, construída na 

intersubjetividade e na relacionalidade com o outro? Será que a própria lei, ao 

preceituar que essas pessoas são incapazes para a prática de atos da vida civil, não 

age de maneira discriminatória? 

 
O artigo 1.767, inciso I, preceitua que são interditos aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 

prática dos atos da vida civil. Todavia, a deficiência mental pode não equivaler à 

incapacidade para a prática de tais atos. Segundo Ballone (2004), a deficiência mental 

se relaciona, sobretudo, com a capacidade de adaptação do sujeito ao objeto ou da 

pessoa ao mundo, vez que tal adaptação77 consiste no elemento mais fortemente 

relacionado à noção de normal.  A anomalia mental pode se dar em razão de um sem 

número de causas psíquicas, conjugadas com causas externas, que podem não 

comprometer o discernimento do indivíduo para se relacionar juridicamente ou, ainda, 

comprometê-lo em graus variados, demandando estatutos protetivos abertos a essa 

diferenciação psíquica que ocorre na realidade. 

 
Note-se que essa disposição legal do artigo 1.768, inciso I, corresponde àquilo 

expresso no artigo 3º, inciso II, do Código Civil, que trata do rol de pessoas 

absolutamente incapazes. Sendo assim, uma vez que se trata de interditos, em tese, 

absolutamente incapazes, a curatela será estabelecida de maneira total, ou seja,  “o 

                                                 
77 Ballone ensina que “por funcionamento adaptativo entende-se o modo como a pessoa enfrenta 
efetivamente as exigências comuns da vida e o grau em que experimenta uma certa independência 
pessoal compatível com sua faixa etária, bem como o grau de bagagem sócio-cultural (sic) do contexto 
comunitário no qual se insere”. (BALLONE, 2004. Disponível em <www.psiqweb.med.br>). 
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interdito absolutamente incapaz só atua no mundo jurídico representado pelo curador. 

Se praticar pessoalmente algum negócio jurídico, este é nulo de pleno direito (art. 166, 

I)”. (VELOSO, 2003, p. 211). 

 
 Ao juiz não é imposta a obrigação de flexibilizar os limites da interdição, 

viabilizando a prática pessoal de certos direitos titularizados pelo incapaz, nem mesmo 

de direitos extrapatrimoniais,78 pois, como dito, o ordenamento jurídico não abre a 

possibilidade de individuar diferentes regimes legais, segundo a causa, a origem e os 

sintomas ocasionados pela deficiência ou doença mental do interdito79. Segundo 

estatísticas e estudos especializados, a postura do ordenamento jurídico é 

absolutamente equivocada: 

 

                                                 
78 A clássica confusão entre o exercício de direitos patrimoniais e de direitos existenciais fica evidenciada 
nas palavras de Arnaldo Rizzardo, que considera as limitações do deficiente mental apenas em relação à 
prática de atos patrimoniais: “A falta de equilíbrio mental, a desorganização das idéias e do raciocínio, as 
alternâncias nas decisões, a confusão de pensamentos e imagens que se passam na memória, as 
mudanças imprevisíveis de conceitos e da vontade, além de outros sintomas, não permitem que o insano 
se dirija e decida por si, nem que manuseie grandes importâncias de dinheiro, efetue contratos ou 
transações, e administre seu próprio patrimônio”. (RIZZARDO, 2006, p. 971). 
79 O que é de todo incongruente diante da seguinte informação: “A Deficiência Mental se caracteriza 
assim, por um funcionamento global inferior à media, junto com limitações associadas em duas ou mais 
das seguintes habilidades adaptativas: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da 
comunidade, saúde e segurança, habilidades escolares, administração do ócio e trabalho. [...] As áreas 
de necessidades dos deficientes devem ser determinadas através de avaliações neurológicas, 
psiquiátricas, sociais e clínicas e nunca numa única abordagem de diagnóstico”. (BALLONE, 2004. 
Disponível em <www.psiqweb.med.br>). Diante disso, existem classificações para a deficiência mental 
baseadas na intensidade dos apoios necessários que cada indivíduo demanda: “Intermitente:  O apoio se 
efetua apenas quando necessário. Caracteriza-se por sua natureza episódica, ou seja, a pessoa nem 
sempre está precisando de apoio continuadamente, mas durante momentos em determinados ciclos da 
vida, como por exemplo, na perda do emprego ou fase aguda de uma doença. Os apoios intermitentes 
podem ser de alta ou de baixa intensidade. 
Limitado:  Apoios intensivos caracterizados por sua alguma duração contínua, por tempo limitado, mas 
não intermitente. Nesse caso incluem-se deficientes que podem requerer um nível de apoio mais 
intensivo e limitado, como por exemplo, o treinamento do deficiente para o trabalho por tempo limitado ou 
apoios transitórios durante o período entre a escola, a instituição e a vida adulta. 
Extenso:  Trata-se de um apoio caracterizado pela regularidade, normalmente diária em pelo menos em 
alguma área de atuação, tais como na vida familiar, social ou profissional. Nesse caso não existe uma 
limitação temporal para o apoio, que normalmente se dá em longo prazo. 
Generalizado: É o apoio constante e intenso, necessário em diferentes áreas de atividade da vida. Estes 
apoios generalizados exigem mais pessoal e maior intromissão que os apoios extensivos ou os de tempo 
limitado”. (grifos nossos). (BALLONE, 2004. Disponível em <www.psiqweb.med.br>). 
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Os efeitos da Deficiência Mental entre as pessoas são diferentes. 
Aproximadamente 87% dos portadores têm limitações apenas leves das 
capacidades cognitivas e adaptativas e a maioria deles pode chegar a levar 
suas vidas independentes e perfeitamente integrados na sociedade. Os 13% 
restantes podem ter sérias limitações, mas em qualquer caso, com a devida 
atenção das redes de serviços sociais, também podem integrar-se na 
sociedade. (BALLONE, 2004. Disponível em www.psiqweb.med.br).  

 
 

O Decreto n. 24.559/1934, promulgado para regular a profilaxia mental, 

assistência e proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas, traz um regramento 

diferenciado para proteger as pessoas acometidas dessa modalidade de anomalia 

mental. Segundo o artigo 2680 do aludido Decreto, os psicopatas podem ser 

considerados relativamente ou absolutamente incapazes, após a realização de perícia 

médica que ateste tal condição.  Em caso de internação do psicopata, por período de 

até 90 dias, fica vedada a prática pessoal de quaisquer atos da vida civil, cuja 

responsabilidade é atribuída às pessoas enumeradas no artigo 454 do Código Civil de 

1916, que tratava do rol de pessoas legitimadas a exercer a curatela. 

 
Após o período de internação, persistindo a doença mental, caso o doente 

mental possua bens, rendas ou pensões de qualquer natureza, o artigo 2781, § 2º, 

comanda que seja nomeado um administrador provisório82, pelo tempo não excedente 

                                                 
80 Art. 26. Os psicopatas, assim declarados por perícia médica processada em forma regular, são 
absoluta ou relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. 
81 Art. 27. A proteção do doente mental é assegurada pelos cuidados de pessoa da família, do 
responsável legal ou do médico diretor do estabelecimento em que estiver internado. 
§ 1º. O psicopata recolhido a qualquer estabelecimento, até 90 dias de internação, nenhum ato, 
administração ou disposição de bens poderá praticar senão por intermédio das pessoas referidas no art. 
454 do Código Civil, com prévia autorização judicial, quando for necessária. 
§ 2º. Findo o referido prazo, se persistir a doença mental e o psicopata tiver bens, rendas ou pensões de 
qualquer natureza, ser-lhe-á nomeado, pelo tempo não excedente de dois anos, um administrador 
provisório, salvo se ficar provada a conveniência da interdição imediata com a conseqüente curatela. 
§ 3º. Decorrido o prazo de dois anos e não podendo o psicopata ainda assumir a direção de sua pessoa 
e bens, ser-lhe-á decretada pela autoridade judiciária competente a respectiva interdição promovida 
obrigatoriamente pelo Ministério Público, se dentro de 15 dias não o for pelas pessoas indicadas no art. 
447, ns. I e II do Código Civil. 
82 Segundo Caio Mário da Silva Pereira, o administrador provisório pode ser nomeado no curso do 
processo de curatela: “Na pendência do processo poderá o curatelando ter um ‘administrador provisório’ 
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há dois anos, salvo provada a conveniência de interdição imediata e conseqüente 

instituição de curatela. Decorrido o prazo de dois anos, se o psicopata não tiver 

condições de reassumir a direção de sua pessoa e de seus bens, nesse momento é 

decretada sua interdição.  

  
No despacho que nomeia o administrador provisório ou, ainda, na sentença que 

decreta a interdição, o juiz, analisando o estado mental do psicopata, sobretudo, diante 

das conclusões da perícia médica, determina os limites da ação do administrador 

provisório ou do curador, fixando a incapacidade absoluta ou relativa do psicopata83.  

 
O artigo 27, § 3º, do referido Decreto condiciona a nomeação de um 

administrador provisório à persistência da doença após a internação em instituição 

especializada e, ainda, à existência de bens, rendas e pensões de quaisquer naturezas, 

comprovando o fato de que a proteção conferida pelo ordenamento jurídico aos 

incapazes se focava - e ainda se foca - primordialmente nas relações patrimoniais, 

ficando as situações jurídicas de cunho existencial à margem da tutela jurídica 

especializada. Afinal, pela leitura do referido artigo, pode-se concluir que na hipótese de 

o psicopata não possuir bens ou rendas, não seria necessário nomear um 

administrador provisório que pudesse ficar exclusivamente responsável pela gestão da 

pessoa do incapaz e de seus interesses extrapatrimoniais.  

 

                                                                                                                                                              
de seus bens (Decreto n. 24.559, de 3 de julho de 1934, art. 27 §2º, o que pode ser requerido a título de 
tutela antecipada (Art. 273, CPC)”. (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 483). 
83 Art. 28. caput. 
§ 3º. No despacho que nomear o administrador provisório ou na sentença que decretar a interdição, o 
juiz, tendo em conta o estado mental do psicopata, em face das conclusões da perícia médica, 
determinará os limites da ação do administrador provisório ou do curador, fixando assim a incapacidade 
absoluta ou relativa do doente mental. 
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Mas, apesar da identificação da proteção ao psicopata com a proteção de seus 

bens, o Decreto n. 24.559/1934 foi inovador no sentido de prever uma gradação da 

proteção conferida ao doente mental, em que a interdição só é decretada caso ele não 

tenha suas faculdades mentais plenamente restabelecidas através de medidas 

protetivas provisórias e menos invasivas do que a própria interdição e a curatela.  

 
Afirmar que, atualmente, não há possibilidade de individuar regimes 

diferenciados para o deficiente mental, juridicamente incapaz, não significa ignorar a 

hipótese de deficiência mental do artigo 1.767, inciso III, que corresponde, na verdade, 

ao artigo 4º, inciso II, que preconiza que deficientes mentais, que tenham discernimento 

reduzido para a prática dos atos da vida, são considerados relativamente incapazes e, 

por isso, em relação a eles o ordenamento jurídico abra a oportunidade de 

estabelecimento de curatela parcial, conforme disposto no artigo 1.77284 do diploma 

civil.  

 
Significa apenas que equiparar incapacidade absoluta com curatela total e 

incapacidade relativa com curatela parcial é um equívoco. Estabelecer aprioristicamente 

um regime de curatela total, desconsiderando a forma através do qual o discernimento 

do sujeito é afetado e o contexto em que ele se insere, é arbitrário, porque os 

deficientes mentais não são afetados da mesma forma e não demandam os mesmos 

níveis de proteção, nem da psicologia e nem do direito: 

 
 

Esse novo enfoque centraliza-se mais no indivíduo deficiente, 
independentemente de seu escore de QI, sob o ponto de vista das oportunidades 

                                                 
84 Art. 1.772. Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III e IV do artigo 1.767, o 
juiz assinalará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, que 
poderão circunscrever-se às restrições constantes do artigo 1.782. 
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e autonomias. Trata-se de uma avaliação qualitativa da pessoa. O sistema 
qualitativo de classificação da Deficiência Mental reflete o fato de que muitos 
deficientes não apresentam limitações em todas as áreas das habilidades 
adaptativas, portanto, nem todos precisam de apoio nas áreas que não estão 
afetadas. Não devemos supor, de antemão, que as pessoas mentalmente 
deficientes não possam aprender a ocupar-se de si mesmos. [...] de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde, em sua classificação desde 1976, as pessoas 
deficientes eram classificadas como portadoras de Deficiência Mental leve, 
moderada, severa e profunda. Essa classificação por graus de deficiência 
deixava claro que as pessoas não são afetadas da mesma forma, contudo, 
atualmente, tende-se a não enquadrar previamente a pessoa com Deficiência 
Mental em uma categoria baseada em generalizações de comportamentos 
esperados para a faixa etária. O grau de comprometimento da Deficiência Mental 
irá depender também da história de vida do paciente, particularmente, do apoio 
familiar e das oportunidades vivificadas, bem como das necessidades de apoio e 
das perspectivas de desenvolvimento. (grifos nossos). (BALLONE, 2004. 
Disponível em www.psiqweb.med.br). 

  
 
 Sem dúvida, detectar a enfermidade ou deficiência mental é tarefa árdua. 

Estabelecer os limites do comprometimento volitivo do indivíduo é ainda mais difícil. Por 

essa razão é que, no procedimento judicial de interdição, é necessária a realização de 

perícia técnica prevista no artigo 1.18385 do CPC, cujo laudo deve ser feito por equipe 

multidisciplinar – médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais (PEREIRA, R.C., 

2004, p. 461), para que tais limites sejam pesquisados com o maior rigor possível, de 

modo que o regime protetivo jurídico a ser imposto não interfira no livre 

desenvolvimento da personalidade do incapaz.  

 
Caio Mário da Silva Pereira afirma com razão que devem crescer os cuidados do 

legislador naqueles casos em que a deficiência mental coloca o enfermo na zona 

limítrofe da sanidade. Sobretudo, porque “não são raros os casos em que o propósito 

benfazejo mascara a cupidez e a ambição. Com o fito de amenizar tais conseqüências 

                                                 
85 Art. 1.183 do CPC. Decorrido o prazo a que se refere o artigo antecedente, o juiz nomeará perito para 
proceder ao exame do interditando. Apresentado o laudo, o juiz designará audiência de instrução e 
julgamento. 
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e desvios, tem-se sugerido instituir na lei uma gradação da curadoria na medida das 

variações de intensidade do distúrbio psíquico”. (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 483). 

 
Acredita-se, contudo, que não é o caso de inserir em lei, conforme mencionado 

pelo mestre mineiro, gradações da curadoria ou da incapacidade, porque senão estar-

se-ia, novamente, diante de outras categorias abstratas elaboradas a priori. Mas é o 

caso de reestruturar o sistema para que ele esteja aberto para a construção de todas 

essas possíveis gradações de maneira discursiva. Diante de uma infinidade de formas 

de afetação do discernimento do sujeito, em virtude de doenças psíquicas e do contexto 

social em que ele está inserido, o direito não tem como refletir de maneira apropriada 

essa realidade apenas através da estipulação abstrata de pessoas que supostamente 

se encaixam em categorias de incapacidade, absoluta ou relativa. Como mencionado, a 

construção da noção de capacidade prescinde de problematizações articuladas em 

cada caso concreto. 

 
A seguir, serão abordados dois importantes e famosos casos da psiquiatria 

mundial, como forma de comprovar a assertiva de que, a despeito do comprometimento 

do discernimento, a ponto de justificar o procedimento de interdição do doente mental, a 

curatela pode-se mostrar medida extremamente arbitrária, caso desconsidere a 

individualidade do incapaz, afrontando sua autonomia e dignidade. 

 

 

2.1.1.1 A paranóia (dementia paranoides) do juiz alemão Daniel Paul Schreber 
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Daniel Paul Schreber publicou seu livro de memórias (“Memórias de um doente 

dos nervos”) em 190386 e imediatamente atraiu a atenção dos círculos psiquiátricos, 

onde a narração de sua condição paranóica foi amplamente debatida.  O próprio Freud 

dedicou um dos volumes de suas “Obras Completas de Psicanálise” para discutir e 

analisar o caso Schreber.  Em suas memórias, Schreber conta que por duas vezes 

sofreu de distúrbios nervosos (SCHREBER, 1985, p. 14), justificando-os da seguinte 

maneira:  

 
 

E ambas resultaram de excessiva tensão mental. Isso se deveu, na primeira 
ocasião, à minha apresentação como candidato à eleição para o Reichstag, 
enquanto era Landgerichttsdirektor em Cheminitz e, na segunda, ao fardo 
muito pesado de trabalho que me caiu sobre os ombros quando assumi meus 
novos deveres como Senatspräsident no Oberlandesgericht em Dresden. 
(SCHREBER, 1985, p. 14). 

 
 

O juiz alemão nasceu na cidade de Leipzig, em 1842, e era filho de família 

burguesa, rica e culta, com antiga tradição nas carreiras jurídicas. Quando da morte de 

seu pai, Schreber, que contava com 19 anos, passa a se dedicar ao estudo do direito, 

dando seguimento a tradição familiar e obtendo, rapidamente, muito sucesso.  Em 

1884, já ocupava importante cargo judiciário, como juiz-presidente do Tribunal Regional 

(Landgericht) de Cheminitz. Nesse mesmo ano, Schreber se apresenta como candidato 

às eleições parlamentares, concorrendo pelo Partido Nacional Liberal e sofre grave 

derrota. 

 
A decepção pela perda nas eleições ao Reichstag alemão desencadeia a 

primeira crise nervosa em Schreber que, no outono de 1884, aos 42 anos de idade, 

sofre sua primeira experiência de internação: em outubro, passa algumas semanas no 

                                                 
86 Todavia, é bom lembrar que o livro terminou de ser escrito no ano de 1900, quando o juiz alemão ainda 
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Asilo de Sonnenstein e, em 8 de dezembro, é transferido para a Clínica Psiquiátrica de 

Leipzig, donde só recebe alta em 1º de junho de 1885.  Em 1886, supostamente 

curado, Schreber assume cargo semelhante ao que ocupava em Cheminitz: é nomeado 

juiz-presidente do Tribunal Regional (Landgericht) de Leipzig. 

 
Assim, depois da primeira internação, Schreber reassume sua vida e narra: 

“Após me restabelecer da primeira doença, passei oito anos, em geral, de grande 

felicidade, ricos de honrarias exteriores e nublados apenas, de vez em quando, pela 

contínua esperança de sermos abençoados com filhos”. (SCHREBER, 1985, p. 15). 

Casado há muito anos – desde 1978 - com uma mulher 15 anos mais jovem, com ela 

divide a frustração por não conseguir ter filhos naturais, razão por que adotam uma filha 

em 1886. 

 
Alguns anos mais tarde, em junho de 1893, ele é informado, pelo Ministro de 

Justiça da Saxônia, de sua provável indicação para o cargo87 de juiz-presidente da 

Corte de Apelação (Senatspräsident) em Dresden, sendo empossado em 1º de outubro 

do mesmo ano. No período que se passou entre a indicação e sua posse, Schreber 

começa a sonhar que o antigo distúrbio nervoso de anos atrás retornara88. No fim do 

mesmo mês da posse no importante cargo, já se via internado novamente. É Freud 

quem relata o agravamento de seu estado clínico: 

                                                                                                                                                              
estava sob internamento psiquiátrico. 
87 Conforme aponta Rodrigo da Cunha Pereira: “Era um cargo muito elevado para os seus, apenas, 51 
anos, e era determinação direta do rei, sendo, além disso, um cargo que não podia ser solicitado e nem 
recusado, sob pena de delito de lesa-majestade”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 391). 
88 Segundo leitura de Sigmund Freud: “Sonhou duas ou três vezes que o antigo distúrbio retornara e isto 
o tornou tão infeliz no sonho, quanto a descoberta de ser apenas um sonho fê-lo feliz ao despertar. Além 
disso, certa vez, nas primeiras horas da manhã, enquanto se achava entre o sono e a vigília, ocorreu-lhe 
a idéia de que, ‘afinal de contas, deve ser realmente muito bom ser mulher e submeter-se ao ato de 
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A segunda enfermidade manifestou-se em fins de outubro de 1893, com um 
torturante acesso de insônia, forçando-o a retornar à Clínica Flechsig, onde, 
porém, sua condição piorou rapidamente. O curso ulterior da moléstia é 
descrito em Relatório redigido subseqüentemente [em 1899] pelo Diretor do 
Asilo Sonnenstein: ‘No início de seu internamento ali , expressava mais idéias 
hipocondríacas, queixava-se de ter amolecimento do cérebro, de que morreria 
cedo, etc., mas idéias de perseguição já surgiam no quadro clínico, baseadas 
em ilusões sensoriais que, contudo, só pareciam aparecer esporadicamente, 
no início, enquanto, ao mesmo tempo, um alto grau de hiperestesia era 
observável – grande sensibilidade à luz e ao barulho. Mais tarde as ilusões 
visuais e auditivas tornaram-se muito mais freqüentes e, junto com os 
distúrbios cenestésicos, dominavam toda a realidade de seu sentimento e 
pensamento. Acreditava estar morto e em decomposição... (FREUD, 1996, p. 
24). 

 
 
 Schreber sentia-se torturado por esse quadro e procurou o suicídio por repetidas 

vezes: tentou se afogar durante o banho e pedia que ministrassem o cianureto que lhe 

estava destinado (FREUD, 1996, p. 24). Possuía idéias delirantes que cada vez mais 

assumiam um caráter místico e religioso, pois Schreber acreditava estar em 

permanente conexão nervosa com Deus, sendo sua mulher, que por ele seria 

fecundada, além de ver e ouvir aparições e músicas sagradas e de se julgar joguete 

nas mãos de demônios (SCHREBER, 1985, p. 380). Em 1894, um ano após seu 

internamento, o diretor do asilo onde se encontrava internado, na cidade de Lindenhof, 

relata as condições de Schreber: 

 
 

Não preciso me aprofundar nos pormenores do curso da doença. Devo, contudo, 
chamar a atenção para a maneira pela qual, à medida que o tempo passava, a 
psicose inicial comparativamente aguda, que havia envolvido diretamente toda a 
vida mental do paciente e merecia o nome de ‘insanidade alucinatória, 
desenvolveu-se cada vez mais claramente (poder-se-ia dizer cristalizou-se) até o 
quadro clínico paranóico que temos hoje diante de nós. (FREUD, 1996, p. 25). 

 
 

Segundo esclarecimentos de Freud, o que acontecia com Schreber, no ano de 

1894, foi que, se por um lado, ele havia desenvolvido uma engenhosa estrutura 

                                                                                                                                                              
cópula’. Tratava-se de idéias que teria rejeitado com a maior indignação, se estivesse plenamente 
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delirante, por outro, sua personalidade foi reconstruída e agora se mostrava, exceto por 

alguns distúrbios isolados, totalmente capaz de satisfazer as exigências da vida 

cotidiana. (FREUD, 1996, p. 25). A despeito disso, o juiz permaneceu internado por 

mais oito anos, até 1902, no Asilo Sonnenstein.   

 
Mas é no período de 1899-1902 que sua história assume reviravolta realmente 

interessante. Em 1899, internado em Sonnenstein e sob curatela provisória, o juiz, em 

sinal de extrema lucidez, volta os olhos para a sua situação de internado e de 

judicialmente incapaz. Segundo Rodrigo da Cunha Pereira: “O Juiz-presidente Schreber 

negava sua condição de doente mental, mas sabia perfeitamente que sua vida 

carregava a marca da loucura. Doente de nervos, sim, mas não uma pessoa que sofre 

de turvação da razão”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 391). Em trecho inusitado de suas 

memórias, o juiz alemão afirma que sua mente era tão clara quanto a de qualquer outra 

pessoa (SCHREBER, 1985, p. 336), e em 1900, começa, então, a escrever sua 

autobiografia.  

 
 Ele próprio, porque jurista brilhante, “inicia um processo para recuperar sua 

capacidade civil”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 392). Todavia, não logra sucesso e sua 

interdição, que em princípio era apenas provisória, é convertida em definitiva, através 

de sentença contra qual o próprio Schreber se insurge interpondo recurso à Corte de 

Apelação alemã. De maneira inusitada, em julho de 1902, a Corte profere decisão e 

levanta a interdição de Schreber, que passa a gozar de capacidade civil plena com a 

devolução da posse de seus direitos.  

 

                                                                                                                                                              
consciente”. (FREUD, 1996, p. 24). 
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A sentença proferida pela Corte de Apelação alemã, transcrita por Schreber em 

suas memórias, é paradigmática, porque fundada em uma argumentação que conduz a 

todos a refletir sobre a antítese, que para o direito parece indissociável, estabelecida 

entre capacidade e loucura (PEREIRA, R.C., 2004, p. 392). A Corte não questionou o 

fato de Schreber ser doente mental - no caso, paranóico -, circunstância que para os 

julgadores era premissa indubitável.  Todavia, considerou que: 

 
  
A constatação de que o queixoso se encontra em um estado de perturbação 
mental de natureza patológica não é suficiente para a interdição. (...) Nem toda 
anomalia mental leva necessariamente à negação da capacidade civil (...). O juiz, 
encarregado da interdição, deverá ter que levar em conta o dado da experiência 
de que a influência das idéias delirantes que dominam o doente de paranóia não 
costuma se manifestar de modo uniforme em todos os setores da vida civil (...) 
Como já se demonstrou, a presença da paranóia não é incompatível com a 
conservação integral da capacidade de administrar os próprios negócios. 
(SCHREBER, 1985, p. 417- 419). 

  
 
Com base nesses argumentos, a Corte de Apelação, mesmo reconhecendo que 

Schreber não era uma pessoa exatamente normal, concluiu que ele estava à altura de 

gerir sua vida e administrar seu patrimônio e o de sua esposa: 

 
 

Assim sendo, a Corte de Apelação chegou à convicção de que o queixoso, em 
todos os setores vitais aqui considerados – e os mais importantes são aqueles 
em que a lei prevê uma regulamentação específica –, está a altura das 
exigências da vida. Em todo caso, não se dispõe de nenhuma evidência, nem 
se pode considerar como certo o fato que suas idéias delirantes o tornam 
incapaz para administrar seus negócios. Isto leva a considerar o recurso por 
ele apresentado e a anular a medida legal de interdição que pesava sobre o 
queixoso, sem que seja necessário examinar as provas testemunhais mais 
recentes, acrescentadas por ele (Art. 672 do Código de Processo Civil). 
(SCHREBER, 1985, p. 449).  

 
 
 Após a decisão judicial, Schreber retoma sua vida, apesar de não ser readmitido 

no Ministério da Justiça. Em maio de 1907, sua mãe falece89 e, no fim do mesmo ano, 

                                                 
89 Sendo o próprio Schreber quem cuidou do processo de inventário dos bens deixados por sua mãe. 
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sua esposa é acometida por uma crise de paralisia. Com isso, Schreber cai enfermo 

pela terceira vez e é internado em um asilo em Leipzig, onde permanece até sua morte 

em 14 de abril de 1911. 

 

 

2.1.1.2. A psicose maníaco-depressiva do filósofo f rancês Louis Althusser 

 

 

Outra curiosa experiência, que também serve ao propósito de elucidar que a 

fixação dos limites jurídicos da incapacidade está muito distante da simples enunciação 

de categorias e regras abstratas, é a do filósofo francês Louis Althusser, nascido em 

1918.  Na verdade, as histórias de Althusser e Schreber apenas denotam o que a 

inteligência de Michel Foucault revela em “História da Loucura”: de que razão e loucura 

são lados extremamente vacilantes da mesma moeda. Suas autobiografias suscitam o 

questionamento de como a história de vida de alguém pode deslizar para a loucura de 

uma maneira tão aguda, sem que o sujeito perca a consciência de tudo o que lhe 

passa? 

 
Ao contrário de Schreber, Althusser nasceu pobre, mas também se destacou por 

sua inteligência e, aos 37 anos, era professor de Filosofia e secretário da Escola 

Normal Superior de Paris, tornando-se, ao longo da vida, autor de vários livros. A 

exemplo de Schreber, durante várias internações, Althusser seguiu escrevendo suas 

memórias, que foram publicadas depois de sua morte em 1990, quando contava com 

72 anos de idade. 
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Althusser que, desde muito jovem, sofria de psicose maníaco-depressiva, 

começa a narrativa de seu livro contando, em mínimos detalhes, o episódio passado no 

ano de 1980 em que, inconscientemente, aos 62 anos, estrangulou e matou sua esposa 

Hélène, uma socióloga comunista, oito anos mais velha, com quem foi casado durante 

muitos anos: 

 
 

Diante de mim: Hélène, deitada de frente, ela também de roupão. Sua bacia 
repousa na beira da cama, suas pernas largadas sobre o carpete do chão. 
Ajoelhado bem pertinho dela, debruçado sobre seu corpo, estou lhe 
massageando o pescoço. Freqüentemente aconteceu-me massageá-la em 
silêncio, a nuca, as costas e os rins: eu aprendera a técnica com um colega de 
cativeiro, o pequeno Clerc, um futebolista profissional, especialista em tudo. 
Mas, dessa vez, é a frente de seu pescoço que massageio. Apóio meus dois 
polegares na cavidade da carne que beira o alto do esterno e, apoiando, chego 
lentamente, com um polegar para a direita e um polegar para a esquerda, em 
diagonal, à zona mais dura debaixo das orelhas. Massageio em V. Sinto um 
grande cansaço muscular em meus antebraços: eu sei, massagear sempre me 
dá dor nos antebraços. O rosto de Hélène está imóvel e sereno, seus olhos 
abertos fixam o teto. E de repente invade-me o terror: seus olhos estão 
interminavelmente fixos e, sobretudo, eis que uma pequena pontinha de língua 
repousa, insólita e serena, entre seus dentes e seus lábios. Por certo, já vi 
mortos, mas em toda minha vida nunca vi o rosto de uma estrangulada. No 
entanto, sei que é uma estrangulada. Mas como? Levanto-me e grito: 
estrangulei Hélène! (ALTHUSSER, 1992, p. 23-24). 

 
 

Althusser foi processado criminalmente pelo homicídio de sua esposa e, após a 

realização de três perícias médico-legais, foi impronunciado, sendo internado de ofício 

e submetido à tutela por um decreto do Diretor de Polícia de Paris. Desde então, 

conforme narra o próprio Althusser, ele se viu sem liberdade e sem seus direitos 

cívicos; estava privado da capacidade de efetuar qualquer escolha e aprisionado em 

um procedimento oficial contra o qual não podia se insurgir, mas somente se submeter. 

(ALTHUSSER, 1992, p. 25). 
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A impronúncia pelo assassinato de sua esposa é personagem de muitas linhas 

em sua autobiografia, uma vez que o filósofo acreditava poder e dever responder pelo 

crime praticado porque, segundo ele, o destino da impronúncia representava “a pedra 

sepulcral do silêncio” (ALTHUSSER, 1992, p. 25). Afinal, aquele que tem a 

oportunidade de enfrentar o julgamento pelo crime cometido, pode se exprimir e se 

explicar publicamente em seu nome e em sua pessoa. Aliás, o filósofo justifica suas 

memórias com base nesse fato: já que todo o procedimento jurídico ao qual foi 

submetido lhe impediu de dar alguma explicação pública, decidiu-se, por meio de seus 

escritos, expressar-se publicamente. (ALTHUSSER, 1992, p. 33). 

 
A decisão de impronunciar Althusser foi prolatada com base no artigo 64 do 

Código Penal francês, que preceitua sobre o estado de não-responsabilidade do 

criminoso que comete o delito sob demência ou coação. De acordo com a análise de 

Althusser, o estado de responsabilidade abre as portas para que o sujeito seja julgado 

através do procedimento judicial clássico: diante de um Tribunal do Júri, onde há amplo 

debate, porque são enfrentadas todas as questões colocadas pelo Ministério Público, 

pelas testemunhas, pela defesa e pelo próprio acusado, que tem a oportunidade de se 

manifestar publicamente. Os jurados decidem pela absolvição ou pela condenação, 

mas, nesse caso, o condenado “recebe uma pena de prisão finida com a qual ‘supõe-

se’ que ele paga90 sua dívida à sociedade e, portanto, ‘lava-se’ de seu crime”. 

(ALTHUSSER, 1992, p. 26). 

                                                 
90 Percebe-se que tal fato incomodava muito Louis Althusser que retorna, poucas páginas adiante, a 
tratar da mesma angústia causada pela impronúncia, que lhe subtraiu as possibilidades de se manifestar 
e se justificar: “Portanto, a pena apaga o crime e, com o auxílio do tempo, do isolamento e do silêncio, o 
antigo criminoso pode recomeçar a viver. Aí também não faltam exemplos, graças a Deus. Não é 
exatamente a mesma situação o caso do ‘louco’ assassino. Quando o internam, é evidentemente sem 
limite de tempo previsível, conquanto se saiba ou se devesse saber que em princípio todo estado agudo 
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Analisando, de maneira muito lúcida, todos os trâmites judiciais por que passou – 

ou julgava ter passado –, Althusser, que não era jurista, afirma:  

 
 

O estado de não-responsabilidade jurídico-legal, em contrapartida atalha o 
procedimento de julgamento público e contraditório perante o júri. Destina prévia 
e diretamente o assassino à internação num hospital psiquiátrico. O criminoso é 
então, ele também, ‘posto a salvo de fazer dano’ à sociedade, mas por tempo 
indeterminado, e supõe-se que ele recebe cuidados psiquiátricos que seu estado 
de doente mental requer. Se o assassino é absolvido depois de seu processo 
público, pode voltar para casa de cabeça erguida (...) Se é condenado à prisão 
ou ao internamento psiquiátrico, o criminoso ou assassino desaparece da vida 
social – por um tempo definido por lei, no caso da prisão (que reduções de penas 
podem encurtar); por um tempo indefinido, no caso do internamento psiquiátrico , 
com a seguinte circunstância agravante: considerado privado de seu perfeito 
juízo e portanto de sua liberdade de decidir, o assassino internado pode perder a 
personalidade jurídica, delegada pela autoridade competente a um ‘tutor’ 
(advogado) que tem sua assinatura e rege em seu nome em seu lugar (...) (grifos 
do autor). (ALTHUSSER, 1992, p. 26-27). 

 
 

Por fim, o filósofo francês descreve em quê a impronúncia e a internação lhe 

transformaram: em um desaparecido, cuja individualidade e singularidade foram 

apagadas pela pecha de doente mental desprovido de qualquer razão – o que se 

constata não ser verdade - e, por isso, sem a possibilidade de se relacionar com os 

demais, de se comunicar e, conseqüentemente, ser ouvido: 

 
 
Durante todo o tempo em que ele está internado, o doente mental, a menos que 
consiga se matar,continua evidentemente a viver, mas no isolamento e no 
silêncio do hospício. Sob sua pedra sepulcral, ele é como um morto para os que 
não o visitam, mas quem o visita? Porém, como não está realmente morto, como 
não se anunciou sua morte, se ele é conhecido (a morte dos desconhecidos não 
conta) torna-se lentamente uma espécie de morto-vivo, ou melhor, nem morto 
nem vivo, não podendo dar sinal de vida, salvo a seus íntimos ou aos que se 
preocupam com ele (caso raríssimo, quantos internados praticamente não 
recebem visitas!) – verifiquei com meus próprios olhos no Saint-Anne e em 

                                                                                                                                                              
é transitório. Mas é verdade que na maioria das vezes, se não sempre, os médicos são um tanto 
incapazes, mesmo para os casos agudos, de fixar um prazo, ainda que aproximativo, para um 
prognóstico de cura. Melhor, o ‘diagnóstico’ inicialmente feito não pára de variar, pois em psiquiatria só 
há diagnóstico evolutivo: só a evolução do estado do paciente permite fixá-lo, portanto, modificá-lo. E, 
com o diagnóstico, evidentemente fixar e modificar o tratamento e as perspectivas de prognóstico”. 
(ALTHUSSER, 1992, p. 28). 
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outros lugares), não podendo, além do mais, expressar-se publicamente do lado 
de fora, e figurando de fato, arrisco o termo, na rubrica dos sinistros saldos de 
todas as guerras e de todas as catástrofes do mundo: o saldo dos 
desaparecidos. Se falo dessa estranha condição, é porque a vivi, de certa forma, 
vivo-a ainda hoje. Mesmo libertado após dois anos de internações psiquiátricas, 
sou, para uma opinião que conhece meu nome, um desaparecido. Nem morto 
nem vivo, não ainda enterrado mas “sem obra” – a magnífica expressão de 
Foucault para designar a loucura: desaparecido. (grifos do autor). (ALTHUSSER, 
1992, p. 29). 

 

 

2.1.2. Aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua 

vontade  

 

 

Essa categoria de interditos também se trata de hipótese correspondente à 

incapacidade absoluta, conforme artigo 3º, inciso III, do Código Civil, e, por 

conseqüência, de curatela total. Trata-se de sujeitos que, em virtude de uma causa 

duradoura, não podem manifestar sua vontade. Ou seja, não se questiona se o sujeito 

tem ou não discernimento para externar vontade válida. Ele simplesmente não tem 

como expressar seus desejos, de modo que a lei os considera, então, absolutamente 

incapazes para a prática dos atos da vida civil.  

 
No rol das pessoas inseridas nesse dispositivo legal, estão, por exemplo, 

pessoas em estado de coma ou que sofrem os efeitos de doenças físicas91, 

traumatismos ou medicamentos que causam estado de inconsciência, demandando a 

intervenção estatal para garantir proteção a seus interesses, ao menos enquanto 

                                                 
91 Rizzardo aponta que se trata de “doença grave que torna a pessoa completamente imóvel, ou que leva 
à falta de controle dos movimentos, ou que impossibilita qualquer comunicação. Assim na isquemia e no 
derrame cerebral, na doença degenerativa do sistema nervoso, em que se mantém certa integridade da 
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perdurar o estado de inconsciência e a impossibilidade de manifestação de vontade. 

(PEREIRA, R.C., 2004, p. 462).  São pessoas que não se incluem no rol de doentes 

mentais, mas que, ainda assim, não podem externar sua vontade “diante da ausência 

de canais para as sensações externas a eles dirigidas e para que os outros entendam 

as exteriorizações emanadas de sua vontade”. (RIZZARDO, 2006, p. 971). 

 
Todavia, acredita-se ser medida extrema e equivocada afirmar que tais pessoas 

sejam absolutamente incapazes. João Baptista Villela critica duramente a enunciação 

operada pelo Código Civil: 

 
 
Mas, ainda aqui, para ficarmos no art. 3º, há uma solução, absolutamente, a 
meu ver, estapafúrdia, que se expressa no inc. III. Nele, na lista dos 
absolutamente incapazes, estão aqueles que, ainda que por motivo transitório, 
não possam exprimir sua vontade. Estes são declarados incapazes, quando, 
na verdade, eles estão momentaneamente incapazes. Mas essa definição de 
incapacidade do Código não é uma descrição de um estado factual, porém, de 
uma restrição jurídica. Dizer que a pessoa que está, por exemplo, sob 
anestésico, é incapaz para os atos da vida civil no sentido descritivo, é o 
mesmo que dizer que o paralítico está incapacitado de andar. Na verdade, a 
pessoa que esteja submetida a uma suspensão provisória do seu estado de 
consciência não é uma incapaz; está momentaneamente limitada no exercício 
da sua capacidade. Nenhum de nós que tenha passado por uma anestesia, por 
exemplo, terá sido considerado incapaz para sempre. Mas o Projeto não limita 
o tempo de duração; ou seja, houve aqui um concurso de equívocos, entre eles 
o do mau uso do verbo ‘ser’ pelo verbo ‘estar’. Recordarão todos aquela 
divertida expressão do então Ministro Eduardo Portela, no Governo João 
Figueiredo, quando indagado por um repórter se ainda continuava Ministro. 
Respondeu: Não, não sou Ministro; eu estou Ministro. Ou seja, quis sinalizar o 
estado precário da sua condição; ele continuaria ministro enquanto, 
naturalmente, gozasse da designação do Presidente da República. A pessoa 
que está momentaneamente, transitoriamente, sem condições de exprimir a 
sua vontade, não é incapaz; ela está incapaz. Mas essa incapacidade, 
digamos, que se expressa pelo verbo “estar”, o Código não tem de anunciá-la. 
Dizer que a pessoa que não pode exprimir a sua vontade é incapaz, nesse 
sentido factual, significa uma tautologia; seria o mesmo que dizer que a pessoa 
que é paralítica não pode andar. (VILLELA, 2002. Disponível em 
<www.cjf.gov.br/revista/seriecadernos/vol20.pdf>) 
 

 

                                                                                                                                                              
razão, mas não conseguindo o indivíduo captar aquilo que os outros lhe transmitem, e nem logra 
expressar o que vai na sua mente”. (RIZZARDO, 2006, p. 971). 
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Eis uma hipótese em que é possível dissociar incapacidade civil e curatela, pois 

a proteção que essas pessoas demandam, para preservação de seus direitos e 

interesses, pode ser conferida através de curatela sem interdição, a exemplo da 

previsão do artigo 1.780 do Código Civil. São pessoas enfermas, ou que estão 

temporariamente enfermas, que para serem protegidas não precisam ser declaradas 

judicialmente como absolutamente incapazes. A diferença para a curatela disposta no 

artigo 1.780 seria que, nesse caso, por óbvio, a curatela não poderia ser requerida pelo 

próprio enfermo, ante a sua impossibilidade de manifestação volitiva. 

 

 

2.1.3. Os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos 

 

 

Consiste em hipótese de interdição prevista no artigo 1.767, inciso III, do Código 

Civil, cuja categoria de interditos corresponde àqueles enumerados no rol de 

relativamente incapazes, segundo disposto no artigo 4º, inciso II, da lei civil.  Para todos 

esses, a lei abre a oportunidade de se estabelecer, segundo o grau de discernimento 

aferido em processo judicial, os limites da curatela, tornando-a parcial e restrita aos atos 

que fogem à capacidade natural dessas pessoas: 

 
 
Pronunciada a interdição das pessoas a que se refere os incisos III e IV – 
deficientes mentais, ébrios habituais, viciados em tóxicos e excepcionais sem 
completo desenvolvimento mental -, o juiz assinará, segundo o estado ou o 
desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, que poderão 
circunscrever-se às restrições92 constantes do art. 1.782, que dizem respeito a 

                                                 
92 A noção de curatela parcial estampada nesse trecho é sintomática ao revelar que há, comumente, a 
associação - que deve ser superada - desse instituto apenas com atos de cunho patrimonial. Ou seja, 
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atos de disposição, alienação ou oneração de bens. O preceito consta no art. 
1.772, e o Código Civil de 1916 apresentava norma, nesse sentido, com 
relação ao surdo-mudo, afirmando que, pronunciada a interdição de pessoa 
com tal deficiência, o juiz assinaria, segundo o desenvolvimento mental do 
interdito, os limites da curatela (art. 451). O art. 1.782 resgata, ademais, a idéia 
de interdição plena ou parcial, com os respectivos limites e gradação da 
curatela, conforme a legislação especial, da década de 30, alusiva aos 
psicopatas e toxicômanos. (VELOSO, 2003, p. 211). 

 
 
 Mais uma vez, o legislador faz alusão aos deficientes mentais, mas, como dito, 

trata-se de hipótese em que não há comprometimento absoluto das faculdades volitivas 

do indivíduo. O incapaz não precisa ser representado por seu curador, mas apenas 

assistido, de maneira que certos direitos titularizados poderão ser exercidos 

pessoalmente, segundo os limites impostos pelo órgão julgador no momento de se 

estabelecer a curatela. 

 
A inclusão dos ébrios habituais e dos viciados em tóxicos nas disposições 

concernentes ao regime das incapacidades e da curatela consiste em inovação 

operada pelo codificador de 2002, porque não encontra correspondência no Código 

Civil outrora revogado. Todavia, tampouco encontra a aprovação de vozes autorizadas 

da doutrina especializada, que criticam severamente a opção do legislador: 

 
 

O novo Código introduziu na sistemática das incapacidades esta nova espécie. 
Mais do que qualquer outra é sujeita a incertezas, porque não existe um 
parâmetro preciso para distinguir o dipsômano habitual e o toxicômano de 
pessoas que fazem uso de bebida e do tóxico que perderam a consciência dos 
atos que praticam. É uma inovação que não encontra paralelo em Códigos 
modernos, como o grego de 1946 e o português de 1966, embora o Código 

                                                                                                                                                              
segundo Zeno Veloso, a idéia de curatela parcial está ligada à restrição de atos de oneração ou 
alienação do patrimônio do incapaz. Não se encontra na doutrina ou na jurisprudência estudos ou 
julgados que revelam cuidado com as parcelas de autodeterminação do incapaz no que toca a interesses 
jurídicos de cunho existencial. Nery Júnior ilustra o entendimento jurisprudencial nesse sentido: 
“Interdição parcial. Pessoa que apresenta retardo psíquico. É cabível a decretação de interdição parcial 
baseada em laudo pericial que demonstra que o apelante, apesar de não estar totalmente impossibilitado 
de praticar atos da vida civil, apresenta retardo do desenvolvimento psíquico, necessitando de curador 
para acompanhá-la nos atos referentes à disposição de seus bens (RT 805/232)”. (NERY JÚNIOR; 
NERY, 2006, p. 952).  
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alemão (1900) se refira à embriaguez ao lado da debilidade mental 
(Enneccerus, Oertmann). Os vícios do tóxico e da bebida, se atingirem o 
estado de habitualidade que gera a fraqueza mental, estão abrangidos nesta 
hipótese, mas se não ultrapassarem aquele limiar, não devem macular a 
declaração de vontade. Trata-se de incapacidade que tem que ser aferida na 
Justiça com máxima cautela... (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 284). 

 
 

Contudo, a despeito de o Código Civil de 1916 não ter tratado da questão, a 

tutela do toxicômano no ordenamento jurídico brasileiro não foi inaugurada pelo Código 

Civil de 2002, mas pelo Decreto n. 4.294, de 6 de julho de 192193, e posteriormente 

regulada pelo Decreto 891/193894, para só então passar a integrar o sistema codificado. 

 
De fato, as críticas acima tecidas pelo ilustre jurista mineiro, Caio Mário da Silva 

Pereira, são pertinentes. A interdição, pela própria gravidade que encerra, sobretudo 

nos moldes em que é tratada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pode ser medida 

excessiva na proteção aos ébrios habituais e viciados em tóxicos, pelas razões já 

postas pelo eminente jurista: precisar o limite a partir do qual o usuário de álcool ou 

tóxico deve ser considerado incapaz, uma vez que o vício compromete seu 

discernimento, é tarefa melindrosa. Qual é o horizonte que delimita que o uso dessas 

substâncias não é mais simplesmente ato de autonomia de um individuo plenamente 

consciente dos efeitos de tal prática? A partir de que momento o sujeito perde a 

consciência sobre seus atos?  

                                                 
93 Segundo Caio Mário da Silva Pereira: “A Lei nº 4.294, de 6 de julho de 1921, equiparava os 
toxicômanos e intoxicados habituais a psicopatas, dispondo sobre estabelecimentos especiais de 
tratamento e de terapêutica ocupacional. Posteriormente, a assistência e proteção à pessoa e bens dos 
psicopatas constituíram matéria disciplinada pelo Decreto nº 24.559. de 3 de julho de 1934, que tratava, 
em especial, da internação dos alienados mentais em estabelecimento adequado ao seu tratamento”. 
(PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 480). 
94 “O Decreto-lei nº 891, de 25 de novembro de 1938, cuidou dos toxicômanos ou dos intoxicados 
habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, mencionando que eles 
estavam passíveis de simples internação para tratamento, bem como interdição plena ou limitada, 
decretadas por decisão judicial, pelo tempo que os peritos julgassem conveniente, segundo o estado 
mental do internado (art. 30 do aludido decreto-lei). O art. 1.185 do CPC alude ao procedimento de 
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É preciso questionar se a curatela, precedida de interdição, é a melhor 

alternativa para auxiliar pessoas que sofrem de alcoolismo ou dependência química, 

uma vez que o instituto ceifa os indivíduos de autodeterminação e responsabilização 

pelos próprios atos. A análise de situações concretas denotam que os próprios 

familiares acreditam ser a interdição medida extrema, muitas vezes, injustificada, 

nessas hipóteses.  

 
A transcrição abaixo de sentença prolatada em 7 de abril de 2006, pela 5ª Vara 

de Família da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do processo de n. 

0024.06.034.358-9, evidencia que, fora a interdição, não há mecanismos para promover 

a tutela desses indivíduos: 

 
 

Argumentando que o filho não está dotado de discernimento necessário para 
cuidar da própria saúde por ser dependente de drogas e álcool, I.A.C. ajuizou a 
presente ação ordinária de ‘internação involuntária/compulsória. Analisando a 
petição inicial, percebe-se que a mesma deverá ser indeferida, ante a 
inviabilidade jurídica do pedido. Ora, por absoluta ausência de embasamento 
legal, não se pode obrigar o civilmente capaz que necessita de tratamento 
médico decorrente de vício no consumo de drogas e álcool a internação 
forçada em clínica de recuperação, a menos que se trate de pessoa cuja 
incapacidade tenha sido reconhecida por decisão judicial ou em determinados 
casos de cometimento de ilícito penal quando será possível a determinação de 
internação compulsória por ordem judicial. Ante o exposto, indefiro a inicial, 
nos termos do artigo 295, parágrafo único, inciso II e, em conseqüência, julgo 
extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, I, 
ambos do Código de Processo Civil.  (Juízo de direito. Sentença. Autos do 
processo nº 0024.06.034.358-9. Juiz: André Luiz Amorim Siqueira. Belo 
Horizonte/MG, 7 de abril de 2006.) 

 
 
Sendo assim, tanto a família quanto os advogados ficam de mãos atadas diante 

do ordenamento jurídico, que não viabiliza alternativas menos invasivas e mais 

adequadas à condição de pessoas que sofrem desses males.  

                                                                                                                                                              
interdição dos viciados pelo uso de substâncias entorpecentes quando acometidos de perturbações 
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2.1.4. Os excepcionais sem desenvolvimento mental c ompleto 

 

 

Nessa hipótese legal, podem se encaixar uma série de anomalias psíquicas, 

físicas ou genéticas que irão comprometer de forma graduada o discernimento do 

indivíduo, justificando o estabelecendo da curatela de forma relativa ou absoluta. A 

título de ilustração, tratar-se-á com mais especificidade da Síndrome de Down, no 

intuito de analisar criticamente a categoria em análise. 

 
A Síndrome de Down é uma anomalia que, por motivos ainda desconhecidos 

pela ciência, decorre de um erro no desenvolvimento das células do embrião, levando à 

formação de 47 cromossomos95 em lugar dos 46 que todo ser humano normalmente 

apresenta. Esse material genético em excesso altera o desenvolvimento regular do 

corpo e do cérebro da criança em gestação, dando origem a um ser humano 

geneticamente diferenciado dos demais.   

 
Ao contrário das hipóteses ventiladas nos incisos I e III do artigo 1.767, a 

Síndrome de Down não é uma doença mental96, mas uma mutação genética que, como 

                                                                                                                                                              
mentais.” (VELOSO, 2003, p. 210). 
95 “Mais especificamente, sabe-se que, no ser humano, as células somáticas contêm 46 cromossomos, 
ou 23 pares de homólogos. Desses 23 têm origem paterna, e 23 materna. O cromossomo 21, ao invés de 
apresentar dois, apresenta três cromossomos.” (RIZZARDO, 2006, p. 975). 
96 É preciso superar a identificação entre Síndrome de Down e doença mental, que acaba por gerar 
enormes preconceitos em relação aos portadores dessa anomalia genética em sociedade. Mesmo 
autores de renome se referem aos excepcionais como pessoas doentes: “Trata-se de um tipo de doença 
mental conjugada com retardação de crescimento”. (RIZZARDO, 2006, p. 975). E ainda: “Esta hipótese 
também acoberta os sujeitos portadores de anomalia psíquica”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 464). 
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dito, gera seres com capacidade física e mental distinta da média dos outros seres 

humanos, importando para a caracterização do excepcional como juridicamente 

incapaz diferenciações que implicam retardo no desenvolvimento mental, por afetar o 

discernimento do indivíduo para se relacionar na vida civil.  

 
Segundo enunciação do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, os excepcionais sem 

desenvolvimento mental completo são categorizados como relativamente incapazes. Ou 

seja, o Código parte do pressuposto de que essas pessoas têm sempre discernimento 

reduzido a ponto de comprometer seu livre trânsito jurídico. Essa identificação 

apriorística dos excepcionais como pessoas incapazes estimula o preconceito e a 

discriminação que essas pessoas sofrem em sociedade. Não raros são os casos nos 

quais é possível se deparar com excepcionais que conseguem desenvolver e maximizar 

todas as suas potencialidades, tanto em aspectos da vida acadêmica, profissional, 

familiar, afetiva e até mesmo na prática de esportes, relacionando-se normalmente na 

vida civil. 

 
A despeito de todos apresentarem a mesma mutação genética, os sintomas da 

anomalia se revelam de maneira diferenciada em cada indivíduo. Sobretudo, porque o 

desenvolvimento físico e mental dessas pessoas depende de estímulos diferentes 

daqueles que um ser humano em crescimento normalmente demanda. O estímulo 

precoce e instruções especiais à condição dessas pessoas podem torná-las 

plenamente adaptadas ao meio social, dependendo do grau de afetação que a mutação 

genética apresenta. 
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Por outro lado, a lei civil peca mais uma vez. O preciosismo em trazer uma 

enunciação de categorias cada vez mais abrangente e analítica, como se sabe, 

acarreta uma série de incongruências que dificultam a aplicação da lei, podendo 

comprometer a teleologia protetiva do instituto da curatela. Caio Mário assim ensina: 

 
 

O Código adotou critério analítico para designar as pessoas que não têm a 
mente íntegra, embora não entrem na classe dos enfermos e retardados. A 
multiplicação de hipóteses, em vez de evitar incertezas, somente concorre para 
estabelecê-las. As situações, muito próximas, de separação tênue, poderão 
provocar vacilação jurisprudencial, até que o tempo logre determinar cada 
caso. Caberá à ciência médica definir e distinguir em que consiste a deficiência 
mental e o desenvolvimento incompleto, e extremar estes estados em relação 
aos excepcionais. Somente com tal subsídio, o portador da deficiência mental 
e o incompletamente desenvolvido é incapaz relativamente ou ao modo de 
exercê-los. (sic) (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 285) 

 
 
O excepcional pode não ser incapaz para a vida civil. Mas, por óbvio, pode sê-lo, 

não só de maneira relativa, como comanda o artigo 4º, mas também em grau absoluto. 

Ou seja, o alerta que aqui se faz é de que, quando a lei afirma que o excepcional é 

relativamente incapaz, ela pode deixar de proteger aquele excepcional que, 

eventualmente, seja absolutamente incapaz, forçando a doutrina e a jurisprudência a 

relativizar97 o comando da lei e elaborar construções para que o instituto não fuja à sua 

finalidade de proteger àqueles que precisam de trato jurídico diferenciado. 

 
Afinal, se for preciso enquadrar o excepcional no rol de pessoas absolutamente 

incapazes, com o fito de estabelecer curatela total para seu benefício, o aplicador da lei 

encontrará dificuldade, pois não há uma categoria preestabelecida que contemple tal 

hipótese. Como já afirmado, não há como encaixar o excepcional na moldura imposta 

                                                 
97 Rodrigo da Cunha Pereira afirma que “Pode-se tratar de curatela absoluta ou relativa, também 
cabendo ao juiz graduá-la consoante resultado da perícia médica”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 464). 
Todavia, o ilustre jurista não explicita o argumento que, diante da atual estrutura do regime das 
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pela categoria dos enfermos ou deficientes mentais, pois a origem de afetação de seu 

discernimento é precipuamente genética. Daí o grande problema de um regime das 

incapacidades que se firma em cima de categorias, todas pensadas fora de um 

discurso de argumentação.  

 

 

2.1.5. Os pródigos 

 

 

A manutenção da prodigalidade como causa de incapacidade e, 

conseqüentemente, a possibilidade de interdição do pródigo, submetendo-o ao regime 

protetivo da curatela é muito discutida e questionada pela doutrina contemporânea.98 

Aliás, não só a manutenção da prodigalidade como causa de incapacidade, mas 

também a enunciação do pródigo em categoria específica e distinta da categoria da 

enfermidade ou deficiência mental, uma vez que a noção predominante é de que a 

prodigalidade está associada a processo de patogenia mental99 que cria no sujeito uma 

                                                                                                                                                              
incapacidades, possibilita a declaração do excepcional como absolutamente incapaz, de modo a 
viabilizar a curatela absoluta.  
98 Como bem anuncia Arnaldo Rizzardo “o grande problema é definir as fronteiras entre a desordem 
mental ou falta de coerência na direção do patrimônio com a conduta desvairada de perdulário por querer 
a pessoa aproveitar a vida, canalizando sua fortuna ou ganhos em diversões, noitadas em bares, boates, 
motéis e outras formas de dilapidação, obrigando a família a sofrer necessidades, inclusive alimentares. 
Há uma diferença entre a demência e a irresponsabilidade. Talvez, o que se verifica mais amiúde é a 
conduta irresponsável, a total ausência de compromisso, ou despreocupação com a sorte dos membros 
da família”. (RIZZARDO, 2006, p. 978). 
99 Arnaldo Rizzardo, recorrendo à genialidade de Pontes de Miranda, leciona: “Neste quadro, é bem 
provável que esteja revelada uma síndrome de loucura, ou um começo de uma patologia mental. Pontes 
escreve: ‘A prodigalidade é tida pela psiquiatria como síndrome degenerativa, e muitas vezes 
manifestação inicial da loucura. Aliás, já assim pensavam os reinícolas, mais adiantados, nesse como em 
outros pontos do que muitos tratadistas recentes. Para eles, a prodigalidade é uma espécie de demência, 
ou depravação mental. Concluíam-no dos próprios atos irregulares dos pródigos, atos característicos, que 
se manifestavam de modo inconfundível”. (RIZZARDO, 2006, p. 977). 
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síndrome degenerativa ou distúrbios psíquicos, demandando assim sua interdição. 

(PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 490). 

 
Conforme aponta Rizzardo, pródigo é palavra proveniente do latim (prodigus) e 

significa “a pessoa que gasta imoderadamente, desbaratando seus bens e 

comprometendo-os em dívidas que sua renda não comporta. Chega a tal ponto o 

desperdício e malversação de valores, que é capaz de chegar à miséria, 

comprometendo não apenas seu sustento, mas também o de seus dependentes”. 

(RIZZARDO, 2006, p. 976). 

 
A doutrina ainda diverge no que toca ao significado da proteção que a curatela 

confere ao pródigo: trata-se de proteção conferida ao seu patrimônio e a sua família ou 

proteção dirigida a sua própria pessoa? 

 
A questão da prodigalidade remonta a disposições do direito romano.100 A 

preocupação com a dilapidação desordenada do patrimônio importava sensivelmente 

aos romanos, tendo em vista o caráter familiar e sagrado que era dado à propriedade 

naquela sociedade.  Como a propriedade individual era considerada patrimônio comum 

ao grupo familiar, sua dilapidação afetava a todos coletivamente, de modo que 

importava a todos os membros da família restringir atos de disposição desordenados 

desse patrimônio. 

                                                 
100 Segundo aponta Caio Mário: “Na definição de que se na Ordenação do Livro IV, tít. 103, §6º, há uma 
idéia bem nítida do que é pródigo: aquele que desordenadamente gasta e destrói sua fazenda. A origem 
desta capitis deminutio vai prender-se ao direito romano, que, considerando o patrimônio individual uma 
co-propriedade da família, capitulava como prejudicial ao interesse do grupo familiar a dilapidação da 
fortuna. Este fundamento defensivo de uma espécie de propriedade grupal ou coletiva está bem claro na 
restrição que sofria o pródigo apenas relativamente aos bens havidos hereditariamente. Somente mais 
tarde, por ação do direito pretoriano, é que ela se estendeu aos haveres individuais e a proteção à 
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Daí a razão de doutrinadores contemporâneos, tais como Arnaldo Rizzardo, Caio 

Mário da Silva Pereira e Silvio Rodrigues101, afirmarem que, na verdade, a incapacidade 

do pródigo e sua interdição significam proteção à família e ao patrimônio e não proteção 

à pessoa do incapaz.  

 
Não se pode comungar desse entendimento. Não há como fugir à finalidade da 

curatela que é proteger e colocar a salvo, em primeiro lugar, os interesses do incapaz. 

Como dito, sendo a interdição medida extremamente gravosa e invasiva à subjetividade 

do incapaz, ela só se justifica na medida em que se estabelece no próprio interesse do 

interdito.  

 
Dentro do paradigma do atual Estado Democrático de Direito, é impossível 

sustentar que pouco importa redução do incapaz à condição de miserabilidade, se ele 

não possui dependentes ou parentes sucessíveis, como fazia o Código Civil de 1916 

nos artigos 460102 e 461103, devendo a interdição ser levantada caso esses parentes 

não mais existissem. 

 
Dúvidas não pairam de que essa modalidade de curatela restringe apenas a 

prática de atos de disposição do patrimônio do pródigo, conforme estatui o artigo 

                                                                                                                                                              
fazenda do pródigo alcançou os bens pertencentes ao indivíduo, por aquisição própria”. (PEREIRA, 
C.M.S., 2006, p. 285). 
101 Silvio Rodrigues aponta que: “A interdição por prodigalidade não se inspira, como nos outros casos de 
incapacidade, no propósito de proteger o incapaz, mas sim no intuito de preservar os interesses da 
família do pródigo. Isso se evidencia com o fato de a lei só admitir a interdição do pródigo em havendo 
cônjuge, ascendentes ou descendentes que a promovam; da mesma forma que ordena se levante essa 
interdição, não existindo mais aqueles parentes, pois só em seu benefício a interdição é 
decretada”.(RODRIGUES, S., 1987, p. 421). 
102 Art. 460 do CC/16. O pródigo só incorrerá em interdição, havendo cônjuge, ou tendo ascendentes ou 
descendentes legítimos que a promovam. 
103 Art. 461 do CC/16. Levantar-se-á a interdição, cessando a incapacidade, que a determinou, ou não 
existindo mais os parentes designados no artigo anterior. 
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1.782104 do Código Civil, concentrando a proteção em situações jurídicas de cunho 

patrimonial. Entretanto, não se trata de proteção ao patrimônio em si mesmo 

considerado, como valor absoluto ou aspecto relevante da própria personalidade 

humana, como outrora se acreditava. Trata-se de proteção à propriedade em uma 

perspectiva funcionalizada, que só assume relevância enquanto instrumento de 

desenvolvimento pleno do ser humano. Afinal, vive-se em uma sociedade em que a 

apropriação e a manutenção de riquezas é requisito para uma sobrevivência digna. 

 
Importa aqui recordar as preciosas lições de Luiz Edson Fachin, capituladas em 

sua tese para o concurso de professor titular de direito civil da Universidade Federal do 

Paraná, publicada sob o título “Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo”. Fachin defende 

a existência de um patrimônio personalíssimo, relacionado com a “verificação concreta 

de uma esfera patrimonial mínima, mensurada pela dignidade humana à luz do 

atendimento de necessidades básicas ou essenciais”. (FACHIN, 2001, p. 3).  

 
O fundamento para essas formulações é encontrado na tutela constitucional do 

direito à vida, prevista no artigo 5º, bem como no artigo 170 da Carta Magna, que 

comanda o condicionamento da ordem econômica à garantia de uma existência digna a 

todo ser humano. O autor preconiza que a defesa da vida, plena e digna, é a única 

seiva que pode animar o direito e busca, em sua tese, uma nova conceituação do 

patrimônio, capaz de colocar a pessoa humana e seus valores personalíssimos no 

centro das relações jurídicas. Ou seja, sua tese propõe a colocação da pessoa e suas 

                                                 
104 Art. 1.782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, 
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera 
administração. 
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necessidades fundamentais em primeiro plano em consonância, portanto, com a 

tendência de personalização do direito civil, em face da principiologia constitucional.  

  
 Aliás, como bem lembra Fachin (2001, p. 2), a vedação à auto-redução do 

indivíduo à miserabilidade não alcança somente os pródigos, porque incapazes. O 

artigo 548105 do Código Civil de 2002, reproduzindo o artigo 1.175 do Código 

Bevilácqua, anuncia que é nula a doação de todos os bens, quando o doador não 

reserva para si renda ou parte suficiente para sua própria subsistência.  

  
Dessa maneira, a proteção conferida ao pródigo passa pela tutela da 

propriedade. Contudo, não deixa de significar proteção a sua pessoa, através da 

preservação de um patrimônio personalíssimo capaz de propiciar condições para o 

estabelecimento de uma vida digna, pois “a garantia de um patrimônio mínimo conecta-

se com a superação da compreensão formal dos sujeitos. Funda-se na dignidade da 

pessoa para apreendê-la, concretamente, na realização de necessidades 

fundamentais”. (FACHIN, 2001, p. 21-22). 

 
 Esse também é o entendimento de Rodrigo da Cunha Pereira (2004, p. 465), que 

não discorda que, diante da tradição romana e das disposições constantes dos artigos 

460 e 461 do antigo Código Civil, originariamente, a proteção poderia se concentrar nos 

interesses do grupo familiar, mas que, com o advento da Constituição Federal de 1988 

                                                 
105 Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a 
subsistência do doador. 
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e do Código Civil de 2002, há, inevitavelmente, a migração dessa proteção para a 

pessoa do incapaz106. 

 
Outro ponto inquietante toca à necessidade ou não de autorização pelo curador 

para o casamento do pródigo, diante do disposto no artigo 1.525107, inciso II, do Código 

Civil. Tendo em vista as restritas funções do curador dado ao pródigo, questiona-se se 

tal autorização estaria no rol de deveres decorrentes do encargo que lhe é imposto, 

pois a exigência de tal requisito pode extrapolar sua esfera de atuação implicando 

agressão à liberdade e à subjetividade do pródigo.   

 
Sobretudo, se for levado em conta que, no caso de o curador se negar a 

autorizar a realização do intento matrimonial, o curatelado precisaria se valer de 

suprimento judicial para se casar e, nessa hipótese, invariavelmente, teria que fazê-lo 

sob a imposição do regime de separação legal de bens, segundo comando do artigo 

1.641, inciso III. Se assim fosse, o curador teria enorme influência na comunhão de vida 

que o curatelado e seu consorte pretendam estabelecer. 

 
 Por essas razões, grande parte da doutrina se posiciona contra a necessidade 

de autorização do curador para o pródigo se casar. Todavia, a polêmica não se encerra 

aqui. Se por um lado, a maioria dos doutrinadores entende que não é preciso 

                                                 
106 “O intuito primeiro da interdição do pródigo é resguardar direitos eventuais de herdeiros necessários, 
ou seja, é em prol da família, como já ocorria no direito romano. Aí reside uma alteração introduzida no 
Código Civil de 2002, cuja preocupação volta-se para a proteção do próprio pródigo, na medida em que o 
Código Civil de 1916, no art. 461 previa o ‘levantamento da interdição por prodigalidade quando não mais 
existissem parentes designados no art. 460 (cônjuge, ascendente ou descendente). […] Com a não-
inclusão de artigos correspondentes aos mencionados arts. 460 e 461, dentre outros que dispunham 
sobre prodigalidade, torna-se clara a intenção do legislador em ressaltar que também, o pródigo tem seus 
interesses resguardados pelo Estado”.(PEREIRA, R.C., 2004, p. 465-465). 
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autorização para o casamento, por outro, entendem que a assistência do curador no 

momento de elaboração do pacto antenupcial108 seria imprescindível. Entretanto, tal 

posicionamento é passível de questionamentos. Se a atuação do curador é necessária 

para a validade da escolha do regime de bens pelo pródigo, como fica a situação em 

que o pródigo e seu nubente não elaboram pacto antenupcial, optando silentemente 

pelo regime de comunhão parcial de bens? Seria uma situação em que a prática do ato 

jurídico passaria ao largo da fiscalização do curador, supostamente, ferindo a finalidade 

protetiva do instituto. 

 
 Para construir um posicionamento coerente a esse respeito, é preciso ter em 

mente a premissa de que o papel do curador, nos casos de prodigalidade, restringe-se 

à assistência em atos jurídicos que impliquem disposição patrimonial. O grande 

equívoco da doutrina no momento de decidir pela participação do curador na 

elaboração do pacto antenupcial é partir do pressuposto equivocado de que a eleição 

do regime de bens pelo pródigo implica necessariamente ato irresponsável de 

disposição patrimonial, demandando a intervenção do curador para validade da vontade 

externada no pacto.    

Não se olvida de que, no caso concreto, seja possível se deparar com situações 

em que a eleição de um regime que implique comunicação de bens possa se afigurar 

como forma de dilapidação irresponsável do patrimônio do pródigo. Contudo, também é 

possível encontrar situações em que, na verdade, a eleição desse tipo de regime 

                                                                                                                                                              
107 Art. 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de 
próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: II – 
autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra. 
108 “Pelas características da incapacidade por prodigalidade, que se limitam à administração do 
patrimônio do pródigo, deve ele ser assistido por seu curador, necessariamente, na eventualidade de vir 
a realizar pacto antenupcial.” (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 868). 
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somente venha a coroar um intento de ampla comunhão de vida e de mútua 

assistência.  

 
Não há como pressupor, abstratamente, que a eleição do regime de bens pelo 

pródigo se trata de ato de disposição do patrimônio. Como dito, não é possível 

estabelecer nem categorias de incapacidade a priori e nem tampouco estabelecer os 

limites do exercício da curatela e as restrições impostas ao incapaz de maneira 

abstrata. Tudo isso prescinde de construções construídas argumentativamente no caso 

concreto. 

 
Sendo assim, não é dado ao curador autorizar ou não o casamento do pródigo, 

e, para além disso,  também não é seu dever, em princípio, interferir na escolha do 

regime de bens. Tal interferência só se justificará na medida em que ficar evidenciado 

que o regime de bens é, na verdade, uma fraude às restrições impostas pela interdição. 

Caso contrário, estar-se-ia estabelecendo uma camisa-de-força ao pródigo, em virtude 

da imposição de uma proteção que ele não demanda naquela hipótese, atentando 

contra o princípio da isonomia e à privacidade do pródigo e de seu consorte. 

 

 

2.1.6. Artigo 1.780: Da curatela do enfermo ou port ador de deficiência física 

 

 

A curatela do enfermo e do deficiente físico, como já anunciado, consiste em 

uma inovação no sistema de direito civil brasileiro, porque rompe com a clássica 

identificação entre curatela e incapacidade civil, “ao prever a nomeação de curador ao 
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enfermo ou portador de deficiência física, capazes de manifestar vontade e que têm 

discernimento”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 503). Trata-se de modalidade de curatela, em 

que o sujeito pode ter à sua disposição o sistema protetivo do instituto 

independentemente de ser interditado. Não há declaração e reconhecimento de 

incapacidade civil, uma vez que se trata de hipóteses em que o discernimento do 

sujeito não está comprometido por causas psíquicas. 

  
Esta deve ser a modalidade adequada para a proteção de certos idosos que, em 

razão do passar do tempo e do envelhecimento do corpo humano, adquirem problemas 

físicos que impossibilitam sua locomoção, a despeito de manterem íntegras suas 

faculdades mentais. Não é necessária a interdição, pois elas não demandam a proteção 

desse instituto, cujo caráter é suprir as deficiências causadas pela falta do 

discernimento. Elas apenas precisam de auxílio na condução de certos interesses, 

tendo em vista a dificuldade de locomoção imposta pela idade. Diante do disposto no 

artigo 1.780, o ordenamento jurídico possibilita essa proteção, sem que a curatela 

signifique, nesse caso, medida grave e extrema, a aniquilar a subjetividade do idoso. 

 
É sempre bom lembrar que ser idoso não é, por si só, causa de incapacidade, 

nem física, nem psíquica. A curatela do idoso109 não se justifica pela idade avançada, 

mas sim pela presença de alguma circunstância que irá desabilitá-lo de exercer 

pessoalmente seus interesses. Caso contrário, estaríamos diante de explícita agressão 

                                                 
109 Segundo Caio Mário da Silva Pereira: “Reiteramos nosso entendimento no sentido de que, em razão 
da idade, não se justifica a interdição do idoso, a não ser que suas condições de pessoa de idade 
avançada sejam acrescidas das ‘dificuldades’ previstas na lei para fins de interdição”. (PEREIRA, C.M.S., 
2006, p. 489). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery colacionam julgados nesse sentido: 
“Interdição. Idosos. Pessoa de idade provecta que apenas apresenta discreta diminuição da capacidade 
mental. Na dúvida, é preferível não decretar a interdição, medida excepcional, só possível no caso de 
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ao princípio da igualdade, que veda discriminação a quaisquer pessoas em razão da 

idade. 

 
Nessa modalidade de curatela, além da legitimidade atribuída às pessoas 

enumeradas no artigo 1.768, cabe ao próprio enfermo ou deficiente físico requerer a 

curatela, uma vez que sua vontade é considerada válida pelo ordenamento jurídico. 

Além disso, como bem lembra Rodrigo da Cunha Pereira, “competirá ao próprio 

enfermo ou deficiente físico a indicação de seu curador (se não houver indicação, 

aplicar-se-á o disposto no art. 1.775, CCB), bem como a delimitação de seus poderes”. 

(PEREIRA, R.C., 2004, p. 503).  

 
No que toca à escolha do curador, essa deveria ser uma prerrogativa atribuída a 

quaisquer incapazes que pudessem manifestar vontade consciente nesse sentido. Os 

juízes deveriam preservar sempre que possível os desejos do curatelado no que 

concerne a essa escolha, tendo em vista a necessidade recíproca de respeito, afeto, 

consideração e afinidade entre curatelado e curador. 

 
Indaga-se acerca da necessidade de se estabelecer curatela ao enfermo e ao 

deficiente físico, argumentando se uma simples procuração ou mandato não atenderia 

às necessidades desses indivíduos.  Há casos, sem dúvida, nos quais não se olvida de 

que o mandato atenderia às necessidades do enfermo. Hipóteses nas quais ele apenas 

demanda assistência no que toca à gestão de atos patrimoniais e possa outorgar o 

respectivo mandato. Mas há, sem dúvida, situações em que a própria outorga da 

                                                                                                                                                              
incapacidade comprovada. (RT 206/115). No mesmo sentido: RT 275/391; RT 354/265; RT 278/922; RT 
441/105”. (NERY JÚNIOR; NERY, 2006, p. 952). 
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procuração fica inviabilizada diante da situação de enfermidade que o indivíduo se 

encontra, como no exemplo citado por Zeno Veloso:  

 
 

Um caso que às vezes acontece, e que o presente dispositivo acode e 
remedeia, é do indivíduo que está na CTI do hospital, e a família precisa retirar 
dinheiro para pagamento das despesas, ou para atender necessidades 
urgentes, ou para ultimar negócios inadiáveis. (VELOSO, 2006, p. 227).  

 
 

Além disso, partindo da noção de que a curatela é um instituto cujo escopo é a 

ampla proteção à personalidade do indivíduo que apresenta inferioridade física ou 

psíquica, e que deve envolver auxílio, acompanhamento e orientação tanto em 

questões patrimoniais quanto existenciais, é de se concluir que o mandato não 

realizaria com excelência a função que a curatela pode cumprir, mesmo nessa hipótese 

em que não há comprometimento de discernimento. 

 
E mais, estabelecida a curatela, o ordenamento jurídico coloca à disposição do 

curatelado uma série de mecanismos de proteção patrimonial, pois cabe ao curador um 

sem-número de obrigações previstas na legislação, dentre elas a prestação de contas 

periódica da administração e gestão dos bens do curatelado. 

 

 

2.2 Obrigações do curador: transição do patrimonial ismo ao personalismo 
 

 

A chamada personalização do direito civil, fenômeno que, como se sabe, 

consiste na mudança do paradigma que orienta a interpretação e aplicação dos 

institutos do direito privado no contexto do Estado Democrático de Direito, deve 
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permear também o instituto da curatela, de modo que as obrigações do curador para 

com o curatelado não passem incólumes à vertente existencialista imposta pela texto 

constitucional. 

 
Assim como o regime das incapacidades, o instituto da curatela não foi 

idealizado com o escopo de conferir proteção à personalidade do curatelado, mas 

pensado como mecanismo de defesa à sua esfera patrimonial de direitos e àqueles que 

com ele se relacionam na vida civil, em nome da estabilidade negocial e segurança 

jurídica.  

 
O ordenamento jurídico brasileiro dá mostras evidentes de que a real 

preocupação do legislador sempre foi a tutela do patrimônio do curatelado, 

resguardando somente aqueles incapazes que, como demonstrado, eventualmente se 

encaixem em papéis jurídicos relevantes para a vida civil e negocial, tais como 

proprietário ou contratante. De outro modo, o incapaz se torna um “desaparecido” aos 

olhos da sociedade e do direito.  

 
De um modo geral, o exercício da curatela se assemelha ao exercício do instituto 

da tutela. As mesmas normas que incidem na tutela se aplicam à curatela, conforme 

remissão feita pelo artigo 1.781110 do Código Civil.  

 
É verdade que as obrigações do curador são de duas ordens: aduzem ao 

patrimônio e à pessoa do incapaz, mas são escassos os artigos que se dedicam a 

estes últimos deveres. Basta correr os olhos pelas disposições do Código Civil para 

                                                 
110 Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do 
artigo 1.772 e as desta Seção. 
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perceber que a maioria dos artigos voltada à regulamentação das obrigações do 

curador se resume à administração do patrimônio do incapaz e à prestação de 

contas111 dessa administração perante o juízo competente. O rigor acerca da 

fiscalização e controle do patrimônio do incapaz soa um disparate diante das normas 

que objetivam direcionar o exercício da curatela ao que concerne à pessoa do interdito. 

 
 Quanto à gestão da pessoa112 do curatelado, compete ao curador cuidá-lo e 

defendê-lo, zelando por seus interesses, além de lhe dirigir a educação e lhe prestar os 

alimentos necessários para a manutenção de uma vida digna, compatível com sua 

condição social e também com a do curador. 

  
Sobretudo, a principal obrigação do curador deve ser aquela comandada pelo 

artigo 1.776, que preceitua que no caso de haver meios de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado. Ou seja, se a 

causa psicofísica que implica redução ou eliminação do discernimento do curatelado for 

passível de ser eliminada, cabe ao curador prover seu acesso ao trato especializado. 

De acordo com Arnaldo Rizzardo: 

 
 
A pessoa do interdito, no sentido de sua recuperação, sobressai nas 
finalidades do instituto, como demonstra Guillermo Borda, o que revela uma 
tendência na valorização da pessoa, e não dos bens: ‘La obligación principal 
del curador es procurar que el interdito recobre su capacidad (art. 481, C. 

                                                 
111 Cf. art. 1.756: No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz balanço respectivo, 
que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário. E ainda art. 1.757: Os tutores prestarão 
contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou 
toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo, e julgadas 
depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário 
oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, obrigações ou letras, na forma do § 1º do art. 
1.753. 
112  Segundo o art. 1.740, que regulamenta os deveres do tutor em relação ao pupilo, e que igualmente se 
aplica à curatela: Art. 1.740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor: I – dirigir-lhe a educação, 
defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição;  
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Civil). Sin Duda, el buen manejo de los bienes es muy importante, pero lo 
primordial es la persona, su salud mental y física. El tratamiento médico de 
insano, la reeducación del sordomudo ocupan el primer plano y deben llevar-se 
adelante sin omitir gastos razonables. El art. 481 dice que, a ese objeto, se han 
rentas han de poder destinarse a ese fin; si la recuperación de la salud y de 
aptitud para desempeñarse por sí mismo lo exige, incluso puede enajenarse el 
capital, pues no sería admisible ninguna limitación en gastos siempre que 
fueran acomodados a la fortuna u posición social del interdicto y hubiera una 
razonable probabilidad científica de recuperación’. (RIZZARDO, 2006, p. 966). 

 
 
 É imperioso que o curador seja compelido a prestar contas acerca dos cuidados 

direcionados à pessoa do curatelado. Tanto o legislador quanto o juiz devem se 

preocupar mais de perto com as questões afeitas à personalidade do incapaz e que 

passam ao largo da administração patrimonial, da prestação de contas e da 

apresentação de balancetes contábeis. Andaria bem o codificador se estipulasse como 

dever decorrente da curatela a revisão periódica do estado psicofísico do interditado, 

viabilizando o desenvolvimento pleno da personalidade e individualidade do incapaz. 

Não se olvida que a gerência de seus bens seja relevante. Todavia, é preciso atribuir 

peso adequado aos alvos da tutela jurídica conferida pela curatela: em primeiro lugar, a 

pessoa do incapaz e, só depois, seu patrimônio. 

 
Não deixa de ser curioso que ao curador seja imposto o dever de, 

periodicamente, prestar contas acerca da administração do patrimônio do curatelado, 

apresentando apurados balancetes patrimoniais. Entretanto, não é sua obrigação 

prestar contas ao juiz acerca da gestão da pessoa do interditado, relatando seu quadro 

clínico e psicológico, e os atos praticados no intuito de promover a recuperação de seu 

estado patológico. Não há mecanismos que procuram controlar ou fiscalizar a boa 

gestão da pessoa do incapaz e de seus interesses de cunho extrapatrimonial.  
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Inconcebível aceitar o instituto da curatela como reduzido a simples 

administração de bens, tornando-se fundamental superar esse enfoque patrimonialista, 

principalmente, porque a interdição pode se afigurar para o incapaz como um 

verdadeiro direito: direito de estar sujeito ao controle jurisdicional do Estado, com o 

objetivo de evitar a deterioração de sua dignidade, ainda que não possua qualquer 

patrimônio. Precisas são as palavras de Pietro Perlingieri: 

 
 
Nem parece que se possa aceitar a interpretação tendente a reduzir o instituto da 
curatela do inabilitado à assistência do sujeito na administração dos bens e, na 
espécie, ao controle preventivo em todos os atos de extraordinária 
administração, com exclusão do tratamento da pessoa. A enfermidade mental, 
mesmo se menos grave, pode produzir no inabilitado a necessidade de uma 
assistência que não se reduz ao plano patrimonial; e a curatela, no ponto em que 
estamos, representa o único instrumento possível para realizar essa exigência de 
relevância primária.[...] É incontestável, ao contrário, que existem formas de 
enfermidade nas quais o sujeito, mesmo sabendo administrar bem os próprios 
interesses para os quais tem direito à assistência e, portanto, ao controle. 
(PERLINGIERI, 2002, p. 165). 

 
 

 A clássica concepção materialista do instituto da curatela como representando, 

em última análise, a administração dos bens patrimoniais, deve ser superada, para que 

o instituto seja aplicado ainda que o incapaz não possua tais bens, porque reclama a 

intervenção estatal de modo a proteger interesses existenciais, promovendo 

amplamente sua personalidade humana. 

 

 

2.3 Instituto da curatela: proteção ou punição?  

 
 

Constata-se que existe uma enorme contradição entre o real significado da 

curatela e os objetivos que são perseguidos e obtidos através da aplicação do instituto, 
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pois, se, via de regra, a curatela visa à proteção dos maiores incapazes, na prática, é 

comumente aplicada de forma fria, dura e abstrata, revelando-se como uma camisa-de-

força imposta ao incapaz, porque ignora os limites de sua capacidade e demais 

particularidades de sua personalidade.  

 
Para questionar se o instituto da curatela é capaz de realizar os fins a que se 

propõe, é preciso partir de uma indagação central: qual o significado da proteção 

conferida ao curatelado? Pesquisar o significado dessa proteção na 

contemporaneidade é a chave para se compreender de que maneira ela deve e pode 

ser efetivada e, como já indicado, o instituto não pode descurar de preservar, na maior 

parcela possível, a autonomia do curatelado, desde que ele tenha discernimento para 

compreender o significado e a extensão dos atos que quiser ou necessitar praticar, 

sobremaneira, no que toca às escolhas existenciais que ele possa exprimir. A aplicação 

desse instituto, que não for legítima, pode transformá-lo em punição e prisão ao invés 

de efetiva proteção: 

 
 

A interdição, como se disse, pode reforçar a incapacidade do sujeito, uma vez 
que ela é uma medida de exclusão, uma oficial exclusão do mundo civil. 
Paradoxalmente ela, às vezes, se fez necessária para proteção do próprio 
curatelado. Os sistemas jurídicos contemporâneos tendem a rever o instituto 
da curatela e interdição, como já o fez o ordenamento jurídico alemão. O 
repensar desses institutos estão diretamente ligados à idéia de inclusão e de 
exclusão, ou seja, não se pode mais dissociar interdição de cidadania. 
(PEREIRA, R.C., 2004, p. 405). 

 
 

O direito sempre sentiu necessidade em conferir “proteção especial” para 

aqueles que não apresentam plena capacidade para a prática dos atos da vida civil. Em 

nosso país, a existência do instituto da curatela remonta às Ordenações Filipinas, 



 130 

passando pelo Código Civil de 1916, leis especiais e, finalmente, o Código Civil de 

2002. 

 
Contudo, originariamente, e ainda hoje, a razão de tal proteção não se assentava 

em valores existenciais, que indicassem o ser humano, concretamente considerado, 

como razão e fim do ordenamento jurídico. A finalidade era proteger a estabilidade das 

relações jurídicas: a malfadada segurança jurídica, inspiração iluminista.  

 

Hodiernamente, a curatela deve ser despregada desta ótica patrimonial para 

apresentar outro perfil, mais coerente com a principiologia de um Estado Democrático 

de Direito, de vertente personalista, em que a dignidade da pessoa humana é princípio 

fundamental da República brasileira. Nesse contexto, a curatela tem que ser entendida 

como proteção à personalidade do incapaz, com o escopo de proteger a pessoa em 

todas as suas dimensões concretas.   

 
O instituto deve consistir em instrumento de desenvolvimento do ser humano, ou 

seja, como forma de efetivar a dignidade do incapaz, porque viabiliza o acesso a 

direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Dito de outro modo, a 

curatela consiste em verdadeiro direito do incapaz de receber atenção especial do 

ordenamento jurídico, que irá lhe garantir tratamento adequado, para muito além de 

somente proteger seu patrimônio.   

 
Como todo e qualquer instituto de direito de família, a curatela deve ser 

promovida com base em princípios da afetividade e solidariedade, demonstrando 

preocupação com aquele que não consegue por si só administrar sua vida e gerir seus 
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bens. É instituto de amparo e não de prisão. Repensar a curatela significa possibilitar 

novos mecanismos legais e hermenêuticos para que ela não se torne medida de 

exclusão do incapaz do seio social, através da aniquilação de sua subjetividade e de 

sua individualidade, o que certamente contribui para a deterioração de sua 

personalidade e reforço de sua incapacidade.  

 
Não se trata de uma proposta inviável. Ao contrário, consiste de um ideal muito 

fácil de ser alcançado, levando-se em conta de que a interdição e a curatela, 

diferentemente de outros institutos protetivos como a tutela, somente podem ser 

aplicados a partir de um procedimento judicial estabelecido em contraditório, no qual 

são travados legítimos discursos argumentativos para a real pesquisa da incapacidade, 

sua origem, extensão e as limitações que o interditando apresenta em cada caso 

concreto. 

 
Consiste em um procedimento, portanto, em que a discursividade é inerente à 

sua aplicação e, por isso, não precisa ficar preso à enunciações abstratas que podem 

dificultar sua operacionalização e comprometer a teleologia protetiva que o instituto 

pretende afirmar dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito, no qual, 

conforme elucida Habermas, “o direito não consegue seu sentido normativo pleno per 

se através de sua forma, ou através de um conteúdo moral dado  a priori, mas através 

de um procedimento113 que instaura o direito, gerando legitimidade” (HABERMAS, 

1997, p. 172).   

                                                 
113 Aqui, preciosa a lição de André Cordeiro Leal acerca da noção de “processo como uma instituição 
jurídica abarcadora de direitos fundamentais para gênese e reprodução democrática do Direito”, ante a 
necessidade imperiosa da contemporaneidade da “criação de ambiente adequado ao desenvolvimento 
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2.3.1 As categorias abstratas de incapacidade e cur atela sob o enfoque do 

princípio da isonomia 

 

 

Se não fossem iguais, os homens não seriam capazes de 
compreender-se entre si e aos seus ancestrais, nem de prever as 
necessidades das gerações futuras. Se não fossem diferentes, os 
homens dispensariam o discurso ou a ação para se fazerem 
entender, pois com simples sinais e sons poderiam comunicar 
suas necessidades imediatas e idênticas. A pluralidade humana, 
afirma Hannah Arendt, tem este duplo aspecto: o da igualdade e o 
da diferença. (Maria Celina Bodin de Moraes) 

 

 

A estrutura do regime das incapacidades e que, por conseqüência, afeta o 

instituto da curatela, obriga a conclusão de que a própria lei não atribui tratamento 

parificado aos interditos, deixando de ser instrumento regulador da vida social, cuja 

fonte e fim são simultaneamente a realização do ser humano, para se transformar em 

típico instrumento de tirania ou perseguição. (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 10). 

 
 O novo Código Civil apresenta um instituto de curatela cuja enunciação dos 

interditos é ainda mais casuística (PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 477), convidando o 

intérprete a uma operacionalização do direito que se pauta simplesmente em processos 

de subsunção do fato à norma, que podem dificultar a consideração de circunstâncias 

outras que descaracterizam o indivíduo como interdito ou, ainda, que permitam a 

flexibilização dos limites da curatela que lhe é conferida.   

 

                                                                                                                                                              
de discursos críticos pelos destinatários das normas, como única forma de legitimar o Direito Positivo em 
sociedades pós-metafísicas”. (LEAL, 2002, p. 24) 
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 As leis discriminam situações, pré-selecionam hipóteses fáticas, destacando 

quais circunstâncias irão reclamar a incidência de determinadas normas.114  Todavia, 

quais critérios são hábeis a definir as situações que serão regidas pelo direito e como?  

Por que certas hipóteses, certas pessoas ou grupos de pessoas reclamam um 

tratamento específico? O que as faz merecedoras de tutela diferenciada?  Quais 

critérios são justificáveis nessa empreitada?  

 
 A máxima aristoteliana, na lição de Bandeira de Mello, que afirma ser necessário 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, não diz tudo que se precisa 

saber para que seja possível responder a essas indagações. Serve como ponto de 

partida, mas não como reta final na eterna busca da isonomia material, pois o que 

importa para se definir quem reclama trato jurídico diferenciado é perquirir, em primeiro 

lugar, quem são os iguais e quem são os desiguais115: 

  

Demais disso, para desate do problema é insuficiente recorrer à notória 
afirmação de Aristóteles, assaz de vezes repetida, segundo cujos termos a 
igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais. Sem contestar a inteira procedência do que nela se contém e 

                                                 
114 Celso Antônio Bandeira de Mello elucida: “O princípio da igualdade interdita tratamento desuniforme 
às pessoas. Sem embargo, consoante se observou, o próprio da lei, sua função precípua, reside na exata 
e precisamente em dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as normas legais nada mais fazem que 
discriminar situações, à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm a ser colhidas 
por regimes diferentes. Donde, a algumas são deferidos determinados direitos e obrigações que não 
assistem a outras, por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferente plexo de obrigações e 
direitos. (...) Em quaisquer dos casos assinalados, ela erigiu algo em elemento diferencial, vale dizer: 
apanhou, nas diversas situações qualificadas, algum ou alguns pontos de diferença a que atribuiu relevo 
para fins de discriminar situações, inculcando a cada qual efeitos jurídicos correlatos e, de conseguinte, 
desuniformes entre si”. (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p.13). 
115 Maria Celina Bodin de Moraes também levanta a difícil questão: “Cabe distinguir igualdade como 
estado de fato e igualdade como regra ou princípio. A diferença é o contrário da igualdade como estado 
de fato (se duas coisas são diferentes é porque não são iguais); todavia, quanto à igualdade como 
princípio, seu oposto não é a diferença mas a desigualdade. Os problemas surgem, porém, no momento 
em que se tenta responder à questão sobre quem é igual e quem é diferente. Os critérios em base aos 
quais se agrupam os indivíduos iguais e os diferentes variam conforme os tempos, os lugares, as 
ideologias, as concepções éticas, religiosas, filosóficas etc. De fato, os indivíduos são, entre si, tanto 
iguais – pessoas – e todos diferentes – altos, baixos, gordos, magros, cultos, analfabetos, mulheres, 
homens, etc. A regra valorativa que aprioristicamente os igualará”. (MORAES, 2006, p. 125). 
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reconhecendo, muito ao de ministro, sua validade como ponto de partida, 
deve-se negar-lhe o caráter de termo de chegada, pois entre um e outro 
extremo serpeia um fosso de incerteza cavado sobre a intuitiva pergunta que 
aflora o espírito: Quem são os iguais e quem são os desiguais? Ao dizer: o que 
permite radicalizar alguns sob a rubrica de iguais e outros sob a rubrica de 
desiguais? Em suma: qual o critério legitimamente manipulável – sem agravos 
à isonomia – que autoriza distinguir pessoas e situações em grupos apartados 
para fins de tratamentos jurídicos diversos? Afinal, que espécie de igualdade 
veda e que tipo de igualdade faculta a discriminação de situações e de 
pessoas, sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos no princípio 
constitucional da isonomia? (grifos do autor). (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 
10-11). 

 
 

Os parâmetros necessários para definir se o trato diferenciado dado pela lei 

representa aplicação efetiva do princípio da isonomia são obtidos através da 

contraposição entre o critério adotado como discriminatório e a justificativa racional, que 

diante do traço desigualador, fundamenta o tratamento jurídico específico perante a 

desigualdade proclamada. (BANDEIRA DE MELLO, 2004, p. 21)  

 
Portanto, a lei que estabelece trato diferenciado para determinados grupos ou 

situações deve estar atenta à correlação lógica e abstrata que existe entre o critério que 

foi erigido como fator de distinção e o trato jurídico diversificado estabelecido por 

conseqüência.  Mas, sobretudo, deve haver correspondência concreta entre estes dois 

fatores (critério de discrímen versus trato jurídico privilegiado) em função de interesses 

protegidos pela Constituição Federal. 

 
O princípio da igualdade garantido na Constituição opera em dois planos 

distintos. De um lado, perante o legislador, impedindo que ele configure hipóteses 

normativas de modo tal que se dê tratamento distinto a pessoas que, de todos os 

pontos de vista legitimamente adotados, se encontrem na mesma situação, ou, dito de 

modo diverso, impedindo que se outorgue relevância a circunstâncias que não podem 

ser levadas em consideração em virtude de proibições sistematicamente construídas na 
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Constituição. Ou, ainda, porque não guardam relação alguma com o conteúdo da 

regulamentação, que, ao incluí-las na hipótese normativa, incorre em arbitrariedade e é, 

por isso, discriminatória. De outro lado, a igualdade perante a lei obriga que esta seja 

aplicada de modo igual a todos aqueles que se encontrem na mesma situação, sem 

que o aplicador possa estabelecer diferença em razão das pessoas ou de 

circunstâncias que não estejam contempladas na norma. (OLIVEIRA, 2000, p. 229). 

 
No que concerne à sistemática do regime das incapacidades, o critério eleito 

pelo legislador para impingir trato diferenciado aos maiores incapazes, submetendo-os 

ao instituto da curatela, é o grau de discernimento que neles se revela e que influi na 

possibilidade de autodeterminação desses sujeitos, uma vez que condicionante da 

validade de sua vontade. 

 
Ocorre que, se o instituto da curatela continuar a ser aplicado com base na 

categorização apriorística sobre a qual se estrutura o regime das incapacidades 

brasileiro, ignorando os traços de discernimento que o incapaz efetivamente apresenta, 

submetendo-os todos indiscriminadamente às mesmas normas supostamente 

protetivas, significa atentar contra o princípio da isonomia, constitucionalmente 

garantido.  

 
Nessas circunstâncias, a curatela deixa de ser fator de nivelamento, em que a 

supressão de uma inferioridade individual protege o indivíduo no trato social, para se 

transformar em arbítrio e tirania que descaracteriza116 a personalidade desses seres 

                                                 
116 E nas felizes palavras de Boaventura de Souza Santos, “temos direito a ser iguais quando a diferença 
nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. (SANTOS, 2004, 
p. 258). 



 136 

humanos. Maria Celina Bodin de Moraes, comentando a evolução do princípio da 

igualdade formal para a igualdade material ou substancial advoga a tese de que “a 

forma de violação por excelência do direito à igualdade, ensejadora de danos morais, 

traduz-se na prática de tratamentos discriminatórios, isto é, em proceder a 

diferenciações sem fundamentação jurídica (ratio), sejam elas baseadas em sexo, 

idade, doença, dentre outras”. (MORAES, 2006, p. 123).  

 
Se o legislador ignora eventuais graduações entre as categorias de 

incapacidade, privando indistintamente todos aqueles submetidos à curatela da prática 

dos atos da vida civil, retirando-lhes autonomia, e com isso possibilidade de 

autodeterminação, significa que a própria lei age com discrímen injustificado, em afronta 

ao princípio da igualdade.  Pontes de Miranda, há quase um século, já advertia a 

respeito da falibilidade desse sistema:  

 
 

Attendendo a que os fracos de espirito, os que soffrem de perturbações mentaes, 
não podem reger, convenientemente, sua pessôa e seus bens, a lei manda 
nomear-lhes curadores que os representem e possam gerir o patrimônio do 
incapaz. A interdição do louco é, portanto, um benefício da lei, embora prive o 
indivíduo do exercício pessoal de seus direitos. Como todas as instituições 
tutelares, não sendo legitima a sua condição final, que é a protecção da pessoa e 
bens do interdicto, a curatela por insanidade mental torna-se uma medida 
condemnavel, oppressiva e manifestamente arbitraria. A doutrina firmada pelo 
Código Civil, além de antiquada, é de maus resultados práticos. Não admitte 
graus á incapacidade do insano: o profissional medico dirá apenas, sem outras 
considerações intermediárias, se o curatelando é ou não incapaz. (...) As 
moléstias mentaes admittem gradações e modalidades infinitas e era necessário 
que a lei permitisse, conseqüentemente, as gradações e modalidades da 
incapacidade jurídica. (grifos nossos). (PONTES DE MIRANDA, 1916, p. 411-
412). 

 
 

Existem diferentes graus de redução de discernimento. Existe um sem-número 

de doenças e causas psíquicas que geram essa redução. Mesmo assim, a estrutura do 

instituto permaneceu intacta ao longo do tempo. O atraso é evidente, pois o atual 
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Código Civil é tão antiquado que, como exposto, ignora circunstâncias outrora previstas 

nas próprias Ordenações Filipinas, as quais faziam menção expressa a possíveis 

intervalos lúcidos do interdito, nos casos de incapacidade intermitente, abrindo a 

possibilidade de validar atos praticados por esses indivíduos nesses períodos, 

preservando sua autonomia e subjetividade.  

 
O instituto da curatela falha ao desconsiderar ou impossibilitar a individualização 

de estatutos gradativos de incapacidade, pois não abre espaços para que, na prática, a 

lei seja interpretada de forma a se amoldar às vicissitudes do caso concreto, ignorando 

a subjetividade de cada incapaz e contribuindo para a degradação de sua 

personalidade. 

 
A interdição que não analisa as potencialidades mentais de cada curatelado, 

porque presa às categorizações legais, formuladas ex ante, agride dispositivos 

constitucionais. O regramento da curatela deve ser flexibilizado em todas as hipóteses 

fáticas de aplicação, permitindo, em princípio, uma ampla possibilidade de interdição 

parcial, considerando o efetivo discernimento do sujeito, para preservar e promover as 

possibilidades de afirmação de sua autonomia.  

 
 É delicada a questão de saber até que ponto deve-se permitir e validar a prática 

de certos atos por pessoas que têm discernimento reduzido.  Contudo, para emancipar-

se do ideal de segurança jurídica é preciso maturidade para assumir que o direito não 

tem o poder de enquadrar o ser humano e todas as relações sociais em conceitos e 

categorias herméticas. Mônica Sette Lopes ilustra a ilusão de se pretender aprisionar os 

conflitos sociais dentro dos limites de normas jurídicas abstratas: 
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A projeção de manancial de focos de tutela agrega o sistema mítico na medida 
em que, por meio da palavra que quer distribuir justiça, pretende-se igualar estas 
situações às vezes absolutamente inconciliáveis. Se a metáfora for permitida, a 
ordem jurídica teria uma varinha de condão que, a partir do uso de uma técnica 
própria, discerniria os padrões de segurança de que os seres humanos 
necessitam. Quando se introduz um novo código para a disciplina preponderante 
das relações primárias do ser humano apenas se ressalta a face sinistra deste 
processo de comunicação de formas higienizadoras de regulação. As novas 
palavras passam a se impor como se pudessem criar, pelo só fato de haverem 
sido pronunciadas, um mundo de certezas, amoldando um muro de obstáculos 
para a formação de zonas de conflito. Por meio da palavra-norma pretende-se a 
criação de um círculo de pacificação de interesse que, por sua aparência, 
exterior ou distanciada dos matizes vivos do conflito poderia, em sua alocução 
abstrata, desempenhar mistérios e impor o estigma da identidade entre os 
diferentes, como aquilo que na matemática primária se aprende a chamar de 
denominador-comum. Esta mágica não consegue igualdade, mas limita 
proporções que ponderam e relativizam variáveis. (grifo da autora). (LOPES, 
2002, p. 202). 

 
 
  O direito tem suas próprias limitações, sobretudo, tendo-se em conta o panorama 

social contemporâneo, tão fragmentado culturalmente e eticamente, em que o ideal 

iluminista de segurança jurídica perde o sentido diante de um contexto social 

completamente distinto daquele de séculos atrás. 

 

 

2.3.2. A curatela no direito alemão: a evolução ope rada pelo Instituto da 

Orientação 

 

 

Interessante a forma através da qual o direito alemão passou a conferir proteção 

a pessoas que, em razão da idade, doenças físicas, psíquicas ou emocionais tenham 

se tornado dependentes de ajuda, em função de apresentarem déficits no 
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discernimento, demandando a intervenção estatal no intuito de preservar sua pessoa e 

bens.  

 
Tais pessoas eram tuteladas através do instituto da interdição (§6 BGB aF) que, 

conjugado com a chamada tutela para maiores (§§ 1896 ff BGB aF) e com o instituto da 

curatela do inabilitado (§ 1910 BGB  aF), implicavam a perda da capacidade civil do 

maior de idade, com o objetivo de preservar seus interesses em relações jurídicas mal 

estabelecidas.  

 
Todavia, essa estrutura protetiva foi profundamente reformulada com o advento 

da Lei de Reforma do Direito de Tutela e Curatela para Maiores (Lei de Orientação), 

que entrou em vigor na Alemanha em 1º de janeiro de 1992 e derrogou o instituto da 

interdição, substituindo a tutela para maiores e a curatela para interditos pelo Instituto 

da Orientação, com base em informações divulgadas em um relatório nacional, 

elaborado em 1975, que denotava a situação da psiquiatria na Alemanha. (SCHLÜTER, 

2002, p. 470). 

 
O ordenamento jurídico alemão considerou que os institutos derrogados tratavam 

as pessoas de discernimento deficitário de maneira discriminatória, e passou a 

repugnar a idéia de que a interdição devesse implicar necessariamente a perda da 

capacidade civil do maior de idade, uma vez que normas que previssem limitações à 

capacidade jurídica do indivíduo, e que não comportassem exceções, não seriam 
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adequadas à tarefa estatal de apoiar aquele determinado indivíduo117 e proteger as 

relações jurídicas nas quais ele viesse figurar. (SCHLÜTER, 2002, p. 469). 

 
Com o instituto da Orientação, aquele que antes era interditado e tinha sua 

incapacidade civil declarada – desaparecendo do mundo jurídico –, tem sua vontade e 

desejos especialmente valorados pelo ordenamento jurídico, que assumiu a missão de 

restringir as formas limitadoras de sua atuação ao mínimo necessário118, com o escopo 

de preservar, na maior medida possível, sua autonomia. Tal tarefa é realizada através 

de uma série de novas medidas introduzidas no direito civil e processual alemão, tais 

como a obrigatoriedade da oitiva do sujeito antes de ser determinada sua orientação, a 

exemplo do que ocorre no processo de interdição no direito brasileiro. 

 
A diferença entre os procedimentos é que na Alemanha a oitiva do sujeito, que 

poderá ou não ser posto em orientação, objetiva pesquisar seus desejos e sua vontade, 

para, então, conferir-lhe proteção adequada quando necessário, quer seja através da 

orientação, quer seja através de outras medidas protetivas. Em contrapartida, no Brasil, 

o juiz se resume à tarefa de analisar se o sujeito se enquadra nas categorias de 

plenamente capaz, relativamente ou absolutamente incapaz, para então submetê-lo, 

quase sempre, a um regramento jurídico que não levará em conta sua subjetividade, 

                                                 
117 Rodrigo da Cunha Pereira, comentando a sistemática alemã, escreve: “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, R.C., 2004, p. 427). 
118 Conforme Rodrigo da Cunha Pereira: “É relevante para o direito de orientação que a vontade e os 
desejos do orientado sejam considerados relevados e as medidas limitadoras se restrinjam ao 
necessário. Em razão dessa consideração ao sujeito, o orientado é ouvido antes da determinação da 
orientação”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 428).  
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porque, como já dito, foi estabelecido de maneira apriorística, ou seja, fora da 

argumentação construída em cada caso concreto. 

 
O instituto alemão não tem necessariamente conseqüências sobre a capacidade 

jurídica do orientado, que só será considerado incapaz civilmente, caso se encontre em 

uma condição de perturbação da atividade psíquica, que irá excluir sua livre 

manifestação de vontade (SCHLÜTER, 2002, p. 473). O ordenamento jurídico alemão 

percebeu que, para apoiar pessoas que em razão de certas circunstâncias demandam 

intervenção e proteção estatal, não é necessário privá-las de capacidade civil, 

aniquilando sua vontade e autonomia. Ao contrário, precisam apenas de supervisão e 

auxílio para o exercício pleno de suas faculdades e potencialidades, pois o círculo de 

pessoas sujeitas à orientação “compreende deficientes de toda natureza, sem exceção, 

sem considerar sua capacidade civil”. (SCHLÜTER, 2002, p. 474). 

 
A orientação é estabelecida judicialmente a pedido da própria pessoa que 

necessita da proteção oferecida pelo instituto, independentemente de sua capacidade 

civil, ou ainda requerida de ofício (§1896 al. 1 frase1, 2 BGB), na hipótese de o 

orientado ser incapaz civilmente119 e não possuir condições para tanto. Uma vez 

preenchidos os requisitos120 enumerados pela lei, o juiz irá proferir a então denominada 

sentença uniforme, donde constará a ordem de orientação e a nomeação do orientador. 

 

                                                 
119 Conforme apontado por Wilfried Schlüter, caso a deficiência seja somente física, em regra, fica 
excluída a nomeação de orientador de ofício (§1896 al. 1 frase 3 BGB), cabendo à própria pessoa 
atingida solicitar a intervenção do Estado.  (SCHLÜTER, 2002, p. 471). 
120 Segundo Schlüter, “o requisito para o pedido do orientador é uma doença psíquica (por exemplo, 
alcoolismo, dependência de drogas) ou uma deficiência física, psíquica ou emocional, que impeça uma 
pessoa, maior de idade, total ou parcialmente, de cuidar de seus interesses”. (SCHLÜTER, 2002, p. 471). 
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Antes de se decidir pelo estabelecimento da orientação, o órgão julgador deve 

verificar e recomendar a possibilidade de outorga de um instrumento denominado 

procuração previdencial, como alternativa mais branda do que a orientação, antes de 

ser instituído o orientador121. 

Nessa procuração, serão outorgados poderes a um representante, os quais 

normalmente seriam passados ao orientador ou ao curador brasileiro, para que ele 

pratique certos atos em benefício e atento aos interesses do outorgante122. Em suma, o 

que a lei alemã estabelece é que devem ser viabilizadas quaisquer alternativas para a 

prática de atos e negócios jurídicos que não possam ser realizados pessoalmente pela 

pessoa atingida, antes de se decidir pela necessidade da orientação (PEREIRA, R.C., 

2004, p. 429), que é medida mais gravosa. 

 
Instituída a orientação e a conseqüente delimitação de tarefas concernentes ao 

orientador, o órgão jurisdicional pode, ainda, caso a caso, procurar limitar a participação 

do orientado nas relações jurídicas, determinando a necessidade da presença do 

consentimento do orientador naquilo que disser respeito ao seu círculo de tarefas, 

sempre que essa declaração de vontade seja importante para afastar grande perigo 

para a pessoa e bens do orientado.  

                                                 
121 Todavia, conforme adverte Rodrigo da Cunha Pereira, “como forma de proteger o orientado, não se 
exclui de plano a possibilidade de instituição da orientação quando o pretenso representante ou 
orientador é uma das pessoas mencionadas no § 1897 al. BGB: - uma pessoa física idônea para cuidar 
dos assuntos compreendidos por decisão judicial, no âmbito funcional deste, a fim de assistir ao 
orientado de forma pessoal; - o trabalhador de um centro de assistência para cuidar dos assuntos 
compreendidos por decisão judicial, no âmbito funcional deste, a fim de assistir ao orientado de forma 
pessoal”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 429). 
122 Contudo, segundo aponta Rodrigo da Cunha Pereira, haverá hipóteses em que mesmo com a outorga 
da procuração previdencial, os poderes conferidos ao representante não são suficientes para garantir a 
proteção adequada aos interesses da pessoa atingida ou, ainda, em hipóteses que o mandante não 
consegue controlar o mandatário, surgindo a necessidade de instituição da orientação, em que os 
poderes do orientador serão delimitados perante o representante ou mandatário. (PEREIRA, R.C., 2004, 
p. 430). 
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Essa análise circunstancial, que decidirá pela necessidade da reserva de 

consentimento123 (§ 1903 BGB) ou não do orientador, permite uma limitação gradativa 

da capacidade jurídico-negocial (§ 1896) do orientado, obrigando que o juiz avalie o 

cabimento e a extensão da presença do orientador na vida daquele acometido por uma 

doença psíquica ou deficiência física, psíquica ou emocional.  Conforme Schlüter, 

“através desta regra o Juízo da Tutela pode adequar a intervenção na capacidade geral 

do orientado a cada situação, segundo o princípio da proporcionalidade”. (SCHLÜTER, 

2002, p. 474).  

  
No Brasil, o pressuposto para a interdição e para a curatela é a declaração de 

incapacidade, conforme categorias e critérios estabelecidos em lei. Uma vez declarado 

incapaz, o indivíduo perde total ou parcialmente sua autonomia. No direito alemão, 

independente da capacidade civil do indivíduo, o instituto de orientação poderá ser 

estabelecido para aquelas pessoas atingidas por causas físicas, psíquicas ou 

emocionais que as impeçam de cuidar pessoalmente de seus interesses, fazendo-as 

merecedoras de proteção especial que, ao contrário, só se efetiva no respeito à 

autonomia do orientado, na maior medida possível.   

 
Tanto é verdade que sua vontade é especialmente relevante também no que 

concerne à escolha do próprio orientador, o qual somente será indicado pelo Juízo da 

Tutela se a pessoa atingida não puder exprimir seu desejo. Nessa circunstância, o juiz 

                                                 
123 O Código Civil alemão (§1903 al. 2 BGB) proíbe que a reserva de consentimento se estenda a 
declarações de vontade voltadas à celebração de casamento ou constituição de união estável e 
disposições de última vontade, apesar da conveniência de tal norma ser questionada pela doutrina 
alemã. (SCHLÜTER, 2002, p. 474). 



 144 

irá analisar uma série de condições124 – financeiras e pessoais – no intuito de nomear 

alguém que tenha contato pessoal com o orientado, na tentativa de tornar a 

administração do orientador menos impessoal. 

 
O princípio da orientação pessoal do Instituto da Orientação se fez necessário 

para combater uma realidade outrora corriqueira na Alemanha125, onde as pessoas 

atingidas eram administradas por tutores ou administradores profissionais que, em 

virtude do enorme número de orientados sob sua administração, não tinham condições 

de manter “contatos pessoais, sobretudo, diálogos pessoais” (SCHLÜTER, 2002, p. 

475) com o orientado, impossibilitando a pesquisa e aplicação de sua vontade em maior 

grau possível. 

 
Nesse aspecto, anda bem a curatela brasileira, que como instituto de direito de 

família, só pode ser conferida a um rol restrito126 de pessoas legitimadas, que tenham, 

em princípio, ligações familiares ou de parentesco com o interditado.  A intenção do 

legislador é, sem dúvida, aproveitar os vínculos de afeto e carinho que, em tese, 

existem entre familiares para efetivar a proteção ao interdito nos moldes da 

                                                 
124  “As exigências e desejos do orientado devem ser consideradas na medida do possível (§1897 al. 4 
BGB). Se o orientado não indica a pessoa do orientador, deve considerar as condições financeiras e 
demais condições pessoais do orientado, sobretudo as relações com os pais, filhos, com o cônjuge e 
parceiro, bem como o conflito de interesses.” (SCHLÜTER, 2002, p. 475). 
125 “A Lei de Orientação quer, com razão, evitar que as pessoas atingidas sejam administradas de forma 
impessoal e anônima, por ‘tutores’ e ‘orientadores profissionais’, aos quais antigamente eram transmitidos 
mais de cem casos.” (SCHLÜTER, 2002, p. 475). 
126 De acordo com o Código Civil, artigo 1.768, “A interdição deve ser promovida: I – pelos pais ou 
tutores; II – pelo cônjuge, ou por qualquer parente; III – pelo Ministério Público”. Quanto ao Ministério 
Público, sua competência é subsidiária e somente se justifica caso os demais legitimados não existirem 
ou permanecerem inertes. Além disso, sua legitimidade não se dá em qualquer hipótese de interdição, 
conforme restrições elencadas no artigo 1.769 do CC. Uma vez decidindo o juiz pela interdição, o curador 
será também nomeado segundo laços de parentesco ou familiares, conforme aquilo enunciado no artigo 
1.775 do CC. 
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principiologia do direito de família contemporâneo, que se orienta pela solidariedade, 

pela afetividade e pela dignidade humana. 

 
Entretanto, a abordagem entre o exercício da curatela no Brasil e na Alemanha é 

ainda bastante diferenciada. No ordenamento jurídico pátrio, tem natureza de 

encargo127, enquanto que, na Alemanha, “a nomeação como orientador deve ser, via de 

regra, um cargo honorífico. Quem realiza orientação nos ramos do exercício 

profissional, somente deve ser nomeado como orientador, se nenhuma outra pessoa 

adequada estiver à disposição de exercer a orientação honorífica (§1897 al. 6 frase 1 

BGB)”. (SCHLÜTER, 2002, p. 475). 

 
Uma vez aceito o cargo honorífico de orientador, surge para ele uma série de 

obrigações que são precisamente demilitadas pela lei (§§ 1901-1908 BGB), devendo 

realizar toda atividade necessária para resolver juridicamente todas as questões do 

orientado. Para tanto, o critério decisivo na prática de todos os atos é o bem-estar do 

orientado128, sendo que, “o dispositivo coloca claro que também faz parte de seu bem 

estar a possibilidade de, nos ramos de suas capacidades, organizar sua vida segundo 

seus desejos e ideais” . (SCHLÜTER, 2002, p. 476).  

 
O papel precípuo do orientador é ser um instrumento de efetivação da vontade 

do orientado, o que se dá ao revés da realidade brasileira, em que o curador, na 

qualidade de representante – ou ainda que assistente – do curatelado, irá quase 

                                                 
127 No sentido de que se trata de um dever, “sancionado pela exigibilidade a que o obrigado se sujeita.” 
(PEREIRA, C.M.S., 2006, p. 580). 
128 Rodrigo da Cunha Pereira ensina que “todas as normas que regem o instituto da orientação têm por 
finalidade ou justificativa o bem-estar do orientado (§1901 al. 2 BGB) especialmente para criar a 
possibilidade que ele mesmo possa organizar sua vida segundo seus desejos e ideais, atendidos, por 
óbvio, os limites de sua capacidade”. (PEREIRA, R.C., 2004, p. 431). 
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sempre presumir qual é a sua vontade e o que é melhor para ele, agindo em seu lugar. 

Dessa forma, é notável que o ordenamento jurídico alemão associe a noção de bem-

estar do orientado com a noção de autonomia, ou possibilidade de autodeterminação, 

em respeito à sua individualidade e subjetividade, sempre que for possível efetivar sua 

vontade em seu benefício. Nesse sentido: 

 
 

O orientador tem que corresponder às vontades do orientado, desde que isto 
não se oponha ao seu bem-estar, e possa ser exigido dele (§ 1901 al. BGB). 
Isto também se aplica se o orientado for incapaz civilmente. O orientado não 
deve ser excluído, contra sua vontade, do gozo de seu patrimônio e de seu 
rendimento, mas deve poder manter seu habitual nível de vida. A manutenção 
e o acréscimo de seu patrimônio para herdeiros é uma tarefa sucessiva. O § 
1901 al. 3 frase 2 BGB dispõe claramente que o orientador somente pode 
desconsiderar desejos do orientado, que tenham sido expressados antes da 
nomeação do orientador, se o orientado reconhecidamente não quer 
perseverar nestes desejos. (grifos nossos). (SCHLÜTER, 2002, p. 476). 

 
 
Ou seja, o orientado pode deixar certas ordens dirigidas a um eventual 

orientador, que deverá segui-las para o estrito cumprimento e satisfação de seus 

desejos, caso se faça necessária posterior instituição da orientação. Esses desejos 

podem dizer respeito à forma da orientação, administração do patrimônio, internamento 

em instituições especializadas - e até mesmo à escolha do próprio orientador - e são 

consignados em um documento que a lei alemã denomina de disposição de orientação 

ou testamento de orientação. (SCHLÜTER, 2002, p. 476). 

 
No testamento de orientação podem ainda constar disposições denominadas 

“disposições do paciente”, que irão indicar quais tratamentos médicos podem ou não 

ser realizados, ainda que isso implique redução do tempo de vida do orientado. Isto 

porque como em qualquer tratamento, “o médico submete-se à vontade do paciente. 

Sobretudo, no momento da intervenção é decisiva a vontade do atingido. Portanto, uma 
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disposição do paciente determinada antes da intervenção deve sempre ser avaliada, no 

sentido de (ainda) corresponder à vontade do atingido”. (SCHLÜTER, 2002, p. 477). 

 
Na ausência de disposição de orientação, quaisquer intervenções médicas 

dependem de autorização do Juízo da Tutela, sobretudo, se houver perigo 

fundamentado de que o orientado possa vir a morrer em função da medida ou sofrer 

graves danos à saúde. Tais decisões só poderão ficar a cargo do consentimento do 

orientador, caso o próprio orientado também tenha discernimento para consentir e 

compreender a natureza, o significado e a extensão de tal intervenção médica, pois ele 

é detentor de seu direito fundamental à vida e à integridade física e somente ele, em 

princípio, pode, pessoalmente, tomar uma decisão auto-responsável. (SCHLÜTER, 

2002, p. 478). 

 
No que tange a medidas privativas de liberdade, tais como internamento do 

orientado em locais especializados, tal decisão só poderá ocorrer por autorização 

judicial, e se tal medida se justificar como algo imprescindível para o bem do orientado, 

por força de perigo para si ou por necessidade de tratamento específico. Do contrário, o 

orientado deve ser mantido em liberdade, em prol de seu bem-estar, em contato direto 

com o orientador e família. 

 
Nesse aspecto, interessante a disposição do §1907 BGB, que preceitua que o 

orientador também necessitará de autorização judicial para rescindir contrato de 

locação de habitação realizado pelo orientado, pois o ordenamento jurídico alemão 

reconhece que a moradia de uma pessoa é ponto central de sua vida (SCHLÜTER, 

2002, p. 482) e, portanto, não pode ser desfeita prematuramente pelo orientador, 



 148 

apenas porque o orientado não pode se utilizar do imóvel em virtude de internamento 

temporário, ainda que prolongado, em clínicas ou hospitais.  

 
Por fim, no intuito de impedir que a orientação perdure por mais tempo do que o 

necessário, restringindo a liberdade e a autonomia do orientado, de maneira infundada, 

a lei alemã prevê a possibilidade de que o instituto seja anulado ou limitado de ofício 

(§1908 al. 1 BGB), desde que os requisitos que lhe deram ensejo deixarem de existir. 

Além disso, a nomeação do orientador está sujeita a prazo máximo de cinco anos. 

Chegada a termo, a orientação deverá ser revista, podendo ser, contudo, prorrogada. (§ 

69 al. 1 Nº 5 FGG). 

 
 O progresso efetivado pelo direito alemão, ao substituir o Instituto da Interdição 

pela Orientação, faz-se visível em dois pontos principais. Primeiro, o ordenamento 

jurídico germânico flexibiliza a tutela protetiva, e o faz de duas maneiras distintas: por 

um lado, dissocia-a daqueles que são considerados civilmente incapazes, estendendo a 

proteção a quaisquer pessoas que preencham os requisitos - que são bastante amplos 

e genéricos - e que precisam de auxílio estatal para gerir sua pessoa e bens. Isso 

revela que é plenamente possível assegurar os interesses das pessoas atingidas, 

independentemente de lhes retirar a capacidade civil e, portanto, a possibilidade de 

autodeterminação em sociedade. Por outro lado, coloca à disposição da pessoa 

atingida outros mecanismos de proteção menos gravosos ou invasivos do que a 

orientação, por exemplo, a procuração previdencial, em respeito à subjetividade do 

indivíduo. 
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 O segundo ponto – e esse é primordial – diz respeito ao cuidado que o próprio 

instituto alemão da orientação tem com a vontade do orientado que, apesar de atingido 

por uma doença ou deficiência física, psíquica ou emocional, terá, na maior medida 

possível, sua autonomia respeitada, como pressuposto de uma proteção estatal efetiva. 
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CAPÍTULO 3 

CURATELA, AUTONOMIA PRIVADA E DIGNIDADE DA PESSOA H UMANA 

 

 

Eis o panorama até aqui. Foi dito que o regime das incapacidades e o instituto da 

curatela prescindem de revisão estrutural, tendo em vista que ambos consistem em 

institutos cujas bases não se desvincularam da lógica abstrata e hermética preconizada 

pela Escola Pandectista alemã e implementada pelas codificações civis oitocentistas.  

 
Tal desvinculação se faz imprescindível hodiernamente, posto que essa estrutura 

não é capaz de atender aos ideais jurídicos da contemporaneidade, em que a busca 

pela realização plena do ser humano põe em xeque a noção de segurança jurídica 

construída pelo Iluminismo a partir da premissa de que o homem, enquanto sujeito de 

necessidades, deve ter à sua disposição um ordenamento jurídico que seja capaz de se 

abrir, através do discurso e da argumentação, para a ampla possibilidade de realização 

dessas necessidades. 

 
Assim é que tanto a incapacidade quanto as limitações impostas pela interdição e 

pela curatela não podem se fundar em considerações legais apriorísticas, elaboradas 

sem a discursividade inerente à racionalidade contemporânea, sob pena de não 

representarem para o incapaz uma proteção coerente com a atual proposta do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 
A fuga de um sistema fundado em categorias apriorísticas se assenta na 

indiscutível mudança de perspectiva operada na racionalidade “Pós-moderna”. Não se 
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olvida de que o termo é polêmico, pois suscita a dúvida se houve, de fato, um 

rompimento com o programa da Era Moderna. Todavia, se há alguma nota distintiva 

entre a Modernidade e a chamada “Pós-Modernidade”, ela se encontra na circunstância 

de que esta se baseia em uma nova racionalidade distinta daquela Iluminista que, 

apoiada na ótica solipsista do observador, em tudo se opõe ao programa 

contemporâneo que prescinde da intersubjetividade e do discurso para o 

estabelecimento da verdade. 

 
Por essa razão, a proposta desse capítulo em trabalhar os institutos da 

incapacidade e da curatela à luz da autonomia privada e da dignidade da pessoa 

humana. Parte-se da noção de que a autonomia é uma das necessidades básicas do 

ser humano (GUSTIN, 1999, p. 19) e de que dignidade é conceito que só pode ser 

pensado e construído de forma intersubjetiva, em perspectiva relacional, como 

alternativa para tornar o regime das incapacidades e o instituto da curatela mais 

próximos da teleologia protetiva que querem afirmar.  

 
A dignidade humana reside na possibilidade de autodeterminação: dizer de seus 

próprios desígnios e poder escolher seus objetivos é que faz da vida humana um 

precioso bem a ser protegido.  Há, portanto, um diálogo muito íntimo e primordial entre 

autonomia, dignidade e direitos fundamentais, conforme leciona Miracy B. S. Gustin: 

 
 
Deve-se, portanto, garantir aos indivíduos e aos grupos ou coletividades 
oportunidades que lhes permitam adquirir capacidades efetivas de minimização 
de danos, privações ou sofrimentos graves, e assim, ampliar a potencialidade 
de atividade criativa. Em face disso, supõe-se que a pré-condição 
indispensável para que isso ocorra é desenvolver no ser humano a condição 
de autonomia. (grifo da autora). (GUSTIN, 1999, p, 27). 
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A pergunta a ser respondida a essa altura é: sendo a autonomia pressuposto para 

a construção da noção de dignidade, e se ambas são edificadas na 

intersubjetividade129, como é possível viabilizar a dignidade do incapaz, tendo em vista 

que a interdição pode transformá-lo em um desaparecido para a “vida civil’? O ser 

humano é ser social e a interação com seus iguais é fundamental para a construção de 

sua personalidade. Nas palavras de Ana Carolina B. Teixeira, percebe-se que o homem 

é titular de uma dignidade que deve ser talhada em perspectiva relacional, pois:  

 
 

(...) é também na interação com o outro, na coexistência e na solidariedade, 
que a pessoa se realiza sob a perspectiva mais sublime. Parte-se da premissa 
de que ninguém nasce ‘pronto’. A pessoa constrói, no decorrer da vida, a sua 
identidade e personalidade. Enfim, ela vai-se edificando em um processo de 
autoconhecimento e da interação social. É a partir do relacionamento com o 
outro que ela se molda e, verdadeiramente, constitui-se, em todas as suas 
dimensões. E, por conseguinte, edifica, também, a sua dignidade de forma 
genuína, pois, embora, esta seja concebida de forma singular, visto que 
compõe a humanidade de cada ser, ela só se forma plenamente através do 
olhar do outro. (TEIXEIRA, 2005, p. 70-71). 

 
 

Por sua vez, quanto ao caráter dialógico da autonomia, de acordo com a 

inteligência de Miracy  B. S. Gustin:  

 
Ser autônomo é saber que se está agindo com um caráter autônomo em 
relação aos valores do outro. Nesse sentido, entende-se que a autonomia é 
uma necessidade humana que se desenvolve de forma dialógica. 
Especialmente a autonomia crítica desenvolve-se – e nesta acepção é que é 
própria do ser humano – tão-somente quando a pessoa é capaz de justificar 
suas opções e as formas escolhidas para orientar sua vida perante o outro e 

                                                 
129 Ana Carolina B. Teixeira traz interessantes constatações a esse respeito: “O alemão Hasso Hofmann 
também elaborou importante contribuição a esta nova concepção de dignidade. Segundo o autor, na 
Alemanha, subsistem duas teorias: teoria della dote (Mitgifttheorie) e a teoria della prestazione 
(Leistungstheorie). A primeira explica a dignidade do homem como uma qualidade especial que lhe é 
concedida pelo seu criador ou pela natureza, seguindo a idéia de que o homem é criado à imagem e 
semelhança de Deus. Por isso, cada homem teria a sua dignidade, de forma específica e particularizada. 
A segunda corrente entende a dignidade do homem como um produto do seu próprio agir, da 
possibilidade de autodeterminação do seu comportamento. Ela se funda no reconhecimento social e na 
valoração positiva da pretensão de respeito. Por isso, sua definição perpassa a noção de relação, de 
comunicação e de solidariedade. Assim, o outro é o critério decisivo para a construção do indivíduo 
enquanto tal”. (TEIXEIRA, 2005, p. 72). 
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frente aos valores e regras de seu grupo ou de sua cultura. Ela se realiza, pois, 
em um processo dinâmico e interativo que requer um distanciamento crítico 
dos limites de atuação socialmente oferecidos. (grifos da autora). (GUSTIN, 
1999, p. 32). 

 
 

Não pairam dúvidas de que é fundamental entrelaçar o estudo acerca dos limites 

impostos pela incapacidade com aplicação do princípio da autonomia privada, de modo 

a privilegiar, e validar juridicamente, toda e qualquer escolha que o incapaz seja apto a 

exprimir, segundo o grau de discernimento que ele apresentar. Tanto o regime das 

incapacidades quanto o instituto da curatela não podem ser aplicados segundo uma 

lógica hermenêutica cartesiana, que não parta dessas premissas fundamentais, sob 

pena de se transformarem, como dito, em institutos opressivos, descompassados com a 

principiologia que orienta o Estado Democrático de Direito brasileiro.  

 

 

3.1 Autonomia como fundamento da dignidade da pesso a humana 
 

 

Poucos temas causam tanta angústia em juristas e operadores do direito quanto 

a necessidade de se definir o alcance do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Várias correntes metodológicas – jusnaturalistas130, positivistas ou pós-positivistas131 – 

                                                 
130 Segundo Emerson Garcia, “na senda do direito natural, a dignidade humana seria informada por 
valores inerentes ao homem em um estado e natureza, originários e inalienáveis, sendo oponíveis ao 
próprio poder soberano. ‘Quanto ao alicerce metafísico-teológico de que carece qualquer direito natural’, 
estaria ele associado a paradigmas de ordem religiosa, com essencial deferência ao cristianismo na 
cultura ocidental. Apesar da pureza dos fins, sendo concebida como antagonismo ao poder estatal 
absoluto (Absoluter staalicher Herrscraft), essa teoria não logra demonstrar como seria possível conceber 
um direito (Recht) dissociado de uma relação jurídica (Rechtsbeziehung)”. (GARCIA, 2005, p. 87-88). 
131 Sobre a distinção entre positivismo e pós-positivismo, Emerson Garcia aduz que “para o positivismo, 
as normas se confundiam com as regras de conduta que veiculavam, sendo os princípios utilizados, 
primordialmente, como instrumentos de interpretação e integração. Com o pós-positivismo, norte da 
metodologia jurídica contemporânea, os princípios deixaram de ser meros complementos das regras, 
passando a ser vistos como formas de expressão da própria norma”. (GARCIA, 2006, p. 90).  
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têm-se esmerado na produção literária sobre o tema, no intuito de estabelecer 

discursos racionais que logrem êxito em precisar, metodologicamente, os contornos 

desse princípio fundamental.  

Verdadeiros tratados sobre o assunto revolvem os escritos de Aristóteles a Kant, 

mas acabam se perdendo nas complexas imbricações da distinção entre dignidade 

humana enquanto valor, ou qualidade imanente ao ser humano, e dignidade humana 

enquanto princípio jurídico ou categoria deontológica. Emerson Garcia adverte para 

esse quadro de imprecisão: 

  
 

(...) sob uma perspectiva metodológica, não é possível justificar um princípio 
fundamental do Estado ou um direito fundamental tendo como base, única e 
exclusiva, sentimentos, por mais puros e relevantes que sejam: o método haverá 
de ser outro. Não obstante sua indiscutível importância, em termos de 
delineamento da essência da noção de dignidade, o discurso lógico-racional não 
tem recebido a atenção merecida por parte dos tribunais. Quando suscitada a 
questão da dignidade humana, as situações fáticas e jurídicas são valoradas, as 
decisões proferidas e os respectivos fundamentos declinados. Mas isto, em rigor 
metodológico, em nada se confunde com a fundamentação da dignidade. Nesse 
particular, as decisões, em sua quase totalidade, parecem tomar a noção de 
dignidade como um conhecimento pressuposto, terminando por envolvê-lo em 
um cipoal retórico de inegável plasticidade, mas que pouco contribui para a 
formação de uma conclusão que permita desvendar o seu fundamento de 
legitimidade. Ainda aqui, o sentimento parece subjugar o tecnicismo. No entanto, 
a fundamentalidade e a indeterminação desse conceito aconselham sejam 
encetados esforços no sentido de permitir um controle racional do discurso 
jurídico que redunde na sua aplicação. (grifos do autor). (GARCIA, 2005, p. 93). 

 
 
 Maria Celina Bodin de Moraes, na busca pela diferença entre dignidade-valor132 

e dignidade-norma, advoga a tese de que a expressão jurídica desse princípio 

constitucional é garantir que os renovados valores humanitários que informam a atual 

democracia brasileira sejam respeitados e efetivados, não somente pelo sistema de 

                                                 
132 Segundo a autora: “Para distinguir os seres humanos, diz-se que detêm uma substância única, uma 
qualidade própria comum unicamente aos humanos: uma ‘dignidade’ inerente à espécie humana. A raiz 
etimológica da palavra ‘dignidade’ provém do latim: dignus é ‘aquele que merece estima e honra, aquele 
que é importante’; diz-se que sua utilização corresponde sempre a pessoas, mas que foi referida, ao 
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garantias e liberdades individuais da Constituição Federal, mas por todo o ordenamento 

jurídico. Segundo a concepção da renomada autora, trata-se de norma que condensa 

em si a ampla tutela à pessoa humana, sobretudo, em situações de vulnerabilidade133, 

conferindo “unidade axiológica e a lógica sistemática, necessárias à recriação dos 

institutos de direito privado”. (MORAES, 2006, p. 118). 

 
A autora argumenta que é a amplitude semântica e a extensão desse princípio a 

todos os setores do ordenamento jurídico brasileiro que tornam difícil seu delineamento 

metodológico (MORAES, 2006, p. 118). Todavia, acredita-se que a dificuldade está 

para além disso. Determinar o conteúdo jurídico do princípio da dignidade da pessoa 

humana é tarefa espinhosa, sobretudo, porque a despeito de ser um princípio que 

consagra proteção a essa qualidade imanente do ser humano, cada indivíduo irá 

construir, a partir de suas escolhas, sua própria noção de dignidade ou de vida boa. 

Precisar o conteúdo jurídico desse princípio é transitar em terreno árido, porque ele 

consiste apenas em um invólucro134, que é preenchido pelo legítimo exercício da 

autonomia individual. Além disso, enquanto princípio, seu conteúdo só pode ser 

pesquisado no momento de se interpretar e aplicar a norma, segundo legítimos 

discursos de argumentação. 

 

                                                                                                                                                              
longo da Antiguidade, tão-só à espécie humana como um todo, sem que estivesse havido qualquer 
personificação”. (MORAES, 2006, p. 112). 
133 E para ilustrar essa proposição, a autora cita “as crianças, os adolescentes, os idosos, os portadores 
de deficiências físicas e mentais, os não-proprietários, os consumidores, os contratantes em situação de 
inferioridade, as vítimas de acidentes anônimos e de atentados aos direitos de personalidade, os 
membros da família, os membros das minorias, dentre outros”. (MORAES, 2006, p. 118). 
134 E, a esse respeito, com propriedade, sobreleva M. C. Bodin de Moraes que “ao ordenamento jurídico, 
enquanto tal, não cumpre determinar seu conteúdo, suas características, ou permitir que se avalie essa 
dignidade. Tampouco são as Constituições que a definem. O Direito enuncia o princípio, cristalizado na 
consciência coletiva (rectius, na história) de determinada comunidade, dispondo sobre sua tutela, através 
de direitos, liberdades e garantias que a assegurem”. (MORAES, 2006, p. 116). 
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 Entretanto, para explicitar seu ponto de vista acerca do conteúdo jurídico do 

princípio da dignidade da pessoa humana e de suas possibilidades de concreção, Bodin 

de Moraes recorre a postulados kantianos135 com o escopo de estabelecer o substrato 

material desse princípio, concluindo que os princípios da igualdade, da integridade 

psicofísica, da liberdade e da solidariedade seriam corolários desse conteúdo. Assim, 

decompondo o princípio fundamental nesses quatro “subprincípios, de igual importância 

hierárquica, o fiel da balança, a medida de ponderação, o objetivo a ser alcançado, já 

está determinado, a priori, em favor do conceito da dignidade humana. Somente os 

corolários, ou subprincípios em relação ao maior deles, podem ser relativizados, 

ponderados, estimados” (MORAES, 2006, p. 119). 

 
 Com toda permissão, a proposta ventilada nesse trabalho trilha caminho diverso.  

Para tanto, desenhar-se-á o iter metodológico através do qual pretende-se mostrar o 

ponto de vista defendido, valendo-se do estudo de Marcelo C. Galuppo sobre as teorias 

defendidas pelos mais importantes teóricos contemporâneos sobre a natureza dos 

princípios e seu método de aplicação: Alexy, Dworkin, Habermas e Ghünter.  

 
Em primeiro lugar, é primordial ter em mente a natureza da norma: consiste em 

um princípio jurídico, em uma categoria deôntica.  Como é sabido por todos, o gênero 

“norma” se divide em duas espécies distintas: princípios e regras, sendo que o que 

diferencia uma espécie da outra é, acima de tudo, sua forma de aplicação. Como será 

demonstrado, trata-se de uma questão hermenêutica.  Não há, portanto, a noção de 

                                                 
135 A autora aduz que: “O substrato material da dignidade desse modo entendida pode ser desdobrado 
em quatro postulados: i) o sujeito moral (ético) reconhece a existência dos outros como sujeitos iguais a 
ele, ii) merecedores do mesmo respeito à integridade psicofísica de que é titular; iii) é dotado de vontade 
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“macro” ou “sub” princípios, a menos que se enxergue normas como valores, os quais 

podem ser estimados e avaliados como mais ou menos importantes. 

 
Com base na famosa expressão de Ronald Dworkin, diz-se que as regras são 

aplicadas conforme o esquema do “tudo ou nada” (in all-or-nothing fashion) (DWORKIN, 

1978, p. 25). Uma vez que prelecionam suas hipóteses fáticas de aplicação, o conflito 

entre elas se dá na dimensão da validade: a regra válida irá excluir as outras reputadas 

inválidas, razão porque se diz que esse conflito “tem existência em abstrato” 

(GALUPPO, 1999, p. 193).  

 
Por outro lado, a aplicação de princípios se dá de maneira distinta, posto que 

consistem em espécie normativa que não pré-seleciona em seu tipo quais as hipóteses 

fáticas de aplicação. Conforme Galuppo, “os princípios se diferenciam das regras pela 

indeterminação maior quanto às condições de sua aplicação.” (GALUPPO, 1999, p. 

203). Todavia, a despeito dessa tal morfologia, como toda norma ou categoria deôntica, 

sua aplicação está presa à lógica binária do dever-ser e não à lógica graduada do ser, 

própria da axiologia.  

 
O procedimento de aplicação deve ser um procedimento típico de uma ciência 

deontológica, capaz de apontar a resposta sistematicamente coerente para cada caso 

concreto, de acordo com uma argumentação racional. Afinal, não há dúvidas de que 

valores podem ser graduados, escalonados ou hierarquizados, conforme sua aplicação 

resulte em fins desejados pelo agente: valores são eleitos por uma pessoa porque bons 

ou convenientes aos fins que ela persiga. Há uma relação teleológica, de meios a 

                                                                                                                                                              
livre, de autodeterminação; iv) é parte do grupo social, em relação ao qual tem a garantia de não vir a ser 
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fins.136 Entretanto, em relação a normas jurídicas, que são o fruto de legítima 

elaboração legislativa representativa, estas devem ser aplicadas não segundo a 

valoração ou a subjetividade do intérprete, mas de acordo com aquilo que representar a 

decisão correta para aquela comunidade.   

 
Por isso, as colocações argutas de Marcelo C. Galuppo ao método de 

ponderação preconizado por Robert Alexy, afirmando que esse autor subavalia a 

distinção entre axiologia e deontologia:  

 
 

Se é possível uma aplicação gradual dos princípios, eles não podem ser 
caracterizados como normas jurídicas. Uma vez que as normas jurídicas se 
referem ao conceito de dever, como pressupõe o próprio Alexy, então elas 
somente podem ser cumpridas ou descumpridas. O dever, e conseqüentemente, 
as normas, possuem um código binário, e não um código gradual. (grifo do 
autor). (GALUPPO, 1999, p. 196). 

 
 

Alexy entende que os princípios são normas que não se aplicam de maneira 

plena e integral em qualquer situação hermenêutica e, por isso, identifica-os com 

mandados de otimização, que consistem em normas prima facie aplicáveis137, e que 

trazem um comando que deve ser realizado na maior medida possível (GALUPPO, 

1999, p. 193). Diante do caso concreto, sob certas circunstâncias, um princípio irá 

preceder ao outro: 

 
 

Isso significa que o conflito de regras se dá na dimensão da validade, e o de 
princípios na dimensão do peso (Alexy, 1993b: 89 e 91) E essa idéia de peso 

                                                                                                                                                              
marginalizado”. (MORAES, 2006, p. 119). 
136 E aqui, novamente, os ensinamentos de Marcelo C. Galuppo se destacam: “O argumento de 
Habermas é o seguinte: ao considerarmos os valores como fundamento para nossas ações, estamos 
assumindo uma perspectiva ligada à racionalidade instrumental (Aquela que, teleologicamente, procura 
adequar os meios aos fins). Isso porque, quando argumentamos com base nos valores, estamos levando 
em conta não propriamente o que é correto, mas aquilo que é bom para que uma determinada 
comunidade realize seus próprios fins”. (GALUPPO, 1999, p. 196-197).   
137 Porque, em princípio, não se aplicam a todos os casos. 
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significa que o conflito entre princípios será resolvido tendo em vista uma 
hierarquização dos mesmos. Não se trata de uma hierarquização absoluta, mas 
de uma hierarquização tendo-se em vista o caso concreto, realizada pelo 
procedimento de ponderação dos princípios envolvidos na situação. A 
ponderação, como concebida por Alexy, refere-se “qual dos interesses, 
abstratamente do mesmo nível, possui maior peso no caso concreto” (Alexy, 
1993b: 90. Grifos meus). (GALUPPO, 1999, p. 194). 

 
 

Duras críticas dirigidas ao método de ponderação traçado por Robert Alexy, 

elaboradas por filósofos como Habermas e Ghünter, e muito bem sintetizadas por 

Marcelo C. Galuppo:  

 
 

Habermas entende que a maneira pela qual Alexy concebe as leis de colisão e 
de ponderação implica uma concepção axiologizante do direito, pois a 
ponderação, nos moldes pensados por Alexy, só é possível porque podemos 
preferir um princípio a outro, o que só faz sentido se os concebemos como 
valores. Pois é apenas porque são concebidos como valores que os seres 
podem ser objetos de mensuração por meio da preferibilidade, constitutiva do 
próprio conceito de valor, uma vez que o valor, conforme aponta Lalande, pode 
ser entendido como o ‘caráter das coisas consistindo em que elas são mais ou 
menos estimadas ou desejadas por um sujeito ou, mais ordinariamente, por um 
grupo de sujeitos determinados’ (Lalande, 1960:1183.Grifos meus). Ao assumir 
tal posição, Alexy confunde as normas jurídicas (e em especial os princípios) 
com valores, o que torna sua teoria inconsistente. (GALUPPO, 1999, p. 196). 

 
 

O método de ponderação não é o mais adequado para resolver a concorrência 

de princípios diante da hipótese concreta. O fato de Alexy afirmar que o método de 

ponderação prescinde de uma fundamentação racional, que exponha as razões de 

preferibilidade e que levam a hierarquização de princípios no caso concreto 

(GALUPPO, 1999, p. 194) não é suficiente para atender exigências de Integridade do 

Direito.   

 
Ao contrário das regras, quando se trata de princípios, não há, a rigor, um 

conflito, tampouco um conflito a priori ou em abstrato.  Como os princípios não têm um 

conteúdo predefinido, todos eles concorrem, em nível de igualdade, e nunca de forma 

hierarquizada, pela aplicação no caso concreto e, por questões de coerência sistêmica 
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ou por uma exigência de integridade (DWORKIN, 2005, p. 273), um irá excepcionar a 

aplicação dos outros na busca da resposta adequada; daquela resposta reputada 

correta, porque sistemicamente coerente (GALUPPO, 1999, p. 200).  

 
Um princípio só irá excepcionar outro em um discurso de aplicação se tal 

conclusão for suficientemente fundamentada do ponto de vista discursivo, pois as 

exceções à aplicação de um princípio não podem ser enumeradas de maneira prévia à 

hipótese concreta de sua aplicação. Abstratamente, todos os princípios podem 

representar uma exceção à aplicação de todos os outros. Diferentemente de Alexy, o 

procedimento de aplicação de princípios defendido por Dworkin não pressupõe uma 

gradação entre princípios, mas uma cessão ou exclusão no caso concreto de um 

princípio em face do outro, em nome das circunstâncias fáticas e das exigências de 

coerência sistêmica, representadas pelo conceito de Integridade: 

 
 

Ao contrário de Alexy, esse procedimento não pressupõe uma gradação, mas 
uma cessão no caso concreto de um princípio perante o outro, por meio de 
exceções de aplicação: ‘Um dos dois princípios deve ceder nestas 
circunstâncias’ (DWORKIN, 1986:270), e não necessariamente em outras 
circunstâncias. Ao contrário de alexy, Dworkin pressupõe que o que move essa 
decisão é a exigência contingente de prosseguimento da jurisdição e do 
processo, ligada à Integridade do Direito. (grifos do autor). (GALUPPO, 1999, 
p. 200). 

 
 
 Todavia, é preciso distanciar do entendimento de Dworkin em certo ponto, uma 

vez que o autor continua preso à noção de que o conflito entre princípios se dá na 

dimensão do peso, assim como preconiza Alexy. Apesar de o autor estadunidense 

afirmar que não há hierarquia ou aplicação gradual, mas a cessão de um princípio 

perante o outro. Por essa razão, Habermas e Ghünter apresentam uma solução 

diferente para a concorrência entre princípios. Eles se apropriam da noção de Direito 
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como Integridade e, em uma terceira vertente, reafirmam que a diferença entre 

princípios e regras “não se dá na dimensão do peso, e portanto, não é uma questão 

morfológica”. (GALUPPO, 1999, p. 201). 

 
 Segundo a teoria de Klaus Ghünter, a diferença é que “regras e princípios 

representam dois tipos diferentes para se fundamentar a ação: razões prima facie e 

razões comparativas [on balance]” (GALUPPO, 1999, p. 201). As regras teriam razões 

prima facie, que comandam que as ações devem ou não ser executadas, enquanto que 

os princípios demandariam razões comparativas, exigindo, segundo Galuppo, a 

apresentação de uma grande quantidade de informações acerca do caso concreto que 

justificassem a aplicação daquele determinado princípio como solução para a ação. 

Assim, Ghünter rebate a diferença fundada na morfologia e a remete para a questão 

hermenêutica: é preciso um grande esforço discursivo-interpretativo para materializar o 

conteúdo do princípio, tendo em conta sua estrutura fluida e abstrata (GALUPPO, 1999, 

p. 201), apontando-o como a solução correta para aquele caso. 

 
 Com base nessas construções, o autor informa que é preciso levar em conta um 

juízo de adequabilidade, fundado na pesquisa de todas as razões comparativas 

levantadas, para orientar de que forma um princípio irá excepcionar a aplicação de 

outro no caso concreto, no intuito de alcançar uma resposta que respeite o direito como 

integridade.  

 
 Por tudo isso, não há como compreender o princípio da dignidade da pessoa 

humana como um “macroprincípio”, do qual são deduzidos, fora de um discurso de 

aplicação, alguns “subprincípios” como corolários de seu conteúdo. Esse raciocínio só é 
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possível diante de uma perspectiva axiológica do direito, em que cada norma seria tão 

particular como qualquer escala de valores, dispensando que sua validade passe por 

um teste de universalização que é imprescindível quando se trata de justificar a 

legitimidade de uma norma (GALUPPO, 1999, p. 198).  

 
 A defesa de Alexy, no sentido de que a binaridade existe apenas no campo da 

aplicação e não no campo da justificação, em que se julga ser possível a aplicação 

graduada e hierarquizada de princípios, porque é lá que o intérprete pesquisa seu 

conteúdo (TEIXEIRA, 2005, p. 183), carece de certo sentido, porque, conforme lembra 

Galuppo, os princípios não precisam ser concebidos como contraditórios no plano da 

justificação, todavia são concorrentes no plano da aplicação (GALUPPO, 1999, p. 198). 

Isso para não dizer que o método de ponderação preconizado por Alexy é elaborado 

para ser empregado em discursos de aplicação, orientando a atividade interpretativa e 

aplicação normativa.  

 
 Em interessante estudo sobre a dignidade da pessoa humana, Emerson Garcia 

acentua que, em primeiro lugar, é preciso delimitar o referencial metodológico utilizado 

para a abordagem do tema. Segundo o autor, “a solidez do discurso, por evidente, está 

diretamente relacionada ao paradigma metodológico empregado na sua fundamentação 

e no regime jurídico que se sujeita a dignidade humana”. (GARCIA, 2005, p. 86). 

 
Com a superação dos paradigmas jusnaturalistas e positivistas, dentro de um 

contexto pós-positivista, é preciso ter em mente que a dignidade humana consiste em 

um princípio que atua diretamente no discurso de aplicação. Entretanto, como afirmado, 

trata-se de um princípio e não de um valor. A despeito da elástica carga semântica da 
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expressão “dignidade da pessoa humana”, na opinião do autor, ela quer significar muito 

mais um conceito indeterminado,138 que será preenchido pelo operador do direito de 

maneira coerente e discursiva, dando mobilidade ao sistema, do que um valor supremo 

de significado predefinido. 

  
 Dignidade, como princípio fundamental do Estado, representa a premissa 

essencial para a realização do fenômeno jurídico contemporâneo: que o homem é a 

razão de todo o direito e que, enquanto, sujeito de necessidades, tem à sua disposição 

um amplo sistema de direitos fundamentais139, fruto de um consenso mínimo acerca 

daquilo que uma sociedade precisa garantir para realizar as necessidades humanas. 

Segundo Emerson Garcia, “os direitos fundamentais, a um só tempo, esmiúçam a idéia 

de dignidade e têm a sua interpretação por ela direcionada, do que resulta uma 

simbiose que não é passível de ser dissolvida”. (GARCIA, 2005, p. 104). 

 
Claro que, em uma sociedade multifacetada, fragmentada eticamente, esse 

consenso está longe de ser pleno ou satisfatório. Mas os direitos fundamentais 

                                                 
138 Trata-se de nova técnica legislativa que, conforme o autor, “diz-se que um conceito é indeterminado 
quando a estrutura normativa, em razão do emprego de expressões vagas ou de termos que exijam a 
realização de uma operação valorativa para a sua integração, apresenta uma fluidez mais acentuada, do 
que resulta uma maior mobilidade ao operador do direito”. (GARCIA, 2006, p. 91). José Augusto Delgado, 
por sua vez, afirma que “são considerados, pela doutrina, como ‘palavras ou expressões indicadas na lei, 
de conteúdo e extensão vagos, imprecisos ou genéricos”. (DELGADO, 2003, p. 399).  
139 Acerca do significado dos direitos fundamentais, José Afonso da Silva define: “Direitos fundamentais 
do homem constitui a expressão mais adequada a este estudo, porque, além de referir-se a princípios 
que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é 
expressão reservada para designar, no nível do direito positivo, aquela prerrogativa e instituição que ele 
concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 
‘fundamentais’, acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa 
humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no 
sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e 
materialmente efetivados. Do homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. 
Direitos fundamentais do homem significa ‘direitos fundamentais da pessoa humana’ ou ‘direitos 
humanos fundamentais’. É com esse conteúdo que a expressão ‘Direitos Fundamentais’ encabeça o 
Título II da Constituição, que se completa, como direitos fundamentais da pessoa humana, 
expressamente no artigo 17”. (SILVA, J.A., 1997, p. 176-177). 
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consistem em um denominador comum140, que poderá ser talhado através do exercício 

da autonomia individual. Em um Estado Democrático de Direito, é permitido que cada 

um construa sua própria noção de vida boa ou vida digna, a partir de escolhas 

individuais, que assentadas nesse denominador comum, possam ser legitimamente 

opostas aos demais membros da sociedade.  

 
Afirmar que a existência do princípio da dignidade da pessoa humana está 

atrelada ao catálogo de direitos fundamentais pode levar o leitor a intuir que a 

positivação de tal princípio seja sem sentido ou sem significado. Mesmo porque não é 

um disparate questionar que, se a dignidade é um valor imanente ao ser humano e que 

dele não pode ser dissociado, até que ponto sua positivação no texto constitucional se 

faz relevante?  

 
O ordenamento jurídico brasileiro, quando se organiza sobre um feixe de direitos 

fundamentais - e de garantias e liberdades individuais -, tem por finalidade viabilizar 

mecanismos jurídicos que, diante de um pano de fundo fragmentado pela infinita 

pluralidade humana, assegurem, no maior grau possível, a individualidade de cada um. 

Esse é o compromisso do texto constitucional e deve ser o de cada um dos intérpretes 

e aplicadores do direito. Daí a grande e fundamental importância do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que quer reafirmar a efetividade desse sistema de 

                                                 
140  Conforme Lúcio A. Chamon Junior, os direitos fundamentais são condição de possibilidade do próprio 
Estado Democrático de Direito e de uma prática discursiva orientada ao entendimento: “A centralidade de 
um Direito Constitucional que, modernamente, veio a positivar direitos fundamentais iguais e recíprocos a 
todos, ao mesmo tempo em que institucionalizou processos em que a abertura à participação dos 
afetados é marca indelével – e que, enquanto socialmente construído pode ser sociologicamente 
observado como contingente -, por outro lado é capaz de simultaneamente ser garantidor de condições 
que garantem não somente a própria produção legítima do direito, mas que também resguardam uma 
autonomia privada, sem com isto perder o papel de mediador da economia e do poder administrativo”. 
(CHAMON JUNIOR, 2006, p. 17). 
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direitos, sem os quais o ser humano não pode se realizar. Além disso, enquanto 

princípio, mantém o sistema jurídico aberto e permeável à tutela de diferentes aspectos 

da existência humana que extrapolem o denominador comum representado pelo 

sistema de direitos fundamentais. 

 
Diante dessas constatações, a noção de autonomia deve ser intimamente 

associada ao preenchimento do conceito de dignidade tendo em conta as vicissitudes 

do caso concreto. E, por essa razão, o instituto da curatela deve se emancipar de uma 

estrutura legal que, presa a categorias predefinidas, pode significar o engessamento da 

personalidade do incapaz, que não encontrará, nas limitações herméticas do regime, 

espaços para desenvolver sua singular noção de dignidade, através do exercício de sua 

autonomia individual, considerando todas as situações em que ele apresentar parcelas 

ou resquícios de discernimento que o habilitem a fazer escolhas dentro de um juízo 

crítico da realidade.  

 

 

3.2 Autonomia privada e curatela  

 

 

O ser humano não é um ser autômato, que vive apenas de instintos, ao sabor do 

próprio tempo ou destino. Ele nasce para construir sua história e, portanto, é o único 

autor de sua biografia.  Isso lhe é intrínseco, indelével e inarredável. Daí a razão de 

Miracy B. S. Gustin constatar que, apesar das transformações sofridas no conceito 

através dos séculos, a autonomia é a necessidade humana mais fundamental, uma vez 
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que ser autônomo significa se reafirmar e se individualizar, através do estabelecimento 

de regras próprias, diante das regras e valores dos outros membros da comunidade. 

(GUSTIN, 1999, p, 32).  

 
Por essa razão, acompanhando as evoluções operadas na noção de autonomia, 

a autora afirma que se trata de um conceito que só pode ser construído na relação com 

o outro141, tendo em conta que o homem é ser social e, por conseguinte, só é com o 

outro, restando superada a concepção liberal de autonomia como auto-suficiência:   

 
 

Considera-se, também seguindo orientação de parte da literatura sobre o tema, 
que o conceito liberal de autonomia como auto-suficiência, no sentido de 
realização em si do ser humano, deve ser revisto em favor de uma acepção que 
atribua à autonomia uma natureza que se desenvolva através da socialidade e 
que se realize nessa condição. (grifo da autora). (GUSTIN, 1999, p. 31). 

 
 
 A noção de autonomia importa para o direito na medida em que o exercício 

desse poder de autodeterminação implica capacidades ativas, poderes e direitos 

subjetivos que o indivíduo tem a seu dispor (CABRAL, 2004, p. 85) dentro do 

ordenamento jurídico, para estatuir normas jurídicas de modo particular, ao que se 

denomina autonomia privada, princípio norteador do direito privado.  

 
Sem adentrar nas distinções evolutivas entre o conceito de autonomia da 

vontade e de autonomia privada142, é sabido que o conceito de autonomia privada 

                                                 
141 Da mesma forma, anota Bruno T. O. Naves: “A idéia de autonomia é paradoxal. Só há autonomia 
frente aos outros seres humanos; sozinho ninguém é autônomo. Autonomia pressupõe socialidade; 
intersubjetividade. Exige, portanto, perspectiva relacional”. (NAVES,  2003, p. 83). 
142 Grosso modo, a doutrina distingue entre “autonomia da vontade, como manifestação de liberdade 
individual no campo do direito, e autonomia privada, como poder de criar, nos limites da lei, normas 
jurídicas; o poder de alguém de dar a si próprio um ordenamento jurídico e, objetivamente, o caráter 
desse ordenamento, constituído pelo agente, diversa mas complementarmente ao ordenamento estatal”. 
(AMARAL, 2003, p. 347). Desse modo, evidencia-se que a primeira se prende a elementos íntimos, 
subjetivos e psíquicos, relacionados com a vontade e com os desejos do sujeito, com a faculdade que 
todos têm de querer e escolher, de maneira livre, quais atos praticar para o atendimento de seus  
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surgiu, originariamente, em forte conexão com o conceito de propriedade, de sorte que 

a própria noção de personalidade e capacidade se apresentaram, por muito tempo, 

mensuradas pelo patrimônio. Assim é que foi possível dizer que, nos últimos séculos, o 

patrimônio sempre foi a verdadeira medida do homem, o qual era protegido enquanto 

possuía e se possuía. Tal fato é constatação da influência do Direito Romano em nosso 

ordenamento jurídico, em que a autonomia privada era centrada primordialmente no 

pater familias, em virtude deste ser o legítimo proprietário de todos os bens do grupo 

familiar.  

 
Tal ascendência patrimonial encontrou campo fértil para se solidificar na Era 

Moderna e, através do liberalismo econômico, deitou raízes em nosso ordenamento 

jurídico privado, definindo os contornos de absolutamente todos os institutos 

jusprivatísticos. Por isso, são raros os autores que tratam do princípio aplicado a 

situações jurídicas existenciais.  O mais comum é o seu estudo atrelado a atos de 

vontade que visam à circulação de riquezas e ao estabelecimento de negócios 

jurídicos143. 

 
Porém, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como fundamento 

principiológico de nosso ordenamento jurídico reafirma a concepção do homem como 

razão e princípio de todo o ordenamento jurídico. Portanto, os atos de autonomia 

                                                                                                                                                              
interesses mais legítimos e, a segunda,  refere-se à esfera pessoal de atuação atribuída ao sujeito pelo 
ordenamento jurídico, em que a vontade assume forma e caráter, em conformidade com os ditames do 
ordenamento, representando um espaço lícito para a ação dos sujeitos no exercício da atividade jurídica. 
143 É o que aponta Francisco Amaral Neto: “A autonomia privada manifesta-se e realiza-se no campo das 
relações jurídicas patrimoniais, que é o setor por excelência da esfera de soberania individual, 
compreendendo as relações jurídicas obrigacionais e as reais. Seu instrumento é o negócio jurídico, fonte 
por excelência das obrigações, incluindo os contratos, as declarações unilaterais de vontade e, no campo 
das sucessões, o testamento, manifestação volitiva com que a pessoa dispõe de seus bens para depois 
da morte”. (AMARAL NETO, 1988, p. 17).  
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privada devem se submeter à condição de pessoa humana como norte hermenêutico 

de toda a realização do fenômeno jurídico. A despeito da tradicional ligação entre 

propriedade e autonomia privada, na atualidade, é incongruente afirmar que a aplicação 

desse princípio se restringe a situações jurídicas patrimoniais, as quais encontram sua 

regulamentação no direito das coisas e no direito das obrigações. Na 

contemporaneidade, a autonomia privada deve ser considerada, sobretudo, como poder 

de autoconstrução da personalidade humana, de maneira que também se aplica a 

todas as situações jurídicas existenciais.  

 
Privilegiar a autonomia privada do incapaz no caso concreto, independentemente 

de categorias de incapacidade e restrições de atuação predefinidas, com a finalidade 

de viabilizar atos de vontade que o interdito possa exprimir com discernimento, é um 

poderoso instrumento na concreção do princípio da dignidade da pessoa humana, 

porque flexibiliza a tutela protetiva do regime das incapacidades, de sorte que o incapaz 

continua detentor útil de seus potenciais máximos. Mais uma vez, nas palavras de 

Pietro Perlingieri: 

   
 

A declaração judicial de interdição, ao determinar a extensão e os limites da 
incapacidade, (...), poderá, por exemplo, reconhecer uma idoneidade para 
realizar atos de pequena monta e quotidiana administração, ou pelo menos 
alguns deles, quanto uma idoneidade para a realização de atos de natureza 
existencial. (PERLINGIERI, 2002, p. 166). 

 
 

Consiste, na verdade, em uma arma poderosa para a humanização do regime 

das incapacidades e do instituto da curatela, apesar do aparente paradoxo que tal 

conjugação parece causar: Afinal, como conciliar, em uma análise mais profunda, 
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liberdade e incapacidade? Liberdade e restrição?  Mas é um paradoxo que só existe 

sob um olhar que cuida de enxergar o ordenamento jurídico como um sistema de regras 

herméticas, que preconizam categorias abstratas, no intuito de perseguir um ideal de 

segurança jurídica já ultrapassado. 

 
Em nome de quê o ordenamento jurídico engessa o desenvolvimento da 

personalidade do interdito, menosprezando sua condição humana, ao estatuir que toda 

e qualquer decisão que diga respeito à sua vida será tomada por um terceiro, 

supostamente em seu melhor interesse? Qual seria o melhor interesse de cada 

interdito?  Que tipo de proteção a lei busca promover? Quem ou o quê a lei está 

efetivamente protegendo? 

 
A declaração de incapacidade não pode, de maneira apriorística, comprometer 

integralmente a autonomia privada conferida pelo ordenamento jurídico ao ser humano, 

ainda que acometido de enfermidade ou deficiência física ou mental que afete seu 

discernimento. Válidos, nesse sentido, os questionamentos de Maria de Fátima Freire 

de Sá: 

 
 
Importante, de início, é o entendimento emprestado ao conceito de ‘autonomia’ 
neste particular. E esse se refere à aptidão para a manifestação da vontade, de 
forma válida, por parte daquele que, clinicamente, tem suas faculdades 
mentais comprometidas. Questiona-se o fato de que, embora vítima de 
demência, a pessoa, como ser humano que continua sendo, pode ter sua 
vontade violada, por assim dizer, ou desrespeitada. E, além, se isso poderia 
ocorrer por parte daqueles que zelam pelo indivíduo demente, em nome de seu 
melhor interesse. (SÁ, 2005, p. 97). 

 
 

Flexibilizar os institutos da incapacidade e da curatela consiste em um novo 

mecanismo hermenêutico hábil a viabilizar a vontade do incapaz, sempre que for 
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possível compatibilizar sua vontade psicológica com a vontade jurídica144, revestindo-a, 

portanto, de juridicidade. Diante disto, torna-se imprescindível remontar o instituto da 

curatela, despregado de sua tradicional moldura patrimonialista, como forma de 

viabilizar toda escolha de vida que o incapaz seja concretamente capaz de exprimir, 

uma vez que a disciplina da interdição não pode ser traduzida, invariavelmente, em 

uma incapacidade legal que, na prática, pouco difere da morte civil. Neste diapasão, 

leciona Pietro Perlingieri: 

 
 

(...) quando for possível que faculdades intelectuais e afetivas possam ser 
realizadas de maneira a contribuir para o desenvolvimento da personalidade, é 
necessário que o ordenamento jurídico garanta e viabilize o exercício de todas 
aquelas expressões de vida que sejam compatíveis com a efetiva situação 
psíquica do paciente. (PERLINGIERI, 2002, p. 164). 

 
 

A liberdade de autodeterminação é que faz o ser humano tão importante, tão 

precioso e digno da tutela responsável do ordenamento jurídico. Todavia, sempre foi 

negligenciada pelo regime das incapacidades do Código Civil, velho e novo, e pelo 

instituto da curatela, uma vez que o legislador brasileiro sempre teve os olhos fechados 

para a perspectiva existencial do homem. 

 
A dignidade da pessoa humana é fruto do exercício da autonomia individual. Por 

isso, deve ser construída a partir da interação com o próximo, em um processo 

dialógico de entendimento e compreensão. Afinal, como preconizado, autonomia 

                                                 
144 Neste sentido, dispõe Francisco Amaral “vontade psicológica e vontade jurídica não são, porém,  
coincidentes. Enquanto  que  a Psicologia conhece a vontade como ´tipo especial de tendência psíquica, 
associada à  representação consciente de um fim e de meios eficientes, para realizá-lo, estudando-a no 
campo do ser, o Direito aprecia-a no campo do dever-ser, no campo da dogmática jurídica,  
reconhecendo-a como fator de eficácia jurídica nos limites e na forma estabelecida pelo sistema 
normativo. Para o Direito, portanto, a vontade tem grande importância na gênese dos direitos subjetivos, 
sendo critério diferenciador dos fatos e atos jurídicos, e critério doutrinário de justificação desses mesmos 
direitos”. (AMARAL NETO, 1988. p. 9).   
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pressupõe relacionalidade. Ninguém é autônomo em si mesmo, mas em relação a 

fatores e circunstâncias externas. Ser autônomo significa absorver referenciais 

exógenos e formar as próprias convicções, de maneira responsável, opondo-as a uma 

sociedade ou comunidade de regras. 

 
 Entretanto, com a declaração de incapacidade e conseqüente interdição, o 

indivíduo é destacado da sociedade. Uma vez considerado incapaz, seu poder de 

autodeterminação, representado juridicamente pelo princípio da autonomia privada, é 

alienado. O elo que estabelece a ligação entre ele e a vida em sociedade é rompido, 

quase sempre de forma absoluta, através de uma declaração judicial, que, por 

inúmeras vezes, ignora as vicissitudes do caso concreto, porque fundada em 

malfadadas categorias abstratas. As possibilidades de desenvolvimento pleno e sadio 

da personalidade do incapaz restam todas comprometidas e não é arbitrário afirmar que 

o trato abstrato e genérico da incapacidade pode, assim, significar afronta a preceitos 

constitucionais: 

 
 
Conforme o artigo 1º, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a 
dignidade da pessoa humana, cujo corolário é a proteção ao livre 
desenvolvimento da personalidade. Nesse contexto, afastar a autonomia privada, 
ou limitá-la a extremos, é contrário a esses critérios constitucionais, na medida 
em que priva o particular de auto-regrar, tornando-o uma espécie de 
autômato.(SILVA, J.C.F., 2003, p. 105). 

 
 

Somente através da pesquisa cuidadosa e do respeito às parcelas de 

discernimento do interdito, levando em conta as origens e a extensão de sua 

incapacidade, é possível dar tratamento digno àqueles que não possuem perfeita 

apreensão crítica para a prática de todos os atos da vida civil e que, portanto, merecem 

proteção, ao invés do desaparecimento dentro das letras frias de um instituto que, se 
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não aplicado conforme as circunstâncias particulares do caso, transforma-se em uma 

armadilha institucionalizada pelo ordenamento jurídico. 

 
Tal abordagem é fundamental.  Certo é que o incapaz, em virtude de um déficit 

psíquico ou até mesmo físico, não pode aplicar, de maneira ampla, o princípio da 

autonomia privada às relações jurídicas nas quais figura como sujeito. Contudo, este 

princípio pode ser perfeitamente adequado a cada caso concreto, através da análise 

minuciosa do déficit de cada incapaz, com vistas a permitir a prática de atos de vontade 

que o mesmo consiga elaborar e exprimir. Afinal, “tratando-se de relações jurídicas de 

Direito Privado, os particulares são os que melhor conhecem seus interesses e valores 

e, por isso mesmo, seus melhores defensores”. (AMARAL NETO, 1988, p. 10). 

 

 

3.3 Teoria concretista de aplicação normativa: em b usca da correta aplicação do 

instituto da curatela no atual marco político brasi leiro 

 

 

A interpretação jurídica é, sobretudo, uma questão de paradigmas. No marco do 

Estado Democrático de Direito, a atividade interpretativa assume novos matizes, já que 

uma das marcas da cultura jurídica contemporânea é a necessidade de superar critérios 

que, originados pelo apego à dogmática, resultaram em uma interpretação mecânica da 

lei na solução de conflitos sociais.   

 
A reestruturação do poder político, que culminou com a implantação do Estado 

de Direito, obriga que a aplicação do direito se afaste de métodos de subsunção do fato 
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à norma, para também considerar aspectos econômicos e sociais que aproximam teoria 

e praxis, no intuito de inserir o direito de maneira contextualizada e, portanto, mais 

efetiva e legítima no “mundo da vida”.   

 
A hermenêutica jurídica precisa superar a crise de uma racionalidade que 

procurou, através da elaboração de um sistema hermético, antever todas as relações 

sociais, regulamentando-as com previdência, no intuito de alcançar estabilidade e 

segurança jurídica.  Diante da fragmentação ética da sociedade, gerada pelo aumento, 

cada vez mais acelerado, da complexidade social, a elaboração de um sistema 

supostamente auto-suficiente deixou de ser a forma adequada para se encontrar 

critérios objetivos para a interpretação válida das normas jurídicas.  

  
O fenômeno que se verifica na contemporaneidade consiste, portanto, na 

superação do modelo abstrato145 de interpretação do direito, idealizado pela Escola da 

Exegese. Diante dessa nova epistemologia hermenêutica, o intérprete contemporâneo 

se defronta com uma série de teorias pós-positivistas de aplicação da lei, que, apesar 

de suas diferenças, possuem todas o mesmo fundamento: o preceito de que a 

interpretação jurídica deve ser baseada na argumentação, no intuito de estabelecer um 

verdadeiro processo dialógico entre fato e norma (CAMARGO, 2003, p. 259). São 

                                                 
145 Como se sabe, tal modelo correspondeu à construção do Estado Liberal, onde vigorava a idéia de que 
a atuação estatal deveria ser mínima. A desconfiança que os cidadãos tinham no Estado, justificada 
pelas arbitrariedades cometidas durante o estado Absolutista, implicava que o papel do Estado ficaria 
restrito ao mínimo necessário, garantindo, por conseqüência, ampla liberdade no exercício dos direitos 
individuais. No paradigma do Estado Liberal, a interpretação jurídica se resumia a recolher, em meio à 
completitude do sistema, a norma que se encaixava àquela determinada hipótese fática, dispensando 
quaisquer elaborações do intérprete que não fossem exatamente aquelas previstas no sistema, conforme 
preconizava a Escola da Exegese. Menelick de Carvalho Neto elucida que: ”Sob este primeiro paradigma 
constitucional [..], a questão da atividade hermenêutica do juiz só poderia ser vista como uma atividade 
mecânica, resultado de uma leitura direta dos textos que deveriam ser claros e distintos, e a interpretação 
algo a ser evitado até mesmo pela consulta ao legislador na hipótese de dúvidas do juiz diante de textos 



 174 

teorias que preconizam a existência de um sistema jurídico aberto, em que seja 

possível aprimorar mecanismos de interpretação capazes de dar a resposta correta 

para o caso concreto. 

 
Busca-se, assim, novos parâmetros hermenêuticos que permitam que o direito 

seja pensado de forma concreta (CAMARGO, 2003, p. 249), tornando-se instrumento 

capaz de assegurar a estabilização de expectativas sociais, ainda que aplicado em uma 

sociedade fragmentada eticamente, porque baseado na normatividade dos princípios 

jurídicos e atento à essencialidade dos direitos fundamentais.  

 
Entre todas as teorias concretistas estudadas nos dias de hoje, a presente 

pesquisa tomará por base as construções do filósofo estadunidense Ronald Dworkin, 

que tece duras críticas ao positivismo jurídico e aos métodos de interpretação a ele 

relacionados. Segundo a visão de Dworkin, uma vez que o positivismo jurídico encara o 

direito como um sistema de regras que se referem a situações previamente definidas, 

essa corrente doutrinária não é suficiente para oferecer legitimidade às decisões 

jurídicas, porque abre margem para uma eventual prática jurídica pragmática, em que o 

juiz é dotado de um poder de escolha decisionista diante de uma série de 

possibilidades normativas abertas146.   

 
O autor propõe que o direito se trata, na verdade, de um conjunto de princípios 

que permitem que o sistema se abra diante do caso concreto na busca pela resposta 

                                                                                                                                                              
obscuros e intrincados. Ao juiz é reservado o papel de mera bouche de la loi”. (CARVALHO NETTO, 
2000, p. 479).  
146 Em virtude dessas constatações é que Dworkin compreende o pragmatismo e o convencionalismo 
como duas faces da mesma moeda. Conforme aponta Lúcio Antônio Chamon Junior, “ao assumirmos 
uma postura meramente descritiva do Direito, e quando não deparamos com um caso não imaginado por 
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correta. Fato é que, na medida em que não é dada discricionariedade ao juiz para 

decidir, Dworkin assume o pressuposto de que cada caso possui uma resposta correta. 

A questão que se impõe é como chegar a ela. 

 
O autor sugere um modelo de interpretação construtiva147, capaz de oferecer a 

resposta correta para cada caso, sempre “em face do Direito” (CHAMON JUNIOR, 

2006, p. 57), porque afasta argumentos metajurídicos que implicam o uso discricionário 

e decisionista do poder jurisdicional. Segundo esse modelo interpretativo, todo caso a 

decidir é um hard case, porque não há como encontrar respostas prontas dentro do 

ordenamento, tendo em conta que a aplicação do direito sempre pressupõe a 

problematização de todas as questões envolvidas diante do sistema aberto de 

princípios.  

    
Para estruturar sua teoria, Dworkin entrelaça de maneira bastante interessante 

alguns conceitos centrais a certas metáforas elaboradas em sua obra tais como 

“romance em cadeia”, “Juiz Hércules”, “moralidade política”, “comunidade jurídica 

personificada” e “direito como integridade”148.  Na verdade, é a famosa figura metafórica 

                                                                                                                                                              
aquelas descrições, não decidiríamos com base naquilo que seria o direito, mas sim referente àquilo que 
gostaríamos que ele fosse”. (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 56). 
147 Conforme Dworkin “Em linhas gerais, a interpretação construtiva é uma questão de impor um 
propósito a um objeto ou prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos 
quais se imagina que pertençam. Daí não se segue, mesmo depois dessa breve exposição, que um 
intérprete possa fazer de uma prática ou de uma obra de arte qualquer coisa que desejaria que fossem; 
(...) Pois a história ou a forma de uma prática ou objeto exerce uma coerção sobre as interpretações 
possíveis destes últimos, ainda que, como veremos, a natureza dessa coerção deva ser examinada com 
cuidado. Do ponto de vista construtivo, a interpretação criativa é um caso de interação entre objeto e 
propósito”. (DWORKIN, 2003, p. 64). 
148 Imperativo citar trecho de autoria de Chamon Junior em que o enlace entre esses elementos todos é 
posto de maneira clara e objetiva: “Hércules seria um juiz que vive numa comunidade jurídica que é 
autora de uma ‘obra’; o direito, assim entendido, não seria fruto exclusivo da comunidade atual, nem se 
basearia tão-somente em acordos explicitamente tomados no passado; antes, o Direito é fruto de um 
contínuo processo de interpretação que se iniciou no passado e que se abre para o futuro. Somente 
assim podemos assumir o Direito como uma unidade, integrado, enfim, quando o compreendemos como 
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do “romance em cadeia” que vem a explicar a proposta de interpretação construtiva 

defendida pelo autor, a qual irá possibilitar a aplicação do direito como integridade.  

 
Ao afirmar que a interpretação de uma prática social deve ser construtiva, 

Dworkin pretende dizer que ela não deve se deter somente em pesquisar a intenção do 

autor da prática no passado, mas deve procurar impor um propósito àquele material 

que está sendo interpretado, para que ele seja visto sob sua melhor luz. (DWORKIN, 

2005, p. 276). Assim, Dworkin compara os juízes a críticos literários, pois ao interpretar 

uma norma jurídica e decidir um caso, eles são ao mesmo tempo autores e críticos 

dessa prática, pois introduzem novos elementos na tradição que interpretam. Por sua 

vez, futuros juízes se depararão com uma tradição renovada, e assim por diante 

(DWORKIN, 2006, p. 275).  

 
Dessa maneira, o romance em cadeia nada mais é que a criação de um gênero 

literário artificial criado pelo autor para explicitar o mecanismo de transformação do 

direito pela interpretação judicial. A metáfora consiste em um projeto em que um grupo 

de romancistas escreve um romance escrito a várias mãos, no qual cada romancista 

deve interpretar os capítulos que receber, para escrever um novo capítulo, que será 

repassado a um novo romancista, e assim por diante. Cada romancista tem o 

compromisso de escrever seu capítulo de modo a criar da melhor maneira possível o 

romance em elaboração. Dworkin acredita que esta tarefa é tão complexa quanto a 

tarefa de um juiz ao decidir um caso difícil, através da concepção do direito como 

integridade (DWORKIN, 2003, p. 275).  

                                                                                                                                                              
perpassado por princípios que, em cada momento, hão que ser interpretados para dar uma continuidade 
coerente a esta praxis”. (grifos do autor). (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 57). 
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Isto porque a tarefa dos romancistas, assim como a dos juízes, tem a 

responsabilidade da continuidade. Eles devem criar, em conjunto, um só romance 

unificado, que seja coerente e da melhor qualidade possível.  Em outras palavras, 

devem tentar criar o melhor romance possível como se fosse fruto de apenas um único 

autor e não produto de várias mãos (DWORKIN, 2003, p. 276). Dessa maneira, cada 

romancista precisa de uma teoria à qual se apegar para que possa trabalhar todos os 

elementos do romance, de modo que sua contribuição se afigure como uma 

continuidade e não como um novo começo. 

 
Com base nessas premissas, Dworkin afirma que o direito como integridade é 

única concepção verdadeiramente interpretativa do direito. O convencionalismo e o 

pragmatismo149 apenas se apresentam como tal, mas não o são, pois não possuem 

autênticos programas de interpretação, não possuem atitude interpretativa 

propriamente dita (DWORKIN, 2005, p. 57). O direito como integridade afirma que as 

proposições jurídicas são elementos interpretativos, que levam em consideração o 

passado e o futuro - tomando por base ensinamentos gadamerianos -, pois exige 

coerência de princípio: direitos e deveres possuem um conteúdo explícito e um 

conteúdo implícito, este fornecido por princípios necessários à sua justificação.  

 
Por conseqüência, o princípio judiciário da integridade comanda que os juízes 

identifiquem os direitos e deveres como frutos da elaboração da comunidade 

                                                 
149 Para Dworkin, o convencionalismo se atém a exigir dos juízes, em casos difíceis, que estudem os 
repertórios de convenções do passado no sentido de encontrar a regra que se ajuste ao caso decidendo. 
Não é necessário que os juízes reinterpretem tal convenção, de modo que ela seja melhor aplicada. 
(DWORKIN, 2005, p. 142). A seu turno, juízes pragmáticos apenas pensam de modo instrumental sobre 
quais sejam as melhores regras para o futuro. Não há exercício interpretativo e, por muitas vezes, é 
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personificada, enquanto agente moral, expressando uma concepção coerente de justiça 

e eqüidade, exigindo que seus juízes permaneçam sempre reinterpretando o material 

jurídico, de modo que ele seja visto sob sua melhor luz, como um verdadeiro romance 

em cadeia. (DWORKIN, 2003, p. 272). 

 
Nota-se que em seu combate ao positivismo jurídico, Dworkin faz a distinção 

entre direito positivo e direito íntegro. O direito positivo seria o conjunto de disposições 

constantes nos diplomas legislativos e nas decisões jurisdicionais do passado. A seu 

turno, direito íntegro nada mais seria do que o conjunto de normas cujo sentido é obtido 

através de uma correta contextualização. Ou seja, um direito dado “por um contexto de 

princípios de moralidade política que, uma vez tomados em consideração, provêem a 

melhor interpretação do direito positivo, enfim, oferecem a melhor justificação, de um 

ponto de vista de coerência, que o direito positivo anuncia definitivamente quando 

assumido sob sua melhor luz”. (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 60). 

 
Aqui, é importante consignar que Dworkin menciona que esse processo de 

interpretação envolve dois níveis que correspondem à dimensão da adequação e da 

justificação (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 60). Na primeira dimensão, Dworkin afirma 

que é possível encontrar duas ou mais interpretações que se apóiam no mesmo texto 

legal e na mesma práxis jurídica como adequadas para aquela dada situação.  

  
Todavia, para saber qual dessas interpretações é a melhor entre as 

interpretações possíveis, há que se valer de uma dimensão de justificação no intuito de 

revelar qual delas melhor satisfaz a interpretação de uma moralidade política, que, na 

                                                                                                                                                              
necessário extrapolar a esfera da matéria jurídica, por uma questão de política utilitarista. (DWORKIN, 
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leitura de Chamon Junior, nada mais é que “um conjunto de discursos práticos racionais 

conformados institucionalmente” (CHAMON JUNIOR, 2006, p. 60), e que no atual 

Estado Democrático de Direito representa a efetivação de direitos fundamentais em 

toda a práxis jurídica nacional. 

 
É a partir dessas considerações que o instituto da curatela deve ser interpretado 

e aplicado em toda práxis jurídica: a curatela precisa ser concretizada segundo uma 

orientação hermenêutica que fará desse instituto um instrumento de efetivação dos 

direitos fundamentais do interdito, tendo em conta a história e a integridade institucional 

do ordenamento jurídico brasileiro.  

 
Cada provimento judicial que decida pela interdição de um incapaz prescinde de 

fundamentos jurídicos que faça dessa decisão uma continuidade de uma história 

institucional que, no atual marco político brasileiro, quer significar o respeito pelo ser 

humano, ainda que enfermo ou deficiente, através da preservação de sua autonomia 

individual na maior medida possível, desde que haja  discernimento e consciência 

crítica a justificar a preservação dessa parcela de autodeterminação que, por certo, 

precisa ser auto-responsável. 

 
Destarte, a efetivação dos direitos fundamentais do incapaz, através da 

aplicação dessa correção hermenêutica no instituto da curatela, não pode ser realizada 

segundo uma estrutura fundada em categorias predefinidas que dispensam todo o 

esforço hermenêutico imprescindível para a concreção desses direitos segundo a 

individualidade de cada sujeito. É fundamental que o sistema se emancipe da 

                                                                                                                                                              
2005, p. 186).  
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necessidade de formular conceitos e categorias herméticas, que pressupõem restrições 

e limitações na liberdade de agir do indivíduo, as quais são construídas fora de um 

legítimo discurso de argumentação.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A mensagem que fica, depois desse longo e, de certo, inacabado percurso, foi 

apreendida por Louis Althusser que, em meio à sua “desrazão” e preso à angústia 

causada por procedimentos jurídicos que lhe retiraram a posse de seus direitos civis, 

pôde constatar que a realidade não é tão simples e não se alinha imediatamente com o 

direito. A grande verdade é que quanto mais o direito se apóia em categorias, tanto 

mais ele se fecha para a realidade que pretende regular.   

 
Categorias não passam de abstrações de relações sociais. E, por isso, enquanto 

tal, só podem valer para essas relações sociais em um muito curto período de tempo. 

Não é o direito quem diz o que é o ser humano ou como ele deve ser: um ente dotado 

de personalidade jurídica e, portanto, sujeito de certas relações jurídicas tipificadas, 

plenamente, relativamente ou absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

determinados direitos.   

 
A estática, imanente à noção de categoria, é inimiga de qualquer ordenamento 

jurídico contemporâneo que procura se estruturar como um sistema aberto de 

princípios, que só assim é capaz de atender às mais variadas necessidades oriundas 

da pluralidade humana e capaz de absorver, com certa competência, a fragmentação 

ética das sociedades atuais, sem deixar de ser um sistema coerente e preso a uma 

história institucional. 
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O atual contexto social exige a noção de personalidade jurídica como um 

instrumento que irá possibilitar que o ser humano esteja sujeito a todo e qualquer tipo 

de direito necessário para a preservação e promoção de sua condição humana em 

sociedade, sendo certo que a capacidade jurídica, seja ela de fato ou de direito, só 

pode ser aferida discursivamente, evitando que certas dimensões da existência humana 

sejam aniquiladas pela estática de categorias definidas aprioristicamente, que 

interditam, de modo arbitrário, o exercício da autonomia privada ao incapaz.  

 
Sendo a interdição e a curatela procedimentos judiciais estabelecidos em 

contraditório, nos quais os destinatários das normas têm a oportunidade de estabelecer 

discursos críticos em torno das normas positivadas para sua correta e legítima 

aplicação, não é razoável insistir na mesma estrutura abstrata na qual se assentam o 

regime das incapacidades e o instituto da curatela. 

 
 Nessa perspectiva solipsista oitocentista, há muito ultrapassada, esses 

institutos, longe de representarem proteção àqueles que demandam trato jurídico 

diferenciado em virtude de déficits físicos ou psíquicos, apresentam-se, ironicamente, 

como camisas-de-força rigorosamente desproporcionais em certas ocasiões ou, de 

outro modo, nada eficazes na proteção da dignidade e da personalidade de certas 

pessoas que não se enquadram em categorias abstratas, que por sua inércia 

característica, são “absolutamente incapazes” na regulação da sociedade humana, 

essencialmente dinâmica.  
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