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RESUMO 

 

Parte-se da indagação se é possível a revisão da interdição e da curatela com base na revisão 

da teoria das incapacidades. E isso se dá em razão da ideia de que o Direito pode determinar a 

capacidade ou incapacidade da pessoa. Entretanto, ao se estudar multidisciplinarmente a 

saúde mental, verifica-se o quão complexo é seu significado para a Medicina, em sua 

especialidade Psiquiatria, e para a Psicologia. De forma que não se pode chegar a outra 

conclusão, senão a de que o Direito não pode ditar as consequências incapacidade civil da 

pessoa, em especial em razão da saúde mental, para a pessoa exercer seus direitos 

patrimoniais e/ou pessoais. Isso se observa por meio da revisão da teoria das incapacidades no 

Direito Civil brasileiro, onde não é necessária a interdição por meio do reconhecimento da 

incapacidade da pessoa para que a ela sejam atribuída juridicamente medidas de cuidado, 

conforme já reconhecido no Direito estrangeiro, em especial francês e alemão. Ademais, a 

prática deste cuidado é encontrada junto à revisão da curatela, aplicada como medida de 

cuidado, não só na atribuição de um curador para os atos patrimoniais e/ou pessoais da pessoa 

sem discernimento total ou parcial para tal, mas, em especial, e considerando a política 

pública de saúde mental brasileira, o acompanhamento psiquiátrico e psicológico na 

construção do caso clínico e aplicação do tratamento adequado à pessoa portadora de 

transtornos mentais, de forma a efetivar a sua dignidade humana e exercício de 

autodeterminação. Diante disso, por meio de uma pesquisa jurídico-dogmática, jurídico-

sociológica, histórico-jurídica, jurídico-comparativa e jurídico propositiva; com base nos 

estudos de Paulo Bercherie, Isaias Pessotti, Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias, e 

Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moreira; conclui-se que é possível a revisão da 

interdição e da curatela, com base na revisão da teoria das incapacidades civis, com aplicação 

do princípio da autonomia privada e da prática do modelo do PAI-PJ do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: Revisão da interdição; revisão da curatela; revisão da teoria das 

incapacidades; autonomia privada; transtornos mentais. 



 

ABSTRACT 

 

Starts with the question if it’s possible the revision of interdict and trusteeship based on 

review of the disabilities theory. And this occurs because the idea that the Law can determine 

the ability or inability of the person. However, studying mental health multidisciplinary, it can 

be seen how complex is their significance for medicine, in their specialty Psychiatry, and to 

Psychology. It can’t reach any other conclusion, unless that the Law can’t dictate the legal 

consequences about incapacity of the person, especially because of mental health, to person 

exercise their property and/or personal rights. This can be observed through the review of the 

disabilities theory on the brazilian´s Civil Law, where the interdict isn’t necessary through 

recognition of the inability of the person so that it’s legally measures of care given, as already 

recognized in the foreign Law, particularly french and german. Besides, the practice of this 

care is found by the revision of trusteeship, intended as a measure of care, not only in 

assigning a curator for the property and/or personal acts of the person without total or partial 

insight into such, but, specially, and considering the brazilian’s mental health public policy, 

psychiatric and psychological counseling on the construction of the clinic case and applying 

the carrier to the appropriate person treatment of mental disorders, in order to actualize their 

human dignity and exercise of self-determination. Given this, by means of a research 

dogmatic-legal, sociological-legal, historical-legal, comparative-legal e purposeful-legal; 

based on studies of Paulo Bercherie, Isaias Pessotti, Nelson Rosenvald and Cristiano Chaves 

de Farias, Maria de Fátima Freire de Sá and Diogo Luna Moreira; it follows that it’s possible 

the revision of interdict and trusteeship, based on review of the disabilities theory, with 

applies the principle of private autonomy and practice of the model PAI-PJ the State of Minas 

Gerais’s Court of Justice. 

 

Keywords: Revision of interdict; revision of trusteeship; review of the disabilities theory; 

private autonomy; mental disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Louco, sim, louco, porque quis grandeza Qual a Sorte a não dá.  

Não coube em mim minha certeza; Por isso onde o areal está Ficou meu ser que 

houve, não o que há.  

Minha loucura, outros que me a tomem Com o que nela ia.  

Sem a loucura que é o homem Mais que a besta sadia, Cadáver adiado que procria? 

(PESSOA, 1934). 

 

  A Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988) é a base hermenêutica do 

sistema jurídico brasileiro (FIUZA, 2009, p. 325), por isso se fala em constitucionalização do 

Direito (LÔBO, 2003). Ao instituir o Estado Democrático de Direito no Brasil, os anseios 

constitucionais voltam-se para a promoção e proteção da dignidade da pessoa humana, nos 

termos do seu artigo 1º, inciso III: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana; 

[...]”. (BRASIL, 1988). Trata-se do que a doutrina (LÔBO, 2003, p. 205) denomina de 

“repersonalização” do Direito. 

  Ademais, a legalidade estrita é superada, sem se desprezar o Direito posto. Trata-se do 

pós-positivismo onde: “[...] os princípios reaparecem reivindicando genuína qualidade 

normativa.” (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2010, p.37/2012, p. 33). Como já foi dito 

em outra oportunidade (SOUZA, 2010, p.112): 

 

O Direito atual vive a superação do positivismo jurídico, a crise do Direito Civil, a 

descodificação e a Constitucionalização do Direito. Fala-se em repersonalização, 

com a dignidade da pessoa humana erigida ao centro do ordenamento jurídico pela 

Constituição da República de 1988, junto ao paradigma do Estado Democrático de 

Direito. 

 

   A crise não tem o sentido de uma fase difícil ou desestruturante, mas sim de uma fase 

de superação de paradigmas, de pré-concepções, em sentido positivo. Diante desse panorama, 

o Direito não pode fechar os olhos à realidade e tem que acompanhar e efetivar os anseios 

constitucionais, por meio de sua reinterpretação normativa
1
.  

  Junto ao Direito Civil
2
, a Teoria Geral do Código Civil (BRASIL, 2002) quanto à 

incapacidade das pessoas demanda uma releitura. No sistema positivo do Código há o 

                                                 
1
 Lúcio Antônio Chamon Junior (2008, p.230) esclarece que “[...] o Direito não é um sistema de normas 

convencionais e sim um sistema de princípios. E dizer isso significa que para todo e qualquer caso concreto há 

sempre uma única leitura que pode ser assumida como uma ‘melhor resposta’ para aquele caso.” 
2
 Opta-se pela utilização da expressão Direito Civil, aplicando-a em uma visão civil-constitucional, refugindo, 

assim, de discussão prolongada acerca da dicotomia clássica entre Direito Público e Direito Privado, que não se 
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reconhecimento da condição de pessoa e atribuição de personalidade jurídica, seja em seu 

aspecto subjetivo, seja em seu aspecto objetivo
3
, a todos aqueles que nascem com vida, que é 

ligada à capacidade de direito ou de gozo, conforme ensina Francisco Amaral (2006, p.248). 

Trata-se da aptidão para titularizar e exercer os direitos na ordem civil. Ao lado dessa está a 

capacidade de fato ou de exercício que representa o “[...] poder efetivo que nos capacita para a 

prática plena de atos da vida civil.” (FIUZA, 2010, p. 129), de exercê-los, por si só.  

  Assim sendo, a capacidade civil é a regra e o sistema jurídico do Código Civil traz as 

exceções, ou seja, as hipóteses de incapacidade civil, dispostas nos seus artigos 3º e 4º: 

 

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

I - os menores de dezesseis anos; 

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; 

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

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

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

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 

tenham o discernimento reduzido; 

III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

IV - os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. 

(BRASIL, 2002). 

 

   A escolha legislativa para determinação da incapacidade leva em conta a falta ou 

diminuição do discernimento da pessoa em razão da idade ou em razão da saúde mental. Em 

qualquer caso, o que se observa do sistema, segundo Brunello Souza Stancioli (2004, p. 44), é 

que: “O conceito de capacidade da pessoa natural está intimamente ligado à noção da 

autonomia [...].” Logo, dentro do que se está presente no Código Civil atual, os conceitos de 

personalidade, discernimento e autonomia são essenciais para a determinação da capacidade 

jurídica das pessoas.  

                                                                                                                                                         
justifica mais junto ao paradigma do Estado Democrático de Direito e diante da Constitucionalização do Direito 

(TEPEDINO, 2010). De fato, “[...] a distinção deixa de ser qualitativa e passa a ser meramente quantitativa, nem 

sempre se podendo definir qual exatamente é o território do direito público e qual é o território do direito 

privado. Em outras palavras, pode-se provavelmente determinar os campos do direito público ou do direito 

privado pela prevalência do interesse público ou do interesse privado, não já pela inexistência de intervenção 

pública nas atividades de direito privado ou pela exclusão da participação do cidadão nas esferas da 

administração pública.” (TEPEDINO, 1999, p. 19). Entretanto, o Direito Civil aqui trabalhado não é apenas 

aquele do Código Civil, mas os direitos civis espalhados pelo ordenamento – o microssistema do Direito Civil.  
3
 Na acepção subjetiva a personalidade confunde-se com a capacidade de direito ou de gozo, que é atribuída a 

todos que nascem com vida, nos termos dos artigos 1º e 2º do Código Civil (BRASIL, 2002) e às pessoas 

jurídicas. Trata-se, portanto, de atributo jurídico, centro de imputação normativa. Sob a perspectiva objetiva, 

personalidade é um conjunto de atributos humanos que merecem proteção jurídica, ou seja, é o objeto do Direito. 

Concebe-se aqui o direito de personalidade, que é o direito afeto aos atributos intrínsecos da personalidade 

humana (FIUZA, 2010, p.171). 
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  Autonomia privada
4
 é um princípio que também pertence ao microssistema do 

Biodireito
5
 (SÁ; NAVES, 2011, p.15-19) e que concede poderes de atuação à pessoa, sua 

autodeterminação. Discernimento é o elemento essencial para a manifestação da autonomia 

do sujeito de direito dotado de personalidade jurídica desde que capaz de estabelecer 

diferença, distinguir, fazer apreciação (SÁ; NAVES, 2011, p.88). Na Medicina, trabalha-se, 

ainda, com o conceito de competência (MOREIRA; OLIVEIRA, 2008), que representa, em 

termos clínicos, a capacidade. 

  O objeto da presente tese é a incapacidade dos portadores de transtorno mental. A 

nomenclatura adotada pela CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, Décima Revisão, Versão 2008; no Capítulo V – F00 a F99 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008); e pela Associação Americana de 

Psiquiatria, no DSM-V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) é transtornos mentais e do 

comportamento. Entretanto, nem todos os transtornos do comportamento são transtornos 

mentais e, portanto, não geram a perda do discernimento e a incapacidade civil. Por isso, opta-

se por trabalhar apenas com o termo transtornos mentais. Suas espécies são as doenças e as 

deficiências mentais:  

 

Deficiência mental é a designação utilizada somente para as hipóteses nas quais seja 

a anomalia proveniente de causa orgânica. Doença mental, por sua vez, reserva-se, 

contemporaneamente, aos casos em que se identifique um distúrbio de compreensão 

da realidade, um comprometimento de personalidade do sujeito, não derivado de 

razão fisiológica. (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 503). 

 

  Entretanto, a teoria das incapacidades esculpida nos artigos 3º e 4º do Código Civil 

representa uma posição legislativa estática e positiva, que gera distanciamento entre a teoria e 

as práticas jurídica, médica e psicológica, em muito não solucionando os casos concretos e 

desumanizando o Direito. Ou seja, não respeita a proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana exigida pela Constituição da República de 1988
6
. 

                                                 
4
 Prefere-se a denominação autonomia privada em contraponto à autonomia da vontade, eis que esta “[...] possui 

uma conotação psicológica, ligada ao momento do Estado Liberal em que a vontade ocupava lugar privilegiado, 

sendo suficiente para criar Direito, cabendo ao Estado apenas sancioná-la.” (SÁ; NEVES, 2011, p.37). Assim 

sendo, o Estado não interferia na manifestação de vontade das partes e, muito pouco, nos efeitos dela 

decorrentes. 
5
 Biodireito e Bioética andam juntas, mas tem campo de aplicação diferenciado. Enquanto aquele é deontológico 

e aplicável aos casos concretos diretamente, esta é afeta ao campo moral e ético e serve de fundamento para a 

criação das normas jurídica no campo da justificação. 
6
 Poder-se-ia perquirir a real necessidade do que se propõe, considerando que o Código Civil é do ano de 2002, 

ou seja, pós-Constituição da República de 1988. Entretanto, há que se ter em mente que o projeto de lei que deu 

origem ao Código Civil hoje vigente no Brasil é de 1975 (ROBERTO, 2008, p. 70). Logo, seus anseios primevos 
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  Na verdade, o que se tem em vista é que o reconhecimento pelo Direito da 

incapacidade das pessoas (TABORDA; et.al., 2004, p. 182-183) somente é possível se 

cotejado com os estudos perpetrados em ciências afins, em especial da Medicina, em sua 

especialidade Psiquiatria
7
, e na Psicologia

8
 acerca da falta de discernimento decorrente ou não 

da doença mental. Logo, se há modificação de concepções e/ou avanço nelas o Direito tem 

que alterar sua forma de interpretação e aplicação para acompanhar a dita evolução. Maria de 

Fátima Freire de Sá e Rogério Monteiro Barbosa (2009, p. 279) coadunam com tal ideia ao 

afirmarem que: 

 

[...] o Direito Civil atravessa um momento de reflexão acerca de suas categorias 

gerais. Toda a base de conceitos formulada na parte geral dos códigos civis vem 

sendo repensada em termos hermenêuticos, em razão do distanciamento produzido 

pela doutrina entre teoria e prática. Isso porque as categorias abstratas serviram, 

durante muito tempo, para enquadrar situações da vida às relações jurídicas 

antevistas por um legislador que beirava a onisciência. 

 

  Ademais, as soluções antevistas pelo legislador não levam em consideração as 

especificidades do caso concreto, exigidas na hermenêutica jurídica atual, de forma a garantir 

iguais liberdades fundamentais (HABERMAS, 2003, p. 128-131). 

  Se na área psiquiátrica, conforme hipótese que se levanta, já se encontra tratamento 

para os transtornos mentais, garantindo exercício de autonomia, por qual razão o Direito não 

pode acompanhar? Onde se encontra o fundamento das categorias de incapacidade do Código 

Civil? Estes são os questionamentos esposados por Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald (2012a, p. 344) e Maria de Fátima Freire Sá e Diogo Luna Moureira (2011). 

  Várias são as hipóteses que geram, na prática, o conflito da teoria jurídica com a 

realidade, considerando as situações peculiares dos portadores de transtornos mentais, tais 

como os portadores de Síndrome de Down, os esquizofrênicos, os acometidos de transtorno 

bipolar etc., que, em razão do tratamento, são capazes de externar seu discernimento. 

  Ademais, fora do Código Civil é possível verificar, na atualidade, a existência de 

normas jurídicas que reconhecem autonomia ao paciente portador de transtornos mentais 

como, por exemplo, a Lei n. 10.216/01 (BRASIL, 2001) e a Resolução n.1.598/2000 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2000). 

                                                                                                                                                         
são anteriores à Constituição e, assim, não trazem meios de efetivação do Estado Democrático de Direito que se 

pretende efetivar. 
7
 Segundo Ey, Bernard e Brisset (1981, p. 57), a Psiquiatria é o ramo da ciência médica que estuda a doença 

mental. 
8
 Segundo Ey, Bernard e Brisset (1981, p. 3): “A psicologia é uma das ciências do homem que tem como objeto 

sua vida de relação, isto é, as relações que o ligam, enquanto sujeito ou pessoa, a seu mundo.” 
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  Doutro lado, a Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012), entende que Saúde Mental não é apenas o bem estar físico e 

psicológico da pessoa, mas agrega ao conceito um bem estar social.  

  Logo, percebe-se a necessidade de uma adequação do Direito à realidade dos 

portadores de transtornos mentais, com uma revisão da teoria das incapacidades, que Diogo 

Luna Moureira (2013) chamou de “reconstrução da teoria das incapacidades”. 

  Uma vez constatada a incapacidade civil dos portadores de transtorno mental 

encontra-se no próprio Código Civil (BRASIL, 2002) junto ao Direito das Famílias
9
, o meio 

jurídico para supri-la, a partir do artigo 1.767, que impõe a interdição e a nomeação de 

curador para representar o absolutamente incapaz e assistir o relativamente incapaz. Após tais 

medidas o Estado não acompanha o portador de transtornos mentais, a não ser que seja 

provocado, ainda que, na prática, em razão da evolução médica da sua saúde mental a pessoa, 

por exemplo, recobre total ou parcialmente o discernimento ou, pelo contrário, o perda. 

Assim, observa-se um distanciamento entre o tratamento dado pela Medicina e Psiquiatria do 

dado pelo Direito. 

   Logo, em consequência da revisão da teoria das incapacidades, necessariamente a 

interdição e a curatela demandam revisão visando interpretações conforme os anseios do 

Estado Democrático de Direito que se pretende efetivar: proteção e garantia da dignidade da 

pessoa portadora de transtornos mentais, com o fito de se efetivar o exercício da autonomia, 

discernimento.  

  Há ainda, a legislação processual (BRASIL, 1973) que traz a instrumentalização e 

aplicação do sistema de proteção acima citado, demanda revisão, inclusive com uma análise 

crítica de suas tentativas de reforma, seja por meio de projetos de leis amplos ou específicos e 

daquelas normas, de lege ferenda, que buscam a criação de um microssistema de Direito das 

Famílias: os projetos de leis sobre o Estatuto da Família ou das Famílias (BRASIL, 

2007a/2007b), como se prefere. 

 Ao buscar solução para a aproximação entre o cuidado médico-psicológico do 

portador de transtornos mentais e o cuidado jurídico, perquire-se: como o Direito traria a 

questão na prática? 

 O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais criou em 2001 o Programa de 

Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental – PAI-PJ (MINAS 

GERAIS, 2010), que realiza acompanhamento multidisciplinar do portador de transtorno 

                                                 
9
 Utiliza-se o termo no plural, considerando que se entende que na atualidade o sistema jurídico abarca várias 

formas de famílias, em contraponto a família matrimonializada anterior à Constituição da República de 1988. 
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mental que praticou algum delito criminal, buscando sua inserção social e garantia de sua 

autonomia. A perquirição que se faz é: qual é a razão de o Poder Judiciário (aqui 

representando o Estado) não se preocupar com a garantia da inserção social e exercício da 

autonomia do portador de transtorno mental que não comete um delito criminal? Seria 

possível a aplicação do modelo multidisciplinar de cuidado do PAI-PJ aos portadores de 

transtorno mental na área cível? 

  Em suma, e considerando todo o exposto, tem-se o problema a ser solucionado na 

presente tese: é possível a revisão da interdição e da curatela no Direito das Famílias, 

considerando uma revisão da teoria das incapacidades sob a ótica da saúde mental e 

dentro dos anseios do Biodireito? É possível colocar em prática junto ao Direito Civil 

um modelo de cuidado e acompanhamento do portador de transtornos mentais 

assemelhado ao PAI-PJ? 

  Para alcançar a resolução do problema proposto, pretende-se investigar a influência 

direta da evolução no tempo da Psiquiatria e da Psicologia no Direito, especialmente no 

campo de determinação da (in)capacidade civil das pessoas, traçando-se um paralelo entre a 

evolução história daquelas e deste; demonstrar a revisão da teoria das incapacidades no 

Direito Civil e,  ao final, trazer uma proposta de aplicação da revisão interpretativa na teoria e 

na prática, junto à interdição e à curatela. 

  Para a consecução do presente trabalho, propõe-se um estudo bibliográfico e 

casuístico, junto à doutrina pátria e alienígena acerca do tema central da pesquisa. Junto à 

doutrina, será possível aferir a evolução dos conceitos e tratamentos normativos acerca do 

Sujeito de Direito, personalidade, capacidade, autonomia, tutela, curatela e saúde mental. 

Ademais, a bibliografia será capaz de fornecer subsídios para verificação do movimento atual 

de adequação do Direito à vida real das pessoas. 

  As situações práticas relatadas pela doutrina e aferidas de processos judiciais 

levantados a título de exemplo servirão de subsídio se verificar a atuação autônoma e 

discernida do sujeito de direito. 

  Logo, seguindo os ensinamentos de Miracy Gustin e Maria Tereza Dias Fonseca 

(2013, p. 21-29), a pesquisa aqui perpetrada é jurídico-dogmática, trabalhando com as 

relações normativas internas ao ordenamento jurídico, mas, também, externamente, no mundo 

da vida, interessando-se, especialmente pela sua eficácia; jurídico-sociológica, pois: 

“Preocupa-se com a facticidade do Direito e com as relações contraditórias que o próprio 

Direito estabelece com os demais campos: sociocultural, político e antropológico.”; jurídico-

dedutiva, pois parte-se de um conhecimento prévio para questioná-lo e propor soluções; 
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histórico-jurídica, eis que se trabalha a origem do fenômeno numa relação temporal, onde se 

busca suas causas e seus efeitos, dentro de uma sucessão de fatos; jurídico-descritiva, por 

meio da descrição das características, percepções e descrições dos fenômenos; e, por fim, 

jurídico-propositiva, eis que se propõe a mudanças interprestativas concretas. Toda essa 

procedibilidade culminará na possibilidade de confirmação ou afastamento das hipóteses 

apresentadas, como resposta ao problema proposto. 

  Logo, no capítulo 2 tratar-se-á a evolução histórica do conceito de loucura até o 

transtorno mental na Psiquiatria, a história da Psicologia e da Psicanálise, o movimento 

antimanicomial no tratamento do portador de transtorno mental, seu tratamento jurídico e a 

aplicação da Psiquiatria e da Psicologia na prática judiciária. Assim, pretende-se responder ao 

seguinte microproblema: como se deu a evolução história da loucura nos tempos – até os 

transtornos mentais? Quais as concepções, tipologia, características, consequências e 

tratamento das doenças que afetam a mente do ser humano? Somente o médico e/ou o 

psicólogo são hábeis a determinar se uma pessoa é portadora de transtornos mentais; 

bem como o nível de influência da doença no discernimento para os atos da vida civil? 

Qual a aplicação da Psiquiatria e da Psicologia na prática jurídica? 

   No capítulo 3 procurar-se-á traçar um panorama do tratamento jurídico dos incapazes 

em geral, dos incapazes em razão da saúde mental, da interdição e da curatela durante os 

tempos, trabalhando-se os sistemas jurídicos francês, alemão e brasileiro, em especial, 

considerando um paralelo com o estudado no capítulo 2. Ademais, trabalha-se a revisão da 

teoria das incapacidades, a revisão da interdição e da curatela e apresenta-se uma proposta de 

aplicação prática dessas revisões. O microproblema deste capítulo é: como se deu a evolução 

histórica da incapacidade civil, da interdição e da curatela? Ela acompanhou a evolução 

histórica do tratamento dos transtornos mentais pela Medicina psiquiátrica e pela 

Psicologia? Em se aplicando a revisão da teoria das incapacidades, é possível a revisão 

da interdição e da curatela? Como se daria a aplicação prática das duas revisões 

anteriores? 
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2 DA LOUCURA AO TRANSTORNO MENTAL 

 

  E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila ao 

saber um dia que os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua. 

  - Todos? 

  - Todos. 

  - É impossível; alguns sim, mas todos... 

  -Todos. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à Câmara. 

  De fato o alienista oficiara à Câmara expondo: - 1.º que verificara das 

estatísticas da vila e da Casa Verde que quatro quintos da população estavam 

aposentados naquele estabelecimento: 2º que esta deslocação de população levara-

o a examinar os fundamentos da sua teoria das moléstias cerebrais, teoria que 

excluía da razão todos os casos em que o equilíbrio das faculdades não fosse 

perfeito e absoluto; 3º que, desse exame e do fato estatístico, resultara para ele a 

convicção de que a verdadeira doutrina não era aquela mas a oposta, e portanto 

que se deveria admitir como normal e exemplar o desequilíbrio das faculdades e 

como hipóteses patológicas todos os casos em que aquele equilíbrio fosse 

ininterrupto; [...].  

(ASSIS, 1972, p. 235, grifo nosso). 

 

  Pretende-se verificar a evolução histórica do conceito, classificações, causas e 

tratamento da loucura até a mudança de sua nomenclatura para transtorno mental, conforme o 

CID-10 – Classificação Internacional das Doenças
10

, 10ª revisão (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010) e a DSM-V - Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders
11

 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

  Isso porque, parte-se da hipótese de que o estudo e a aplicação da Psiquiatria e da 

Psicologia para o diagnóstico e tratamento da saúde mental são extremamente complexos e de 

responsabilidade dos profissionais dessas áreas. Ainda que se entenda que o psiquiatra fará o 

diagnóstico e o psicólogo acompanhará o tratamento. 

  Dessa forma, somente o médico psiquiatra teria aptidão para determinar que uma 

pessoa é portadora de transtorno mental e, junto com o psicólogo, ao reconstruir o caso clínico 

do paciente e buscar o tratamento adequado, determinar qual o grau de influência da doença 

para fins de reconhecimento ou não do discernimento para os atos da vida civil. 

  Ademais, o estudo aqui perpetrado servirá de parâmetro comparativo para o estudo 

sobre a história do tratamento jurídico da personalidade, capacidade e incapacidade civil, que 

será realizado no próximo capítulo, a fim de se aferir a revisão da teoria das incapacidades 

civis e dos institutos protetivos do dito incapaz: interdição e curatela. 

  Ao se pesquisar sobre a temática, verificou-se que não são muitos os estudiosos que se 

debruçaram sobre a questão da “loucura” nas épocas ou da história da loucura. Partiu-se, 

portanto, dos ensinamentos daqueles que o fizeram, como de Paul Bercherie (1989), que 

                                                 
10

 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. 
11

 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. 
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tratou da história da clínica psiquiátrica; de Henri Ey, P. Bernard e C. Brisset (1981) (1985) 

que trabalharam em um manual clássico de Psiquiatria; e de Isaias Pessotti (1999) (1996) 

(1994) em obras onde o autor trabalhou os nomes da loucura, o século dos manicômios e a 

loucura e as épocas. Ademais, verificou-se a teoria desenvolvida por Michael Foucault (2003) 

em sua obra clássica “História da Loucura da Idade Clássica”.  Por fim, valeu-se do que 

ensina Carlo Viganò (1993) sobre a construção do caso clínico em saúde mental. 

  Percebe-se, portanto, que se trata de um estudo multidisciplinar, que comporta 

conhecimentos da Medicina e da Psicologia, áreas que não se constituem base de formação da 

autora da presente tese, mas essenciais para a sua construção argumentativa. Por isso, 

justifica-se a não utilização de fontes primárias, em alguns casos, buscando-se base teórica em 

textos gerais da Medicina e da Psicologia, sempre que possível, trazendo as principais teorias 

e obras de autores emblemáticos. Afinal, o estudo é imprescindível para o conhecimento e 

verificação da influência destes campos do conhecimento no Direito, em especial, as 

influências perpetradas nas teorias da incapacidade civil.  

   O que se pretende é a apresentação da evolução do que se entende por loucura nas 

épocas. Segundo Isaias Pessotti (1995, p. 7), um bom conceito de loucura deve descrever uma 

classe de eventos que são configuradores da natureza ou essência dela, tais como dados, 

episódios ou registros; devendo, ainda apontar suas causas e, por fim, definir as suas espécies.  

  Tal estudo proporciona a compreensão acerca das semelhanças e diversidades dos seus 

estudiosos durante as épocas. O trabalho de conceituar a loucura não é fácil, pois “[...] 

conceitos inconciliáveis quanto à definição das causas da loucura podem assemelhar-se 

quanto à especificação de sua natureza. Por outro lado, conceitos muito semelhantes na 

definição da loucura são totalmente divergentes na caracterização das formas de alienação.” 

(PESSOTTI, 1995, p. 8). 

  Em um primeiro momento, buscar-se-ão os conceitos atribuídos à loucura na 

antiguidade e na idade média. Após, passa-se ao estudo da Psiquiatria. Paul Bercherie (1989) 

divide sua obra no tratamento da Psiquiatria clássica e moderna, alocando, por exemplo, Pinel 

como pertencente a uma Psiquiatria clássica. Doutro lado, Janeme Monteiro (1990) atribui a 

Pinel o título de pai da Psiquiatria moderna. Diante dessa dicotomia de tratamento e para não 

entrar em uma discussão que não seria frutífera para este trabalho, optou-se por trabalhar a 

Psiquiatria e a Psicologia considerando a divisão temporal em Idade Moderna (que se entende 

a partir de 1459 com a tomada de Constantinopla até 1789 com a Revolução Francesa, 

portanto de meados do Século XV até o final do Século XVIII) e Contemporânea (que se 

entende a partir da Revolução Francesa no final do século XVIII).  Tal divisão, 
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inclusive, facilitará o estudo comparativo com o tratamento jurídico junto a estes mesmos 

períodos. 

  Ressalta-se que, considerando os marcos teóricos utilizados, opta-se pelo estudo da 

Psiquiatria e da Psicologia vinculados ao eixo europeu, com base na França e na Alemanha, o 

que será retratado, paralelo, também no capítulo 3, ao se estudar o Direito. Trata-se de um 

recorte, que se justifica tanto do ponto de vista médico e psiquiátrico quanto jurídico.  

  Serão feitos, também, apontamentos acerca do tratamento médico e psiquiátrico dos 

portadores de transtorno mental no Brasil.  Por fim, serão esboçadas considerações sobre a 

Psiquiatria e a Psicologia jurídica.  

    

2.1 Loucura na Antiguidade e na Idade Média 

 

  A história da loucura se confunde com a história da espécie humana, pois atinge a 

condição de racionalidade (PESSOTTI, 1999, p.7). 

  Contudo, se verá uma história do papel social do caracterizado como louco. Ora 

segregado, ora admitido à sociedade. Portanto, trata-se de uma história da sociedade. E é aqui 

que Foucault (1991) ganha espaço. 

  Assumindo o desafio de se conhecer o conceito de loucura, parte-se do que se encontra 

como ponto inicial de estudos dos psiquiatras e psicólogos, qual seja, o tratamento dado à 

loucura na Antiguidade e na Idade Média. 

 

2.1.1 Loucura na Antiguidade 

 

  Da antiguidade grega até os tempos pré-socráticos não havia uma concepção 

estruturada da natureza humana (PESSOTTI, 1995, p. 13) e, portanto, de sua racionalidade, 

consciência, autonomia e discernimento como ser social. 

  Foi então na época socrática (Século V a.C.) que se associou a loucura a um “[...] 

recurso da divindade para que seus projetos ou caprichos não sejam contrastados pela vontade 

dos homens.” (PESSOTTI, 1995, p 14). 

  Na Bíblia há referências à loucura. Segundo José Correia (2014), em Deuteronômio 27 

versículo 28 há a previsão de que: “O Senhor te ferirá de loucura, cegueira e delírio” (BÍBLIA 

SAGRADA, 2010, p.226), como punição para o não cumprimento de seus mandamentos. 

Ademais, o mais famoso caso de loucura que surge na Bíblia é Saul, que manifesta uma 
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psicose maníaco-depressiva – 1 Samuel 16 versículos 14 a 23 (BÍBLIA SAGRADA, 2010, p. 

219-320).  

  Antes, porém, na Grécia Antiga, a obra de Homero (Século IX a.C.), especificamente 

Ilíada, trouxe o primeiro modelo de loucura. Tal concepção é retratada, por exemplo, na 

seguinte passagem:  

 

[...] na realidade o culpado é Zeus, é o Destino, é a tenebrosa Erinis
12

, que na 

Assembléia me tiram o juízo e me toldaram a alma de cegueira e me encruaram na 

obstinação selvagem com que eu, eu e por minhas próprias mãos, arrebatei a 

Aquileus a sua <<recompensa>>. ¿Mas que poderia eu fazer? Sabeis que há uma 

deusa, a venerável filha de Zeus Ate
13

, que tudo arrasta a um desígnio pernicioso e 

por isso é cognominada a <<Perniciosa>>; e ela tem o poder de tornar sandeus os 

homens [...] (HOMERO, 1945, p. 207). 

 

  O homem homérico, em que pese contraditório, tem aptidão para agir, querer, sentir e 

fazer (PESSOTTI, 1995, p. 15). Tais comportamentos são atributos que mais tarde na história 

se chamaria de personalidade. Entretanto, na concepção homérica tal homem não era 

autônomo, eis que era gerido pela vontade de Zeus, sob seu controle superior e transcendente 

à sua condição humana. 

  Doutro lado, a atê é um estado de desconforto mental produzido pelo deus, portanto, 

sobrenatural; mas que também se expressa por meio da embriaguês, tendo o vinho algo de 

demoníaco (PESSOTTI, 1995, p. 16). Assim sendo, a atuação do deus se dava diretamente ou 

por meio da embriaguês. 

  Segundo Isaias Pessotti (1995, p. 18) a loucura causada pelos deuses tem como 

fundamento essencial seus caprichos. Entretanto, há outra função, qual seja, a de restaurar a 

ordem, quando o homem rompe-a. Portanto, “Não se exerce qualquer vingança sobre a 

loucura. Ela mesma é a vingança.” Vingança essa titularizada pelos deuses. 

  Em Homero, a loucura se apresenta com a característica de perda do controle 

consciente sobre si mesmo e duas de suas formas clássicas já eram encontradas: mania, como 

destempero emocional; e melancolia. 

  Observada a loucura nos termos expostos acima, indaga-se acerca do seu tratamento.  

Segundo Isaias Pessotti (1995, p. 20): 

 

[...] dado que a loucura é um “acidente de percurso”, ela não acarreta qualquer 

estigma. Não há necessidade de cura, já que não existe doença alguma. O que hoje 

                                                 
12

 “As Eríneas exercem seu papel antes do ato insensato, causando, quando necessário, a atê que o desencadeia.” 

(PESSOTTI, 1995, p. 17). Também são chamadas de Moiras. 
13

 Agente intermediário que perturba o entendimento, por mandamento de Zeus (PESSOTTI, 1995, p. 13). 
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chamaríamos de doença (mental) não é mais do que a transgressão de uma norma 

social explícita ou tácita, não é mais que uma des-ordem (sic).  
   

  Essa desordem era tratada com intervenção de outras pessoas e de deuses, visando o 

reajustamento do comportamento ao modelo social. 

  Nos textos trágicos da antiguidade grega também era possível visualizar acepções 

acerca da loucura. Continua-se a utilizar o termo atê não mais como sinônimo de perturbação 

do entendimento emanado de ordem do deus, mas as consequências disso, ou seja, o castigo 

imposto (PESSOTTI, 1995, p. 22). Tanto é assim que em Agamémnon de Ésquilo (Século VI 

a.C.) (1991, p. 18-86) elas são representadas por figuras demoníacas. 

  A ideia central dos textos trágicos era a aproximação do comportamento desviado do 

homem, em especial o desequilíbrio, o destempero e a exacerbação; à cadeia causal da 

loucura (PESSOTTI, 1995, p. 23). Logo, o homem tinha participação no processo, em 

especial através dos conflitos inicialmente transcendentes à escolha pessoal
14

 e, 

posteriormente, também, os conflitos interiores
15

. 

  Os autores da época não tinham a intenção de apresentar uma teoria da loucura, mas 

seus personagens
16

 apresentavam diferentes formas dela, como a melancolia, a mania, a 

paranoia e surto psicótico (retrato da esquizofrenia). Isaias Pessotti (1995, p. 32) afirma que 

Hipólito de Eurípides (Século V a.C.), por sua vez, relaciona ineditamente a loucura à 

psicopatologia do impulso sexual, ao descontrole passional. Trata-se da perda da razão e do 

controle em razão da paixão. Logo, “Há uma substituição do modelo mítico-teleológico por 

uma visão mais racionalista, ou seja, uma concepção racional das contradições e limitações 

dos desígnios humanos e das fraquezas do entendimento, ou da vontade, ante a força dos 

apetites, das paixões.” (PESSOTTI, 1995, p. 46). É Eurípides o criador da Psicologia a partir 

da sua concepção de homem portador de individualidade intelectual e afetiva. 

  Já em Hipócrates (Século V a.C.), conhecido como o “pai” da Medicina, verifica-se 

um distanciamento ainda maior do conceito de sua origem determinada pelos deuses, 

passando a compreendê-la como um problema de natureza orgânica do ser humano, sem, 

contudo, afastar totalmente a fonte metafísica, eis que a anatomia humana era tida como 

mágica (PESSOTTI, 1995, p. 46/47). A loucura é atrelada à Medicina e passa a ser encarada 

como doença, dentro de uma ideia organicista. 

                                                 
14

 Pois os emotivos eram inicialmente excluídos, eis que o dilema psicológico é componente da loucura, mas não 

a sua causa (PESSOTTI, 1995, p. 25). 
15

 Segundo Isaias Pessotti (1995, p. 30), Eurípides (1991) incluiu os conflitos internos (paixão X norma, razão X 

instinto, amor X amor) como produtores da loucura. 
16

 O louco mais célebre da tragédia grega foi Orestes de Ésquilo (1991). Destaca-se, também, Fedra em Hipólito, 

e Medéia de Eurípides (1991). 
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  Tal concepção refletia uma atitude laica, mas que, ao mesmo tempo, “[...] permitia 

uma solução cômoda para a questão da responsabilidade ética, jurídica e política pelas 

consequências pessoais e sociais da loucura.” (PESSOTTI, 1995, p. 58). 

  Dentro da concepção de Hipócrates, a loucura tinha origem em um problema físico, 

determinado pela umidade do cérebro. Assim, as consequências externas eram secundárias. 

Logo, não era necessária a distinção entre os tipos de loucura (PESSOTTI, 1995, p. 53). O 

tratamento se dava pela limpeza do organismo, retirando-se as substâncias que lhe 

umidificavam. Doutro lado, na observação prática, percebia-se a cura natural do doente com o 

tempo. 

  Depois de Hipócrates, Platão em Timeu (Século IV a.C.) (2001) reconheceu que o 

homem tem uma alma superior e uma inferior. Aquela, racional, chamada de logos, reside na 

cabeça, no encéfalo. Já esta é dividia em duas, uma no coração e outra nas vísceras 

localizadas abaixo do diafragma. Este conjunto de três almas era por ele denominado de 

psyche. A loucura, neste contexto, decorre da desordem no sistema (PESSOTTI, 1995, p. 60). 

A tipologia se dá de acordo com a parte afetada.  

  Em Aristóteles (Século IV a.C.), conforme informa Isaias Pessotti (1994, p. 61), o 

homem é tido como possuidor de duas partes da alma, uma racional e outra irracional, 

situadas no coração e não no encéfalo. Assim, a loucura tem sua causa nas grandes variações 

de temperatura corporal.  

  Neste sentido, informa o autor (PESSOTTI, 1994, p.61) que o romano Celsus agrega a 

loucura acompanhada de febre, a melancolia e uma terceira espécie que ataca pessoas 

robustas. Interessa notar que o tratamento visando a cura em Celsus era segregador, quanto à 

melancolia e, se acompanhava a fúria, propunham-se castigos e terrores. 

  Em um salto na cronologia, traz-se Cláudio Galeno (Século II d.C.) que concebeu a 

loucura de forma a influenciar as concepções da Idade Média, do Renascimento, da época 

Barroca e as doutrinas publicadas até o século XX (PESSOTTI, 1995, p. 69-76). Ele afirma 

que loucura advém da afecção do cérebro, em uma abordagem neuroanatômica ou 

neurofisiológica, devido a vapores ou humores. Verifica-se, assim, que: “Foi certamente da 

sistematização das doutrinas de Hipócrates que saiu o galenismo, mas, em Hipócrates, elas 

estavam em equilíbrio com um verdadeiro culto da observação clínica, que desapareceu em 

Galeno por trás do sistema.” (BERCHERIE, 1989, p.32). 

  Entre os Séculos II e III d.C. aparece Areteu da Capadócia, um dos expoentes médicos 

da Grécia Antiga, apresentando ideias claras e precisas acerca da loucura, eis que determinou 

que a origem da melancolia era na cabeça, que não se podem curar todas as doenças, que era 
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recomendável a prática de banhos e a prática sexual, como forma de liberação das secreções 

causadoras dos distúrbios (PESSOTTI, 1995, p. 63-65). 

  Por fim, para Célio Aureliano (Século V d.C.), médico romano, segundo Isaias 

Pessotti (1995, p. 68), a loucura era uma doença somática, com sintomas corporais primários 

e mentais secundários. Apresentava-se em duas formas: mania e melancolia. 

 Em síntese, afirma-se que na antiguidade a loucura inicialmente era atribuída aos 

deuses, após foi entendida como problemas relacionados a conflitos passionais do homem, 

ainda que com intervenção dos deuses; e, somente no final do período é que se atribui à 

loucura causas físicas ligadas mais ou menos às causas afetivas. Nas concepções iniciais o 

tratamento não era necessário, sendo assumido diante das causas orgânicas, por meio de 

eliminação das secreções. 

 

2.1.2 Loucura na Idade Média 

 

   No período medieval, entre os Séculos V e XV d.C., a loucura é ligada à possessão 

demoníaca. Surge então a doutrina demoníaca. 

  Antes de passar a aferição de suas especificidades, é importante atentar para o que 

Isaias Pessotti (1995, p. 83-92) adverte: é que a ligação da loucura ao demônio foi utilizada 

pela religião como justificação de imposição de suas concepções e repressão às heresias
17

. 

Contudo, sua origem, não é determinantemente esta. 

  É que a dicotomia bem-mal demanda a compreensão de que o universo é naturalmente 

bom, como uma criação perfeita de Deus. Assim, segundo Agostinho de Hipona (2009), a 

ação do demônio é permitida para que o homem possa se aperfeiçoar. Logo, o verdadeiro mal 

é pecado cometido dentro do livre arbítrio do homem, que fora concedido por Deus e que, 

portanto, não era determinação dele. 

  Diante disso, percebe-se que a origem da ligação entre a loucura e o demônio é 

anterior a sua aplicação junto às punições religiosas. 

  Segundo Isaias Pessotti (1995, p. 90), na literatura oriunda da época, como na obra de 

Francesco Maria Guaccio, não se encontra uma atribuição explícita da loucura como a 

invasão do homem pelo diabo. Logo, não se encontra “possuído, portanto louco”, mas sim 

“louco, portanto possesso”. Tal concepção se liga à ideia hipocrática de loucura, afetas a 

concepções mágicas ou religiosas.  

                                                 
17

 Herege é o pagão (PESSOTTI, 1995, p. 83), que não segue a religião. 
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  Neste período a obra de referência é o Malleus Meleficarum (o martelo das bruxas ou 

feiticeiras) que foi escrito em 1484 e editado outras dezenas de vezes, trazendo uma sólida 

doutrina demoniológica para auxiliar inquisidores e eclesiásticos. O texto tem quatro grandes 

fontes doutrinárias: as obras de Santo Agostinho, a Suma Theologica e o Segundo Livro das 

Sentenças de Tomás de Aquino, e as Decretais (PESSOTTI, 1995, p. 93). 

  A obra pretende a difusão da crença da intervenção dos demônios na vida do homem, 

especialmente nos comportamentos aberrantes. A loucura era medicalizada, o que gerava 

grande responsabilidade ao médico, eis que o não diagnóstico correto acarretaria no 

entendimento de normalidade a uma possessão demoníaca. 

  As formas de loucura são atuação direta do demônio ou de sua introdução via bruxaria 

(PESSOTTI, 1995, p. 95). Verifica-se que esta concepção reedita e corrompe o modelo 

mitológico da Grécia antiga, pois a loucura tem visão organizacionista e é fixada como 

patológica. 

  O louco passa a ser considerado suspeito, perigoso, portando a culpa e a marca da 

condenação que lhe foi dada por Deus, em razão da perda da razão gerada pela possessão 

demoníaca (PESSOTTI, 1995, p. 100). Logo, deve ser evitado. O tratamento era afetado ao 

exorcismo e seu êxito dependia da vontade de Deus. Percebe-se, nesse passo, um estigma 

acerca da loucura. 

  Assim, em síntese, na Idade Média atribui-se à loucura à possessão demoníaca e sua 

estigmatização social. 

    

2.2 A Psiquiatria na Idade Moderna 

 

  Na idade moderna (período compreendido entre a queda do Império Romano do 

Oriente – queda de Constantinopla – em 1453 até a Revolução Francesa em 1789.), não há 

que se falar propriamente em Psiquiatria como ramo específico da Medicina, pois seu 

nascedouro dar-se-á com Pinel, já na idade contemporânea, conforme será visto.  O que se traz 

aqui é o caminho, junto à idade moderna, que os médicos percorreram para que se chegasse à 

Psiquiatria. Por isso, não se trabalha apenas com a loucura, mas já com a aplicação da 

Medicina junto a ela. 

  Em 1576, no século XVI, tem-se o nascimento da doutrina terapêutica antidiabólica, 

por meio de uma das obras mais importantes do período, o Compendio dell’Arte Essorcistica, 

et Possibilita delle Mirabili er Stupende Operazioni delli Demoni, et de’Malefici, de Menghi 
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(1578), conforme afirma Isaias Pessotti (1995, p. 106). Sua missão foi difundir e defender o 

exorcismo contra as práticas charlatanescas.  

  Doutro lado, o Compendio inova ao reconhecer dois tipos de loucura, uma de origem 

sobrenatural, oriunda dos demônios, e outra de origem natural (PESSOTTI, 1995, p. 111). 

Entretanto, ambas tem a mesma nosologia
18

 de ação nas funções mentais, descontrole dos 

instintos e das paixões.  

  Logicamente, considerando a própria razão de ser da obra, a terapia indicada para a 

doença era o exorcismo, dentro da Medicina eclesiástica (PESSOTTI, 1995, p. 117). A obra 

acabou por ter disseminação tão exagerada que o exorcismo passou a ser aplicado nos casos 

de outras doenças que não as ligadas à loucura. Por esta razão, a obra foi colocada em estado 

de suspensão pela Igreja, voltando o feito contra o feiticeiro. 

  Nos séculos XV e XVI o médico passou a ter formação galenista baseada no 

conhecimento psicológico: “Por isso a teoria da loucura passa a ser elaborada sob a influência 

híbrida do organicismo pneumático do galenismo e da doutrina sobre as faculdades da alma, 

ou da mente (razão ou raciocínio, imaginação e memória), de extração platônica.” 

(PESSOTTI, 1995, p. 123). 

  No século XVII atribui-se a loucura à Medicina, determinaram-se suas causas naturais 

e passou a ser vista como um processo mental que atinge as funções nervosas superiores, 

dissociando-se a doença mental de suas causas sobrenaturais. A Medicina busca uma 

explicação científica para loucura.  

 As duas primeiras categorias platônicas que classificaram a alienação mental no século 

XVII, segundo Isaias Pessotti (1995, p. 124-126), foram a de Felix Plater em 1625 e de 

Zacchias (1661) (1721) em 1651, este, médico italiano, que é considerado o pai da Medicina 

legal.    

  Plater fez uma autêntica classificação nosográfica da loucura, enxergando-a sob uma 

perspectiva médica. É ele quem introduz a nomenclatura alienação mental como doença 

caracterizada pela alteração isolada de um dos três sentidos da mente: razão, imaginação e 

memória. Trata-se, portanto, de um processo. O delírio passa a ser a marca registrada da 

alienação mental.  

  Zacchias (1661) (1721), por sua vez, buscou conciliar a classificação médica com as 

definições jurídicas
19

, decorrente de sua experiência nos tribunais eclesiásticos entre 1624 e 
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 “Estudo das doenças e da sua classificação.” (DICIONÁRIO MÉDICO, 2014). 
19

 Da experiência ordinária, percebe-se que ainda se busca conciliar a Medicina com o Direito, sendo que aquela, 

algumas vezes, busca neste, conceitos como o início da vida ou a capacidade das pessoas. Contudo, frise-se o 
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1650. Assim, distinguiu a demência da amência (confusão mental) que causam a perda parcial 

ou total da razão, decorrentes da imbecilidade, do delírio ou da loucura, denominada insânia. 

Logo, o delírio passa a ser uma categoria à parte. A loucura caracterizava-se pela perda da 

razão ou descontrole da vontade. Como doença, a loucura deveria ser diagnosticada e tratada 

pelos médicos. 

  Não obstante, foi em Descartes (1983, p. 220-221) e sua fisiologia que a dominação 

médica no âmbito da loucura ganha força, em especial com sua doutrina sobre os espíritos 

animais. Ele afirma que os espíritos são partículas de sangue e somente as mais agitadas é que 

chegam ao cérebro e causam a loucura. Seu maior sintoma é o delírio. Logo, o processo de 

produção do delírio se perfez com a agitação do espírito. 

  Esta busca de um critério patológico que fugisse do critério milagroso de atribuição da 

loucura não era preocupação apenas dos médicos, mas a Igreja também se preocupava com 

esta distinção. Tanto que, conforme ensina Isaias Pessotti (1996, p. 19-20), o Papa Bento XIV 

publicou junto à bula pontífice De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione de 

1734 e 1738 que não seria considerado milagre ou de origem sobrenatural o que fosse 

considerado pelo médico como loucura. Percebe-se uma atribuição de autoridade ao médico. 

De fato, esta autoridade era reconhecida por Zacchias (1725). 

  No século XVII, os mais importantes modelos explicativos para a loucura eram 

organicistas
20

 e podem se resumir em três, segundo Isaias Pessotti (1996, p. 31): o 

iatroquímico, o pneumático e o iatromecânico.  

  Para a iatroquímica a loucura era atribuída a alterações nos sais contidos no corpo: 

enxofre, mercúrio, sal sidérico etc. (PESSOTTI, 1995, p. 126). A etiologia da loucura nesta 

doutrina é toxicológica. Trata-se de uma ideia que reaparecerá no século XIX (PESSOTTI, 

1996, p. 33). A nosografia pautava-se na mania e na melancolia. A primeira causada pela 

ingestão de substâncias, tais como o veneno, que gera o delírio; a segunda, causada pela 

alteração química dos humores. Esta teoria influenciou a psicopatologia dos séculos seguintes. 

  Para a pneumática segundo Isaias Pessotti (1996, p. 34): “O princípio dos pneumas da 

tradição galenista, no século XVII, é reformulado dentro da fisiologia cartesiana, na qual eles 

passam a chamarem-se espíritos, com o significado latino de sopro, hálito, vento, emanação.” 

Ou seja, estes espíritos movimentavam-se dentro do encéfalo gerando ideias delirantes. O 

                                                                                                                                                         
entendimento de que não cabe ao Direito criar, conceituar ou delimitar institutos biológicos de domínio da área 

médica. Daí advém a necessidade dos estudos na presente tese: demonstrar a necessidade do profissional médico 

e do profissional jurídico criarem e aplicarem aquilo que lhes é de competência.  
20

 Para os organicistas, a loucura deriva de afecção orgânica.   
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delírio sem febre era a loucura típica, o triste era a melancolia e o que era acompanhado pela 

excitação era a mania. Estes eram os três tipos nosográficos clássicos da loucura. 

  Para a iatromecânica a loucura decorre de processos hidráulicos e mecânicos dentro 

do organismo humano (PESSOTTI, 1996, p. 40), como a agitação das fibras e a obstrução 

maior ou menor dos vasos, que geram o delírio. Como as causas da loucura são físicas, trata-

se de doutrina tipicamente organicista. A nosologia era dividida em mania como delírio 

universal e melancolia como delírio particular.  

  Isaías Pessotti (PESSOTTI, 1995, p. 174) conclui que as doutrinas organizacionistas 

dos iatroquímicos, psneumáticos e iatromecânicos já traziam uma teoria da loucura confusa; 

buscando-se a definição por meio das diferenças e semelhanças encontradas na observação 

empírica dos quadros clínicos. 

  No final do século XVIII, antes da Revolução Francesa, a Medicina começa a se 

preocupar cientificamente com o subtrato não orgânico da loucura e, para tanto, valiam-se das 

observações (PESSOTTI, 1996, p. 23). Samuel Auguste Tissot, psiquiatra suíço, foi um dos 

que dentro dessa linha preocupava-se com os vapores e distúrbios nas pessoas cultas, 

concluindo, por meio da observação, que as causas da loucura eram atribuídas ao excesso de 

trabalho e o consumo de chás, cafés etc., por exemplo. 

  Entretanto, a formação médica da época não era rigorosa e uniforme, o que gerava 

consequências negativas, eis que cada médico tinha seus próprios remédios e receitas. Tal 

situação colocava o médico e o charlatão lado-a-lado (PESSOTTI, 1996, p. 47-49). Por isso 

preocupava-se em primeiro lugar com a teoria, eis que o médico deveria conhecê-la antes 

mesmo do encontro com o caso clínico. Afinal, entendia-se que este encontraria uma resposta 

na teoria e nada podia acrescentar a ela. Logo, percebe-se uma psicopatologia do século 

XVIII desnorteada, apegada a visão organicista e com rejeição às explicações metafísicas da 

loucura. 

Visando uma reviravolta nessa concepção, duas obras filosóficas europeias, dentro do 

fluxo de pensamento que foi chamado de “filosofia das luzes”, buscavam uma explicação da 

loucura por meio das sensações e imaginações. As referidas obras, conforme ensina Isaias 

Pessotti (1996, p. 25-28) seriam o texto An essay concerning human understanding de Locke 

(1836) e Traité des Sensations de Condillac. Por meio destas obras pode-se concluir que o 

louco é aquele que não tem discernimento entre as sensações reais, as ilusões dos sentidos e 

os sonhos.  

Diante disso, até mesmo os organicistas da época passam a conceber um distúrbio 

cognitivo, ou seja, uma causa não orgânica, para a loucura (PESSOTTI, 1996, p. 60). 
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 Quanto à busca de tratamento ao louco, não no sentido de cura ou estabilização da 

doença, Isaias Pessotti (1996, p. 17-18) informa que, antes mesmo da Revolução Francesa, ou 

seja, ainda na Idade Moderna, havia asilos para alienados pela Europa: “Nessas instituições, 

os internados eram cuidados por religiosos, alguns até com certo conhecimento médico, mas 

não se praticava um tratamento médico da alienação.” Completa o autor que o asilo nesses 

moldes não era o que passaria a ser o manicômio a partir da obra de Pinel (1809) no século 

XIX.  

   Foi o tempo de desenvolvimento da clínica psiquiátrica: observação, diagnóstico e 

prognóstico dos distúrbios mentais, com base no estudo da nosografia de espécies mórbidas, 

descrição dos quadros clínicos e evolução típica das doenças mentais (EY; BERNARD; 

BRISSET, 1985, p.58). Ressalta-se, apenas, que a dita clínica não era dirigida 

especificamente ao louco.  

  

2.3 A Psiquiatria na Idade Contemporânea  

 

  Os anseios da revolução francesa (1789-1799) impuseram a necessidade de garantia de 

liberdade individual e livre arbítrio (EY; BERNARD; BRISSET, 1985, p.58), inspirando, 

assim, o nascimento da Psiquiatria na França; em que pese Foucault (2012, p.131) atribuir sua 

criação considerando a necessidade de resolver os constrangimentos que a sociedade exercia 

sobre o indivíduo que ela dizia alienado. 

  De fato, no final do século XVIII nasce a clínica psiquiátrica
21

 estritamente 

preocupada com a psicopatologia: 

 

[...] eles consideravam que o conhecimento era um processo cuja base era a 

observação empírica dos fenômenos que constituíam a realidade. Esses fenômenos, 

matéria-prima da percepção, cabia ao estudioso agrupá-los e classificá-los em 

função de suas analogias e de suas diferenças; assim, ele constituiria classes, gêneros 

e espécies, evitando introduzir nesse trabalho de análise e síntese sua própria 

subjetividade [...] (BERCHERIE, 1989, p.31-32). 

 

   Seu maior expoente foi Philippe Pinel (1809) que a fundou efetivamente no século 

XIX. 

 Passa-se aos estudos das teorias destes autores, com base nas obras de Paul Bercherie 

(1989) e Isaias Pessotti (1995). 

 

                                                 
21

 Ainda que esta clínica não seja a que se tem na atualidade, colocando o paciente no leito, mas apenas 

observando o paciente. 
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2.3.1 A Psiquiatria no século XIX 

   

A Psiquiatria que nasce no século XIX chega sob o signo de reforma, rompendo com o 

aparato de exclusão do antigo regime (SERPA JUNIOR, 2011, p. 4677). 

 

2.3.1.1 Pinel 

 

  Philippe Pinel é tido como o criador da Psiquiatria, ou seja, especialidade médica que 

trata das questões da mente humana; em que pese Carlos Rojas Malpica (2012, p.182) 

informar que o termo Psiquiatria foi criado pelos alemães Heinroth JC (1773-1842) e Reil C 

(1759-1813) por meio do termo psychiatrie. 

  Em 1801, portanto no século XIX, Pinel publicou seu Tratado Médico-Filosófico 

sobre alienação mental – Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale – que foi 

republicado em 1809 (PINEL, 1809). Percebe-se, portanto, que Pinel preferiu o termo 

alienação, alienado e alienista para tratar do objeto e sujeitos da Psiquiatria.  

  A clínica psiquiátrica instituída por ele foi baseada na observação e análise dos 

fenômenos perceptíveis da doença mental, resultando daí sua nosografia, ou seja, sua 

explicação das doenças (BERCHERIE, 1989, p.34). Mas, frisa-se, a clínica de pinel não ouve 

o doente mental, não o coloca sobre o leito, mas apenas observa a doença. 

  De fato, para Pinel: “[...] a base da psiquiatria deveria repousar sobre descrições 

precisas das diferentes formas clínicas rigorosamente observadas pelo médico, acompanhadas 

pelo criterioso esforço de delimitação das espécies típicas e de sua classificação.” (PEREIRA, 

2007, p.686). 

  Por isso, se diz que ele instituiu a clínica psiquiátrica: 

 

O diagnóstico implica agora na observação prolongada, rigorosa e sistemática das 

transformações na vida biológica, nas atividades mentais e no comportamento social 

do paciente, de sua história de vida, como recurso diagnóstico essencial. 

Como esse método implica a convivência e uma certa interação com o paciente, ele 

se confunde, até certo ponto, com a intervenção clínica. A própria definição de 

alienação mental implica a atitude clínica. Pinel, portanto, institui a visão clínica da 

loucura, ou, dito de outro modo, a clínica psiquiátrica (PESSOTTI, 1995, p. 170). 

   

  Pinel pensava a loucura como curável e sempre parcial, isto é: “[...] mesmo nas 

errâncias mais extremas da razão persistia sempre um ‘sujeito’ da loucura.” (SERPA 

JUNIOR, 2011, p. 4676).  
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  Segundo Isais Pessotti (1996, p. 61), Pinel (1809) traz no Traité a linha de pensamento 

do século XVIII, atribuindo como características da loucura “[...] as lesões da sensibilidade 

física, da percepção, do pensamento, da memória, da associação de idéias, do julgamento e da 

imaginação.” Isso significa que Pinel contrapõe-se ao modelo organicista com sua concepção 

moral da loucura
22

. 

 Cientificamente, Pinel entendia que a loucura era o erro de imaginação ou julgamento 

(PESSOTTI, 1996, p. 108), que se manifesta de variadas formas (PINEL, 1809, p.128-129). 

Tal conceito vem das concepções morais de Locke (1836). Tratava-se de conceito amplo que 

demonstrava que não havia diferença orgânica entre o louco e o homem dito normal. 

  Em razão dessa ampliação do conceito de loucura, Pinel prefere utilizar o termo 

alienação mental para aquele que se apresentava com erro, desequilíbrio ou desordenação na 

imaginação ou no julgamento. Verifica-se de sua teoria que persistia razão, subjetividade, no 

alienado, onde o alienista poderia agir. Tal concepção também era defendida por Hegel 

(1996).  

  A alienação mental era compreendida por Pinel como neurose, ou seja, distúrbio das 

funções intelectuais, das funções superiores do sistema nervoso, sem inflamação e sem febre 

(BERCHERIE, 1989, p.35). Segundo ele, as neuroses cerebrais podiam ser de dois tipos: 

1) afecções comatosas, com a abolição da função cerebral; 

2) vesânias, com a perturbação da função cerebral, que compreendiam: 

a) alienação mental – que não aparece como uma classe na sua nosografia, 

pois, para ele, era uma categoria empírica, social; 

b) loucura propriamente dita; e 

c) algumas outras “doenças mentais” que, estritamente falando, não faziam 

do sujeito um alienado: a hipocondria, o sonambulismo e a hidrofobia. 

  Dentro da loucura propriamente dita, subdividiram-se as seguintes entidades mórbidas 

(BERCHERIE, 1989, p.36-37): 

 

A mania propriamente dita, em que o delírio era generalizado, isto é, concernia a 

todos os objetos, ficando lesadas várias das “funções do entendimento” (percepções, 

memória, julgamento, afetividade, imaginação, etc.), e era acompanhado por viva 

excitação.     

Pinel distinguiu, contudo uma subvariedade que seria o pivô de muitas batalhas 

futuras: a “mania sem delírio” ou “mania racional”, onde as funções do 

entendimento permaneciam intactas e só substituíam à alteração da afetividade e à 

excitação, amiúde furiosa. 

                                                 
22

 Em que pese a natureza psíquica ou mental da loucura estar presente desde a antiguidade, foi no final do 

século XVIII que ela passa a figurar como princípio explicativo da loucura em textos médicos. E, somente em 

Pinel, apresenta-se, de fato, como uma teoria médica (PESSOTTI, 1996, p. 67). 
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A melancolia, em que o delírio se limitava a um objeto ou a uma série peculiar de 

objetos, permanecendo intactas as faculdades mentais fora desse “núcleo” delirante, 

e continuando o comportamento coerente e compreensível, se levadas em conta as 

ideias delirantes. O estado afetivo e o tema do delírio podiam ser natureza triste ou 

de natureza alegre e exaltada. 

A demência ou abolição do pensamento [...]. A demência, portanto, era a 

incoerência na manifestação das faculdades mentais, a desordem e a mobilidade, a 

existência “automática” – a destruição da função síntese, dir-se-ia um pouco mais 

tarde. 

O idiotismo ou obliteração das faculdades intelectuais e afetivas, ou seja, a 

supressão mais ou menos completa da atividade mental, ficando o sujeito reduzido a 

uma existência vegetativa, com restos esporádicos de atividade psíquica (trasviados 

brandos, sons semi-articulados, crises de excitação). Podia ser congênito ou 

adquirido, e nesse caso, amiúde transitório (grifos nossos). 

  

  Paul Bercherie (1989, p.37) entende que Pinel fez a identificação das entidades 

nosográficas da loucura por meio de seus sintomas
23

, o que, para ele, foi um erro, eis que se 

deve partir da causa em si. Já para Isaias Pessotti (1995, p. 162) o conceito de causa para Pinel 

era vago e impreciso.   

  De fato, Pinel entendia que as causas da loucura poderiam ser físicas
24

, quando 

atingissem diretamente o cérebro ou ele fosse atingido por meio de outros órgãos (causa 

simpática); ou morais, via paixões intensas ou excessos de todos os tipos (PINEL, 1809, 

p.10-13). 

  Ainda quanto às causas, observa-se que Pinel (1809, p. 140-141) adotava a ideia de 

alienação de acordo com certas características físicas, seguindo a mesma lógica de Lombroso 

(1897) para o criminoso nato: 

 

Os alienados, de ambos os sexos, com cabelos loiros, são mais sujeitos a cair em 

devaneio num estado próximo à insanidade [...]; os que têm cabelos castanhos são 

mais moderados e suaves [...]. Os homens robustos e de cabelos negros conservam 

erro em impetuosa propensão e fúria incontrolável
25

. 

 

 Pinel abole as correntes e as algemas
26

 na sua proposta de tratamento moral da 

loucura. Segundo Isaias Pessotti (1996, p. 163): 

 

                                                 
23

 Isaias Pessotti (1996, p. 71) informa que eram múltiplos os sintomas. Da sua observação, Pinel tentava os 

ordenar. 
24

 Pinel (1809, p. 45-46) indicava como causas físicas da loucura: hipocondria, embriagues, interrupção de um 

desabafo, hemorragia interna, partos, idade crítica das mulheres, complicações de diversas febres, gota, afecção 

cultânea, golpe violento na cabeça e conformação craniana anômala. 
25

 “Les aliénés de l'un et de l'autre sexe, à cheveux blonds, sont pi us sujets à tomber dans une rêvasserie et un 

état voisin de la démence [...] ceux qui ont des cheveux châtins conservent un caractère general de modération et 

de douceur dans leur manie [...]. Les hommes robustes et à cheveux noirs conservent au contraire dans leur 

égarement l'impétuosité de leurs penchans, et ils semblent entraînés par une fureur irrésistible.” 
26

 Isaias Pessotti (1996, p. 161-162) cita o caso do marinheiro inglês William Norris, que foi acorrentado a uma 

barra de ferro por cerca de 10 anos e foi descoberto no porão do manicômio Bedlam no século XIX. 
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Designado como diretor de Bicêtre em 1793, aos 48 anos, Philippe Pinel percebeu 

que nada servia, para o projeto terapêutico e para o estudo da loucura, o sistema 

cruel de reclusão e contenção existente em Bicêtre. A decisão de retirar as cordas, 

correias, algemas e correntes que prendiam os loucos obedecia não apenas ao ímpeto 

redentor da Revolução e seus homens, mas à preocupação rigorosamente médica 

com a necessidade de diagnóstico e tratamento corretos da loucura, que deveriam ser 

guiados pela razão e pela observação dos casos em seu estado natural, sem as 

distorções impostas pelo desconforto e pela violência até cruel, das administrações 

dos velhos hospícios. 

 

  No tratamento moral, para Pinel, o médico não deveria intervir para perturbar o 

desenrolar do ciclo natural da doença, mas, se fosse o caso, poderia atuar com a prescrição 

medicamentosa. Entretanto, Pinel entendia que o tratamento ideal do paciente seria o moral, 

pois “[...] era preciso deixar o corpo entregue a sua reação natural.” (BERCHERIE, 1989, 

p.41). 

   A opção pelo tratamento moral tem relação direta com o afastamento da concepção de 

lesão material do cérebro (teoria organicista), em especial na mania e na melancolia, que, em 

assim sendo, permitiria a cura da doença por meio do afastamento da perturbação que atinge a 

mente. Tal concepção, entretanto, não era aplicável à demência e ao idiotismo que tinham 

causa na afecção material do cérebro. 

   Tal tratamento moral era segregador, pois o paciente, segundo Pinel, deveria ser 

isolado em uma instituição especial: 

 

[...] primeiro para retirá-lo de suas percepções habituais, aquelas que haviam gerado 

a doença ou, pelo menos, acompanhado seu despontar, e depois para poder controlar 

inteiramente suas condições de vida. Ali, ele era submetido a uma disciplina severa 

e paternal, num mundo inteiramente regido pela lei médica. Pela ação dosada de 

ameaças, recompensas e consolidação, e pela demonstração simultânea de uma 

grande solicitude e de uma grande firmeza, era progressivamente assumido à tutela 

médica e à lei coletiva da instituição, ao "trabalho mecânico" e ao "policiamento 

interno" que a regiam. O objetivo era "subjugar e domar o alienado, colocando-o na 

estreita dependência de um homem que, por suas qualidades físicas e morais, seja 

adequado para exercer sobre ele uma influência irresistível e para modificar a cadeia 

viciosa de seus ideais" [...] (BERCHERIE, 1989, p.41-42). 

 

  

 

  Logo, com Pinel, o manicômio é parte essencial do tratamento (PESSOTTI, 1996, p. 

69). Trata-se de lugar não de enclausuramento ou abrigo do louco, mas um instrumento de 

cura. Percebe-se, então, que a concepção foucaultiana (FOUCALT, 2003), de utilização do 

manicômio para exílio do indesejado não tem amparo nas concepções de Pinel. 

  Paul Bercherie (1989, p. 42) diz que, segundo Pinel, o êxito do tratamento repousava 

na necessidade de conquistar o respeito e a confiança do doente, dentro de uma ideia de 



35 

 

"transferência paterna". Segundo ele, em alguns casos era necessário intimidar o alienado, 

sem, contudo, aplicar a violência ou métodos degradantes. Os doentes furiosos eram munidos 

de camisa de força ou encerrados na cela, mas não acorrentados. 

  E ainda, o tratamento moral funcionava como um meio de reeducação do paciente 

alienado, visando reenquadrá-lo aos padrões éticos. Contudo, questiona-se: quem determina 

esses padrões? A resposta leva necessariamente a uma concepção subjetiva, individual. 

“Parece, e é, uma doutrina essencialmente moralista, destinada a combater o que a espécie 

humana tem de ‘desagradável e vergonhoso’.” (PESSOTTI, 1995, p. 160). Afinal, “A loucura 

parece ser o castigo da imoralidade ou dos hábitos desagradáveis.” (PESSOTTI, 1995, p. 

164). Conforme afirma Isaias Pessotti (1995, p. 160), a preocupação moral do tratamento 

parece ter mais um sentido de profilaxia, de prevenção, do que de, realmente, uma forma de 

livrar o paciente da sua doença mental. 

  O tratamento não seria necessariamente conduzido por um médico, a quem se 

resguardaria a competência para o diagnóstico e indicação do tratamento.  

  Foucault (2003) afirma que Pinel retira o louco das amarras, mas acaba por prender-

lhe dentro da Psiquiatria, que passa a falar por ele. Isso significa que a clínica de Pinel 

observa o louco, mas não o ouve, não lhe dá voz. 

  Isaias Pessotti (1995, p. 168-169) afirma, ainda, que a teoria trazida por Pinel não se 

enquadra em nenhum dos três modelos tradicionais de pisicopatologia: iatroquímica, 

iatromecânica e teoria pneumática; pois é bastante fluída e vaga. Entretanto, o tratado de Pinel 

traz uma atitude científica nova frente à loucura, uma evolução na psicopatologia.  

 Em síntese, percebe-se que Pinel fundou a clínica psiquiátrica com ênfase na 

observação dos fenômenos, com o reconhecimento da causa moral das doenças mentais e, 

consequentemente, com o tratamento moral delas – com segregação e possibilidade de cura.  

 

 

2.3.1.2 Esquirol 

 

  Etienne Esquirol (1838a) (1838b) foi o sucessor mais brilhante de Pinel segundo Isaias 

Pessotti (1995, p. 171). Paul Bercherie (1989, p.48) informa que, por isso, ele é também 

habitualmente apresentado como o fundador da Psiquiatria, pois Pinel teria tido uma 

importância essencialmente institucional e prática, enquanto a obra propriamente científica e 

teórica (ideológica, na visão de alguns) começaria com Esquirol. Contudo, percebe-se que 

Esquirol figura como fiel e ortodoxo discípulo de Pinel. 



36 

 

  Para Esquirol a loucura é uma afecção cerebral crônica, sem a presença de febre e 

que se caracteriza por distúrbios de sensibilidade, inteligência e vontade. Trata-se da mesma 

divisão de Pinel, em afecções com causas simpáticas (físicas) e morais. Portanto, sua teoria, 

como a do seu mestre, é moral. 

  Sua contribuição pessoal foi o aprofundamento clínico, com a distinção entre as 

síndromes psicopatológicas. Sua nosologia da loucura avançou (BERCHERIE, 1989, p.49-

50): 

1) mania - como alteração e exaltação do conjunto de faculdades (inteligência, 

sensibilidade e vontade, divisão canônica na época e que continuaria a sê-lo por 

muito tempo); 

2)  monomanias – afecções mentais que só afetavam o espírito parcialmente (deixando 

intactas as faculdades) - mania sem delírio de Pinel e sua melancolia. 

3) idiotia - congênita ou adquirida em tenra idade, demência aguda com os seguintes 

graus: imbecilidade, idiotia propriamente dita e cretinismo; 

4) demência aguda curável e demência crônica incurável (demência senil e crônica); 

 Verifica-se, portanto, que Esquirol (1838a) (1838b) coloca a idiotia e a demência, que 

Pinel tratava como alienações, entre os gêneros de loucura; e cria a categoria das 

monomanias, divididas por duas vezes, conforme quadro 1: 

 

QUADRO 1 Divisão das monomanias por Esquirol 

1ª divisão 2ª divisão 

(baseada na natureza da faculdade lesada) 

 Lipemania ou melancolia (paixão triste ou 

depressiva) 

 Monomanias intelectuais (delírios, ilusões e 

alucinações em primeiro plano) 

 Monomanias propriamente ditas (formas 

baseadas em uma paixão alegre e expansiva) 

 Monomaia afetiva ou racional (distúrbios de 

caráter, afetividade e do comportamento - mania sem 

delírio de Pinel) 

  Monomania instintiva ou sem delírio (atos que 

razão e sentimento não determinam) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

  A monomania instintiva causaria uma grande controvérsia, devido a suas repercussões 

médico-legais: os juristas e os juízes criticariam esse álibi fácil fornecido aos criminosos 

(BERCHERIE, 1989, p.51). 

  De toda sorte, percebe-se que a nosologia de Esquirol, em que pese ter avançado em 

relação à de Pinel, mantinha sua imperfeição e instabilidade, eis que os seus gêneros podiam 

ser confundidos. 
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  Esquirol entendia que a origem da alienação mental encontrava-se na reação cerebral e 

que a constituição física do sujeito deveria ser enfatizada: 

 

[...] os que têm cabelos pretos, que são fortes, robustos e de temperamento 

sanguíneo, são maníacos e furiosos, a evolução de sua loucura é mais aguda, 

e as crises mais sensíveis; aqueles cujos cabelos são louros, que têm olhos 

azuis e um temperamento linfático, tornam-se monomaníacos, mas sua 

loucura passa facilmente ao estado crônico e degenera em demência. Os que 

têm cabelos e olhos negros, temperamento seco e nervoso, com mais 

frequência são lipemaníacos. Os indivíduos que têm cabelos de um louro 

avermelhado são furiosos, traiçoeiros e perigosos (BERCHERIE, 1989, p.52-

53). 

 

  Quanto ao tratamento, Esquirol manteve a linha de Pinel: utilização moderada da 

farmacopeia e insistência no tratamento moral, parecendo menos autoritário quanto a este. 

Afinal, para Esquirol, os asilos tinham a função de exercício do tratamento moral, mas, 

também, como espaço higiênico em que as condições de ar, espaço e clima tinham uma 

importância primordial. 

  Esquirol tentou empregar recursos magnéticos
27

 no tratamento da loucura seguindo as 

recomendações de Grasset do final do século XIX (PESSOTTI, 1996, p. 21). Em relação à 

anatomia patológica da loucura, Esquirol entendia que ela dependia de uma modificação 

desconhecida do cérebro (BERCHERIE, 1989, p.55). Mas, não se preocupava com dito 

conhecimento, pois, na sua acepção, não haveria qualquer influência na cura dos alienados. 

  Em síntese, percebe-se que a maior contribuição de Esquirol foi o reconhecimento do 

surgimento de distúrbios que complicavam a loucura, por meio de causas lesionais (paralisia 

geral, epilepsia, lesões orgânicas do cérebro), que viriam gerar uma reviravolta no 

pensamento psiquiátrico no meio do século XIX. 

 

2.3.1.3 A descendência de Esquirol 

 

  Os alienistas franceses criaram um consenso geral sobre a obra de Esquirol, mas 

debateram a existência ou não de uma base anatomopatológica da alienação mental. Nesse 

sentido, conforme explica Paul Bercherie (1989, p.58), Gall foi um estudioso que buscou 

junto à anatomia o estudo do crânio do alienado. Mas, foi Spurzheim, discípulo de Gall, que: 

 

                                                 
27

 Segundo Isaias Pessotti (1996, p.21) em razão dessa longínqua utilização de recursos magnéticos que: “Não 

surpreende que a crendice popular, até hoje, alimente o comércio de chinelos e pulseiras magnéticas, com 

propriedades curativas, tranquilizantes e outras.” 
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[...] expôs a ideia de que, se a hipertrofia de uma área cortical se manifestava por 

uma perturbação mental, sua irritação por um processo mórbido (inflamação ou 

lesão orgânica) poderia ter o mesmo resultado, assim complementando Gall com 

Broussais, Spurzheim inaugurou uma orientação de pesquisa anátomo-patologica 

(sic). 

 

  A esta corrente anatomista opuseram-se os funcionalistas que entendiam que as lesões 

encontradas nas autópsias dos alienados podiam ter causa independente, como complicações 

ou consequências da loucura, não como causa dela.  

  Contudo, conforme explica Paul Bercherie (1989, p.59), Georget, psiquiatra francês, 

apresentou uma posição intermediária (entre os anatomistas e os funcionalistas) que permitiu 

a implantação do movimento psicodinâmico em Psiquiatria. Sua concepção trazia as afecções 

mentais de forma dualista: 1) distúrbios mentais sintomáticos decorrentes de causa orgânica 

conhecida, são os delírios agudos; 2) distúrbios idiopáticos com causa precisa desconhecida 

evidentemente resultante de perturbações puramente funcionais, sendo que aqui residia a 

loucura propriamente dita, que tinha causa predisposta - hereditária ou causas morais e 

intelectuais eficientes. 

  Nesse passo reside a divisão entre a Psiquiatria e a Neuropsiquiatria, afinal Georget 

não concebeu a loucura como simples distúrbio psicológico, mas sim como decorrente da 

afecção do órgão encefálico. 

  O tratamento da loucura era moral e em duas fases: a primeira de isolamento e a 

segunda de educação médica, com três princípios: “[...] nunca exercitar a mente dos alienados 

no sentido do seu delírio, nunca atacar de frente suas ideias, afecções e tendências doentias, e 

promover a diversão pelo trabalho, pelos choques afetivos calculados e pelas reuniões de 

alienados” (BERCHERIE, 1989, p.62).  Sua posição gerou o declínio do tratamento moral de 

Pinel. 

  Certo é que as concepções de Georget não foram trabalhadas por outros alienistas. 

Paul Bercherie (1989, p.64), informa que Ferrus, por exemplo, trouxe a ideia Frenológica, 

segundo a qual há predominância das causas morais e ausência de lesões orgânicas na 

loucura, mas podendo ocorrer mudanças materiais. Ou seja, é de uma forma ou outra um 

retorno à teoria organicista (PESSOTTI, 1996, p. 137). Em sua nosologia, Ferrus buscou 

separar as debilidades intelectuais que são adquiridas: demências inatas, idiotia; e as 

acidentais: estupidez; das perversões intelectuais gerais (mania) ou parciais (monomania, 

lipemania e alucinações) (BERCHERIE, 1989, p.65). Dessa forma, criou-se o risco de forjar 

um quadro de faculdades mentais a priori e depois querer completá-lo a qualquer preço, onde 
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se oporia a diminuição e a exaltação de cada função. Esta posição acabou por gerar o 

abandono do princípio clínico de Pinel. 

  Em razão disso, Scipion Pinel, filho de Philippe Pinel, médico que atuava em hospitais 

psiquiátricos franceses (MONTEIRO, 1990, p. 222-223), classificou a mania nas lesões 

intelectuais (por exaltação) e a superexcitação maníaca nas lesões da motilidade (também por 

exaltação), “[...] ao lado da coreia
28

 e das convulsões” (BERCHERIE, 1989, p.65) e separou 

as ilusões e as alucinações (lesões dos sentidos) das monomaias intelectuais (lesões 

intelectuais). Logo, houve a cisão das unidades clínicas por um espírito de sistematização. 

  Louis Delasiauve, psiquiatra francês, seguindo a mesma orientação, fez uma 

classificação extremamente confusa das alienações parciais – em razão da simetria. Criou 

lesões astênicas (causadoras de sentimentos mórbidos e depressivos) que se opunham às 

lesões ativas e só se manifestavam pela hipertrofia da tendência ao antagonismo, construção 

esta teórica que nenhum exemplo clínico corroborou. 

  Assim, verifica-se uma nosologia confusa e de difícil aplicação causal prática. 

 

2.3.1.4 Beaugrand e Parchappe 

 

  Em 1865, E. Beaugrand e Parchappe publicaram trabalho no Dictionnaire 

Encyclopédique des Sciences médicales – dicionário enciclopédico de ciências médicas – 

sobre a aliénation – alienação.  

  Segundo Isaias Pessotti (1995, p. 174-175), as classificações confusas e contraditórias 

trazidas por Pinel, Esquirol e sua descendência, foram demasiadamente criticadas pelos 

alienistas do século XIX. Sendo que um deles, Baugrand, além de criticar, propôs uma nova 

classificação: 

 

Das próprias condições do insucesso de tantas classificações que estavam sob meus 

olhos pude imediatamente concluir que o princípio de uma classificação das doenças 

mentais deveria basear-se, não na psicologia, mas na nosologia; e que uma 

classificação nosológica não podia, sob pena de insuficiência e de erro, fundar-se 

exclusivamente nem sobre a sintomatologia, nem sobre a anatomia patológica, nem 

sobre a etiologia próxima ou remota. Apliquei à classificação das doenças mentais 

minhas opiniões nosológicas sobre a natureza da doença e fiz surgir, imediatamente, 

dessa aplicação, a definição de alienação mental e a determinação de seus três 

gêneros: loucura, idiotia, e imbecilidade consecutiva ... acreditei poder determinar a 

                                                 
28

 “coreia co.rei.a1 (éi) sf (gr khoreía) 1 Med Moléstia infecciosa do sistema nervoso; acomete de preferência 

crianças e jovens do sexo feminino e se caracteriza por movimentos involuntários e desordenados dos membros 

e dos músculos da face; [...]” (MICHAELIS, 2014). 
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partir do mesmo princípio e pelo mesmo método as espécies principais de cada 

gênero
29

 (BEAUGRAND apud PESSOTTI, 1995, p. 174). 

   

  Logo, para Beaugrand, as alienações mentais são de três tipos: loucura, composta 

pela mania e melancolia - distinção secular; idiotia e imbecilidade (PESSOTTI, 1995, p. 

176). Todas as três são tratadas pelo autor como doença.  

  Nesse mesmo trabalho de Beaugrand, Parchappe (1865) apresentou estatísticas sobre 

alienação, com dados colhidos entre 1830-1860 no século XIX. Os resultados apresentados 

levaram em conta o registro de pacientes asilados. Em suma, constata-se que, em regra, o 

número de loucos era maior do que o de idiotas
30

 e que o número daqueles não aumentava 

como se pensava. Ademais, os dados trazidos pelo autor foram conclusivos no sentido de que 

o número de mulheres loucas era maior do que os homens, que, por sua vez, eram 

numericamente superiores na idiotia. Quanto à idade, apurou-se que a loucura não se 

manifestava antes da puberdade, ocorrendo principalmente entre os 30 e 40 anos. Os 

profissionais liberais eram mais afetados pela loucura, os judeus eram mais afetados do que os 

cristãos. (PESSOTTI, 1995, p. 177-183) (PARCHAPPE, 1865, p. 33-49). 

  Parchappe (1865, p. 42-43) ainda apresenta as causas determinantes da loucura, que 

seriam, segundo ele, quatro: causas morais, vinculadas às faculdades intelectuais, afetivas e 

morais do homem, representadas por seus interesses (tais como religião, amor, família, 

fortuna e reputação); causas ligadas ao abuso das faculdades mentais pelo homem, em 

busca de prazeres sexuais; estados mórbidos, sem os exclusivos ou comum dos sexos, sejam 

os oriundos de afetação orgânica do cérebro ou de outros órgãos; e causas externas, que 

alteram as funções cerebrais fisicamente, quimicamente ou fisiologicamente. 

  Estas causas apontadas acima fazem com que Isaias Pessotti (1995, p. 183) afirme que 

a busca de causas orgânicas para a loucura volta com força total na metade do século XIX. 

Ainda que a causa seja moral, ela exerce influência sobre as funções do cérebro. 

                                                 
29

 Des conditions mèmes de l’insuccès dans lês mombreuses classifications qui étaient sous mes yeux, je pus 

immédiatement conclure que Le príncipe d’une classification des maladies mentales devait être puisé, non pas 

dans la psychologie, mais dans la nosologie; et qu'une classification nosologique, ne pouvait, sous peine 

d'insuffisance ou d'erreur, se fonder exclusivement ni sur la symptomatologie, ni sur l'anatomie pathologique, ni 

sur l'étiologie prochaine ou éloignée. 

    J'entrepris d'appliquer à la classification des maladies mentales mes vues nosologiques sur la nature de la 

maladie, et je fis sortir immédiatement de cette application la définition de l'aliénation mentale et la 

détermination de ses trois genres folie, idiotie, imbécillité consécutive […] je crus pouvoir déterminer, (l'après le 

même principe ct la même méthode, pour chacun de ces genres des espèces principales. (BEAUGRAND, 1865, 

p. 31-32). 
30

 Na tabela apresentada na página 38 do Dictionnaire, Parchappe (1865) apresenta índices censitários da loucura 

realizados na Silícia, Saxe, Wurtemberg, Dinamarca, Noruega, Nova York, Massachusetes e Maryland, entre 

1847 e 1861. 
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  Logo, para Parchappe (1865) a loucura é a lesão do cérebro, de forma que as causas 

morais não produzem diretamente a doença, mas funcionam como causas predispostas. Trata-

se, portanto, de uma teoria organicista. 

  Isaias Pessotti (1995, p. 185) verifica que não há no trabalho de Parchappe (1865) 

qualquer preocupação com a vivência da loucura, pois sendo a loucura uma doença como uma 

infecção, se o médico não se preocupa com a vivência da infecção também não se preocuparia 

com a vivência da loucura. A verdade é que a teoria psíquica da loucura, sua avaliação moral, 

não era compatível com o modo de pensar próprio da Medicina da época, era visto como não 

científico. 

 

2.3.1.5 Griesinger e Guislain 

 

  Wilhelm Griesinger, no século XIX, é o fundador da escola psiquiátrica alemã, que 

tendeu a uma interpretação fisiológica dos sintomas da loucura. Na verdade, ele é tido como o 

responsável por aquilo que se denominou de Psiquiatria biológica (PEREIRA, 2007, p.688). 

Afinal, entendia que as doenças mentais eram doenças do cérebro, pois tal órgão era o 

acometido na loucura. Parece ocorrer uma unificação entre a Psiquiatria e a Neurologia nesse 

ponto (PESSOTTI, 1996, p. 251). 

  Seu estudo, que continuou no decorrer do século, buscava o estabelecimento de 

relações entre o cérebro e determinados estados mentais. Sua teoria veio a encontrar impasses 

na teoria da degeneração. 

  Griesinger, conforme diz Paul Bercherie (1989, p.71), foi influenciado pelo fundador 

da Psiquiatria belga, Joseph Guislain, que tinha doutrina próxima a de Esquirol, contudo, em 

certos pontos, alguma originalidade. Por exemplo, utilizava o termo frenopatias
31

 para 

substituir loucura; realçou a frequência e importância das formas combinadas, pois as puras 

(monomanias ou manofrenopatias) eram raras; e, ao descrever as formas puras, fez progredir a 

diferenciação nosológica. Logo, pela primeira vez, isolou uma forma de psicose delirante, 

distinguindo-a dos distúrbios afetivos de tipo maníaco e melancólico, que os alemães viriam a 

chamar de paranoia. 

  Ademais,  

 

 [...] Guislain descreveu: 

- a melancolia, exaltação dos sentimentos de tristeza; 

                                                 
31

 Para Guislain, frenopatias eram reações psicológicas a um estado de dor moral – frenalgia. 
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- o êxtase, equivalente à estupidez de Georget, mas que Guislain diferenciou dela 

porque, seguindo os autores franceses, confundiu-as com o que Georget chamava 

de delírio agudo (confusão mental), que classificou na demência; 

- a mania, estado de exaltação moral; 

- a loucura, anomalia da vontade impulsiva (monomania instintiva de Esquirol e de 

Marc); 

- o delírio, anomalia das ideias; 

- a demência, obliteração dos atos mentais (BERCHERIE, 1989, p.72). 

 

  Percebe-se que Guislain parece ter confundido os casos congênitos (idiotia de 

Esquirol), as formas adquiridas (demência de Georget) e as formas acidentais e reversíveis 

(delírio agudo de Georget). Contudo, na realidade, ele não quis introduzir em sua 

classificação nenhum critério extrínseco à clínica descritiva. Clínica esta que ele foi um dos 

grandes mestres. Portanto, ele se aproxima mais de Pinel do que de Esquirol em sua 

classificação. 

  Griesinger, por outro lado, é considerado o primeiro organizacionista, mas foi 

considerado, ainda que ideologicamente, como pertencente à corrente anatomista, como dito, 

biológica. Afinal, foi o primeiro autor de um verdadeiro tratado de Psiquiatria: tratado sobre 

patologia e terapêutica das doenças mentais em 1845 (GRIESINGER, 2007). 

  Em sua nosologia, Griesinger: 

 

[...] foi levado a contrastar: 

  -as formas primárias, com poucas lesões e onde a perturbação afetiva era o 

fator essencial; dividiu-as em depressiva e expansiva (conforme a grande divisão das 

emoções segundo Herbart): 

  1) Melancolia: extensão e sistematização da frenalgia inicial. Griesinger 

distinguiu como formas clínicas a hipocondria (depressão com consciência e 

centrada no corpo), a melancolia com tendências de destruição (suicídio, 

assassinato, impulsos destrutivos) e a melancolia agitada. 

  2) Estados de exaltação mental: reação de defesa contra a frenalgia inicial. 

Dividiu-os em mania e monomania exaltada autorizada pela menor instabilidade 

intelectual. A Wahnsinn compreendia todas as monomanias de Esquirol cuja 

tonalidade afetiva era suficientemente “quente” para permitir sua classificação nos 

estados agudos, entretanto as demais no delírio sistematizado, juntamente com as 

formas “frias” e estereotipadas de melancolia de Esquirol. 

  -as formas secundárias, amiúde com lesão, em que a tempestade emocional 

já teria passado, deixando atrás de si: 

 3) Delírio sistematizado (Verrückheit), com enfraquecimento mental e 

deformação do eu. 

  4) Demência agitada (Verwirrtheir), em que a obliteração afetiva e a 

incoerência intelectual não impediam a manutenção de uma certa atividade física. 

  5) Demência apática (Blödsinn), onde a própria atividade mental era 

praticamente abolida. 

 -e, por último: 

  6) Idiotismo e cretinismo: estados de debilidade congênitos ou 

precocemente adquiridos na infância (BERCHERIE, 1989, p.76-77, grifos nossos). 
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  Percebe-se, portanto, que Griesinger recusou qualquer autonomia às monomanias de 

Esquirol, as ligou à melancolia, à mania e às formas secundárias.  

  Certo é que Griesinger teve como originalidade isolar os delírios crônicos, através da 

ideia da “monopsicose”, ou seja, que a loucura não passaria de fases sucessivas de uma 

mesma doença, ideia muito disseminada na Alemanha na época. Por isso, suas formas 

representavam fases de um mesmo processo, dentro de um novo critério clínico: evolução. 

  Segundo suas lições, conforme explica Paul Bercherie (1989, p.76), a cura da loucura 

somente seria possível na fase primária onde ela era um estado emocional, as disposições 

mórbidas desapareceriam e onde o eu recuperaria seus direitos. Na fase secundária, onde o 

doente troca sua personalidade por outra, eis que o antigo eu está viciado, corrompido e 

falseado em todas as suas facetas, a cura seria praticamente impossível. Logo, esta fase era 

acompanhada de lesões cerebrais irreversíveis. 

  Sua concepção de tratamento era eclética: tratamento físico e tratamento moral, eis que 

entendia que este poderia não ser um tratamento totalmente eficaz para a cura, mas abria o 

caminho para aceitabilidade e êxito do tratamento físico (PESSOTTI, 1996, p. 248). 

  Em síntese, a obra de Griesinger apresentou conceituação mais elaborada e penetrante, 

características que se encontram na Psiquiatria alemã até os dias de hoje. 

  Diante desse conhecimento inicial, é possível se passar ao conhecimento dos 

fundamentos da nosologia clássica das doenças mentais. 

  Pinel fundou a Psiquiatria com base na etiologia passional que, portanto, implicava seu 

tratamento moral. Contudo, o que se observou com o estudo dos outros psiquiatras do século 

XIX foi a prevalência na nosologia organicista que, assim, impunha o tratamento físico. 

  Conforme explica Isaias Pessotti (1996, p. 11), o fato de a doutrina pineliana não ter 

prevalecido tem várias razões: “Uma delas é o esforço até comovente dos autores para 

construírem uma doutrina que desse conta de fatos significados psicológicos num universo de 

pensamento desprovido dos conceitos de uma Psicologia cientifica
32

”. Ademais, era, para 

estes autores, difícil a prova empírica da teoria moral e sua aplicabilidade. 

  Passa-se ao estudo dos demais expoentes psiquiatras do Século XIX. 
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 Que, como se verá, somente surge efetivamente no século XX. 
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2.3.1.6 Bayle 

 

  Antoine Bayle teve seus primeiros trabalhos divulgados em 1822, sendo que em 1826 

publicou seu Tratado das Dores do Cérebro (BERCHERIE, 1989, p.83). Suas ideias foram 

rejeitadas, o que fez com que ele abandonasse a Psiquiatria. Após 20 (vinte) anos de sua 

descoberta, é que ela começou a ser reconhecida e após 30 (trinta) anos foram seus efeitos 

sentidos, provocando uma reviravolta na ciência das doenças mentais. 

  O objeto da tese de Bayle foi tratar das causas imediatas da alienação mental, de sua 

natureza íntima, eis que, até então, os alienistas haviam trabalhado as causas que preparavam 

ou desencadeavam a loucura, mas não a sua causa imediata, sua patogenia. 

  Inicialmente, Bayle distinguiu as alienações essenciais das alienações sintomáticas e 

descreveu os casos destas: inflamação das meninges (paralisia geral), gastroenterite e “gota 

irregular” (BERCHERIE, 1989, p.85). Cada um dos três casos perfez um capítulo de sua tese, 

sendo o sobre as inflamações das meninges o mais interessante: 

 

[...] Nele encontramos seis observações e conclusões que contêm a essência das 

ideias que Bayle desenvolvia no Tratado. Bayle atribuiu a uma meningite crônica 

(aracnite crônica, que distinguiu da aracnite aguda ou frenesia) o desencadeamento 

de uma alienação mental acompanhada por distúrbios motores, evoluindo em três 

fases [...]: 

-delírio monomaníaco, com estado de exaltação mais ou menos considerável; 

-delírio maníaco geral, com agitação, logorréia
33

 e, às vezes, furor; 

-demência, com incoerência e amnésia (BERCHERIE, 1989, p.86). 

 

  Em 1825, Bayle publicou o trabalho denominado “Nova Doutrina das Doenças 

Mentais” (Nouvelle Doctrine des Maladies Mentales) (BERCHERIE, 1989, p.86) onde tratou 

do anatomismo integral. Segundo ele, a maioria das alienações mentais é oriunda da 

inflamação crônica primitiva das membranas do cérebro; algumas alienações raras são 

oriundas da irritação simpática do cérebro; algumas monomanias e melancolias são originadas 

de lesão profunda e duradoura das afecções morais e de um erro dominante, não se afastando 

influências no desenvolvimento, em especial predisposições hereditárias e constitucionais que 

essas espécies produzem no cérebro, tornando-se causas de sintomas; o idiotismo decorre, em 

regra, de um defeito inato na conformação ou organização do cérebro. 

  Logo, percebe-se que Bayle estendeu sua teoria à maioria das alienações mentais. 

                                                 
33

 “logorreia lo.gor.rei.a (éi) sf (logo2+reia) 1 Fluxo de palavra. 2 Med Necessidade mórbida de falar que 

presentam certos alienados, falando indefinidamente, sem razão aparente e às vezes sem darem conta disso. 3 pej 

Loquacidade excessiva; verborragia.” (MICHAELIS, 2014). 
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  Quanto à paralisia geral, seu tratado propôs 80 (oitenta) observações, com estudo das 

causas (predisposições ocasionais, físicas e morais), descrição anatomopatológica mais 

precisa e estudo clínico mais completo (BERCHERIE, 1989, p.87). 

  Bayle ainda tentou dar uma explicação patogênica aos sintomas, eis que atribuiu à 

inflamação meníngea e a sua irradiação para o córtex cerebral a exaltação do humor que 

produzia o delírio (delírio de bem estar) e a agitação. Logo, a demência e a paralisia seriam 

oriundas da compressão e atrofia progressiva do córtex. Por fim, Bayle trouxe um capítulo, 

sem convicção, acerca do tratamento. 

  Logo, pode-se concluir que a novidade das ideias de Bayle reside no fato de ele ter, 

pela primeira vez, descrito uma entidade mórbida em evolução processual e sequencial “[...] 

desenrolando no tempo diversos quadros clínicos sucessivos que alguns pequenos sinais 

diferenciavam de outros quadros semelhantes, associando sinais psíquicos e físicos 

simultâneos e repousando numa base anátomo-patológica unívoca.” (BERCHERIE, 1989, 

p.87).  Nesse sentido, para Bayle, a nosologia de Pinel e Esquirol eram tidas como síndromes. 

  Em Bayle, o diagnóstico era feito com base nos sintomas acessórios (natureza das 

ideias delirantes, acompanhamento afetivo, pequenos distúrbios motores), levando-se em 

conta o conjunto do ciclo clínico evolutivo, que cada vez era mais característico, ao se 

aproximar de sua conclusão. 

  Seus contemporâneos não enxergaram que ele propunha um estudo vertical em contra 

ponto ao horizontal de Pinel e Esquirol. “Não se tratava da monomania, da mania ou da 

demência, mas de um processo específico que integrava estados monomaníacos, maníacos e 

demências específicos que era possível distinguir de outros estados da mesma ordem.” 

(BERCHERIE, 1989, p.88). 

  Por fim, é importante salientar que os estudos de Bayle, no plano imediato, recaíam 

sobre a teoria monista de Baillarger
34

, pois, no que tange à paralisia geral, ele considerava as 

lesões intelectuais e motoras como simultâneas e dependentes de um mesmo processo 

mórbido, recaindo sobre o detalhe da anátomo-patologia (BERCHERIE, 1989, p.88).    

  Ao se impor, a doutrina de Bayle desbancou a nosologia de Esquirol. Afinal, a partir 

de 1845, os alienistas em geral passaram a admitir a paralisia geral como entidade nosológica.  

                                                 
34

 Baillarger dedicou vários trabalhos à paralisia geral, entre 1846 e 1890: “[...] instituiu no valor diagnóstico do 

sinal pupilar, descreveu pela primeira vez a variedade melancólica com delírio hipocondríaco (síndrome de 

Cotard) e publicou numerosos casos de forma demencial pura, sem delírio.” (BERCHERIE, 1989, p.89). Nestas 

últimas formas aproximou-se do dualismo de Esquirol, fazendo oposição à demência paralítica pura (paralisia 

inicial era evidente de imediato) às loucuras paralíticas, que chamou de congestivas (pois o delírio se 

manifestava antes da paralisia, da demência e da morte). 
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  Percebe-se, portanto, que da mesma forma como os outros expoentes da Psiquiatria 

clássica, Bayle preocupa-se com a nosologia, com a doença, com sua descrição e observação, 

mas não com o tratamento, cura e com a pessoa do doente. Contudo, não se olvida que sua 

contribuição é relevante e necessária. 

 

2.3.1.7 Falret 

 

  Segundo Isaias Pessotti (1996, p. 138), Jean-Pierre Falret foi o verdadeiro criador dos 

termos alienado e alienista ao condenar a exclusão do louco pela sociedade. 

  Ele propôs uma reestruturação completa do campo da Psiquiatria, buscando as 

respostas junto à anatomia, eis que acreditava que se encontrariam lesões nos cérebros dos 

alienados, em todos os casos.  

  Contudo, os anos de pesquisa demonstraram que a tese não seria comprovada e que as 

lesões, por mais importante que fossem não seriam suficientes para explicar 

cientificamente os fenômenos psicológicos da loucura.  

  Falret passou, então, ao estudo profundo de ideias psicológicas, com ênfase à escola 

escocesa - próxima dos espiritualistas - e à pesquisa, junto aos alienados, de lesões das 

diferentes faculdades mentais (memória, julgamento, abstrações, associações das ideias etc.) 

(BERCHERIE, 1989, p.93).   

  Dessa forma, ele pôde perceber o conjunto completo do estado patológico e não sua 

divisão, o que lhe permitiu considerar que a doença mental era cerebral, com modificação 

orgânica desconhecida, mas cujos efeitos eram vistos. Trata-se da Concepção Dialética. 

  Segundo Falret, a doença obedecia a três etapas (BERCHERIE, 1989, p.95): 1) fase da 

incubação – parecida com a frenalgia inicial de Guislain e com a aptidão para delirar; 2) fase 

da sistematização – distúrbio vago e generalizado das faculdades intelectuais e afetivas era 

formulado ou encarnado em algumas ideias determinadas, em elaboração contínua e 

perseverante; 3) fase do delírio – com a esteriotipação imutável e incurável. 

  Falret opôs-se à monomania
35

 eis que, para ele, era o conjunto do psiquismo o afetado 

pela loucura e a alteração de uma faculdade separada era a alienação parcial. Tais ideias 

foram explicitadas na publicação da obra De La Non Existence de La Monomanie em 1854 

(BERCHERIE, 1989, p.96). 

                                                 
35

 O primeiro discípulo de Farlet foi Morel, que também rejeitou a monomania e descreveu as alienações 

depressivas (lipemanias) ou expansivas (manias) como alienações parciais (BERCHERIE, 1989, p.96). 
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  Quanto aos demais aspectos de sua nosologia, Falret demonstrou que mania, 

melancolia, monomania e demência, que eram consideradas como formas distintas, na 

verdade, nada mais eram do que estados sintomáticos provisórios, que não tinham elementos 

para se configurar em espécies realmente naturais. Aproximavam-se uma das outras por suas 

características externas, eram síndromes que encerravam em seus quadros os mais diferentes 

fatos (BERCHERIE, 1989, p.96-97). 

  Falret passou a uma análise criteriosa, com especificação e identificação das espécies 

mórbidas verdadeiras, com sintomas específicos, com modo de desenvolvimento antecipado e 

previsto. 

  Algumas espécies estudadas na época merecem destaque (BERCHERIE, 1989, p.100-

101): 1) o isolamento da psicose maníaco-depressiva, que se desenvolveu em 30 (trinta) anos; 

2) o delírio das perseguições, descrito por Lasègue
36

 em 1852; e 3) Lasègue ainda estudou os 

delírios oriundos do alcoolismo. 

  Em 1853, Jules Falret propagou as ideias do pai ao escrever sua tese sobre a paralisia 

geral, defendendo a teoria monista de Bayle. Trabalhou também com a loucura circular e os 

distúrbios mentais da epilepsia. Da mesma forma, aplicou o método analítico do pai no delírio 

de perseguição de Lasègue. 

  Lasègue havia observado no ensino oral nas perícias, que uma parte dos alienados com 

delírio de perseguição, depois de as sofrerem passivamente, passavam à defesa ativa, opondo-

se diretamente a seus supostos inimigos, se transformado em perseguidores (BERCHERIE, 

1989, p.103). Em 1878, J. Farlet afirmou que se tratavam de dois tipos bem diferentes de 

enfermos
37

: os alucinados, que tinham evolução mórbida do delírio de perseguição essencial; 

e os ligados à loucura racional, não alucinados, que apresentavam a maioria dos sintomas dos 

alienados hereditários. 

  Logo, chega-se à conclusão de que o médico, para o diagnóstico, não pode contar 

apenas com o contato direto com o paciente concluindo pela exatidão ou falsidade dos fatos 

afirmados pelo demente, mas consultando obrigatoriamente seu dossiê (prontuário), sua 

história clínica. 

  Concluiu-se, assim, que a contribuição de Jules Farlet teve grande importância para a 

Psiquiatria francesa, dentro de uma tendência analítico-clínica da Psiquiatria dos anos de 1880 

a 1920.  Segundo Paul Bercherie (1989, p.106): “Dele saiu toda uma escola que será ilustrada 

                                                 
36

 Morel a retomou e completou a teoria de Lasègue em seu Traité de 1860 (BERCHERIE, 1989, p.101). 
37

 Pottier, em 1886, apresentou a conclusão. 
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por Séglas, Chaslin, Ballet, Cotard, Arnaud e muitos outros. Certa tensão continuaria a 

separar todo esse grupo da tendência mais sintética provinda de Morel [...].” 

 

2.3.1.8 Morel 

 

 Bénédict Augustin Morel teve o intento de, em 1860, fazer uma resposta global à nova 

orientação clínica e nosológica de Falret. Afinal, entendia que a passagem da análise para a 

síntese foi prematura. 

   Morel julgou encontrar a solução para o problema das “entidades naturais” de Falret 

junto à unidade do quadro clínico, da evolução e da causa:  

 

[...] em cada forma de alienação, encontramos, em indivíduos afetados pelo mesmo 

mal, uma manifestação similar dos mesmos fenômenos patológicos, e de que a 

natureza da causa indica a natureza do tratamento [...] é indispensável que a causa 

que produz a loucura extraia os elementos de sua atividade de uma ordem de fatos 

que se originem e se rejam de tal maneira que deles resultem efeitos determinados, 

fixos e invariáveis, que produzirão necessariamente, não apenas a loucura, com 

todas as suas conseqüências, como também, antes, uma dada variedade de loucura e 

não outra (BERCHERIE, 1989, p.107). 

 

  Logo, a classificação era baseada no elemento etiológico
38

, cujo ideário se 

multiplicou
39

.  Morel se propôs, portanto, a realizar uma distinção entre: causas ocasionais, 

que atribuíram um lugar de escolha (segundo a tradição francesa às causas morais); e causas 

determinantes, que dão à loucura forma particular. Estas eram divididas em dois grupos 

(BERCHERIE, 1989, p.108-109): 

1º grupo: loucura como fato primitivo que podia estar inteiramente ligado à ação da causa:  

 as loucuras por intoxicação – alcoolismo;  

 as loucuras consecutivas às grandes neuroses (histeria, hipocondria, epilepsia); 

  as loucuras simpáticas – determinadas por fenômenos patológicos, com origem 

em outros órgãos e não no cérebro; e 

 as loucuras idiopáticas – onde o cérebro era primitivamente lesado em sua 

substância, tendo como modelo a paralisia geral. 

                                                 
38

“etiológico e.ti.o.ló.gi.co adj (etio+logo2+ico2) 1 Que se refere à etiologia. 2 Que considera as causas das 

coisas.” (MICHAELIS, 2014). 
39

 Em 1865, Griesinger propôs a classificação etiológica e, também, uma classificação fisiopatológica, esta 

preparatória de Wernicke – tendo como ponto de partida um distúrbio das esferas sensoriais ou motoras do 

sistema nervoso central. Após, opôs-lhe uma classificação etiopatogênica – em que eram várias as causas: da 

anemia à tuberculose, passando pelo alcoolismo e pelo impaludismo - malária (BERCHERIE, 1989, p.108). 
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2º grupo: degenerescência hereditária
40

 – tida como uma das causas mais importantes e 

difundidas das doenças mentais. 

  De fato, em 1857, Morel escreveu o seu Tratado de Degenerescências trazendo uma 

vasta concepção antropológico-psiquiátrica dos transtornos mentais, eis que a essência de sua 

doutrina é a religião (BERCHERIE, 1989, p.110). Contudo, os autores que vieram depois dele 

laicizaram sua teoria. 

  A ideia da degenerescência era aproximar as personalidades patológicas, que mais 

tarde ganhariam a seguinte denominação (BERCHERIE, 1989, p.117), separadas da loucura 

propriamente dita desde Esquirol, por falha originária do desenvolvimento mental (Geroget): 

neuropatias (primeira classe), paranoica (segunda classe) e psicopatias (terceira classe). 

 A característica mais relevante da degenerescência de Morel é o seu caráter hereditário 

de forma progressiva, eis que seus: 

 

[...] efeitos se agravam e os descendentes vão descendo os graus da decadência física 

e moral até ‘a esterilidade..., a imbecilidade, a idiotia e, finalmente, a 

degenerescência cretina’ [...]; ao término do percurso, a linhagem afetada se 

extinguiria por si só, por uma espécie de eliminação natural (BERCHERIE, 1989, 

p.110). 

   

  Segundo Morel, as causas das degenerescências eram: 

 

1. Intoxicações: impaludismo, álcool, ópio, constituição geológica do solo (no 

cretinismo, por exemplo), fomes, epidemias e intoxicações alimentares. 

2. Meio social: indústrias, profissões insalubres, miséria. 

3. Afecção mórbida anterior ou temperamento malévolo. 

4. Mal moral (a própria imoralidade dos costumes, de fato, era uma causa de 

descendência degenerativa). 

5. Enfermidades congênitas ou adquiridas na infância. 

6. Influências hereditárias (BERCHERIE, 1989, p.113).  

 

  Logo, percebe-se que em 1 e 2 a etiologia é a intoxicação; em 3 e 5 são as afecções 

idiopáticas ou simpáticas; em 4 e 6 é a hereditariedade. 

  Diante disso, Morel propôs sua nosologia: 

1) loucuras hereditárias
41

; 

2) loucuras por intoxicação
42

; 

                                                 
40

 Futuramente, Magnan utilizará o termo degenerado no lugar de hereditário (BERCHERIE, 1989, p.117). 
41

 Tinham as seguintes características próprias: facilidade de explosão do delírio, instantaneamente, com 

influência de pequena causa determinante; facilidade de retrocesso; tendência à fixação de ideias delirantes num 

mesmo ponto – ideia maléfica imutável; e presença dos estigmas físicos, tais como deformidades do crânio e da 

face, definhamento do porte, enfermidades diversas, em especial nos órgão genitais – principalmente quando a 

degenerescência era profunda (BERCHERIE, 1989, p.115). 
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3) loucuras histéricas, epilépticas e hipocondríacas; 

4) loucuras simpáticas
43

; 

5) loucuras idiopáticas
44

; 

6) demência. 

  Para Morel, mania, melancolia, lipemia e diversas outras anomalias distintas eram 

sintomas de uma doença principal e foram descritas por ele na parte de sintomatologia. 

  Quanto ao tratamento, Morel entendia que ele deveria ser moral e educativo, bem 

como físico, inclusive com acepções eugênicas (BERCHERIE, 1989, p.118), que sustentava a 

progressão do mal na descendência do paciente. 

  Em síntese, percebe-se que nos últimos três séculos da evolução histórica aqui 

perpetrada, haviam se formado três grupos de doenças: 1) vesânias puras, 2) vesânias 

sintomáticas, e 3) idiotia. 

 

2.3.1.9 Kahlbaum 

 

 Nesta época, as ideias psiquiátricas na Alemanha ainda seguiam o descrito por 

Griesinger, com a divisão dos distúrbios mentais em estados primários e formas secundárias. 

Karl Ludwig Kahlbaum seguiu essa mesma tendência. Contudo, em 1863 ele propôs, em uma 

monografia (BERCHERIE, 1989, p.122), o seu método clínico, com uma nova classificação 

das doenças mentais e os princípios de uma reforma no saber e na pesquisa psiquiátrica. 

Rejeitou a orientação anatomopatológica e psicopatológica, determinando que o caminho 

fosse o da patologia clínica. 

  Assim sendo, todas as manifestações do alienado deveriam ser objeto de estudo 

patológico, com ênfase no levantamento de todos os fenômenos vitais apresentados pelo 

doente, acompanhamento do desenrolar temporal do processo mórbido, utilização de 

inovações terminológicas, proposição de uma nova classificação das doenças e isolamento de 

um número de tipos novos
45

. 

                                                                                                                                                         
42

 Eram distúrbios mentais provocados por substâncias embriáticas e por alguns produtos industriais (primeira 

classe), alimentação insuficientes ou alternada (ergotismo) (segunda classe) e insuficiências geológicas (terceira 

classe) (BERCHERIE, 1989, p.119). 
43

 Desapareciam com a causa patológica que as havia provocado, salvo quando assumiam outra classificação, 

com causa reveladora de predisposição hereditária ou nervosa, se transforma em lesão idiopática do cérebro que 

enfraquece o doente a ponto de torná-lo demente (BERCHERIE, 1989, p.119). 
44

 Duas classes: doenças crônicas do cérebro e seus envoltos (hemorragias, meningite, amolecimento, atrofia, 

lesões traumáticas etc.); e paralisia geral (BERCHERIE, 1989, p.119). 
45

 Como exemplo deste processo, as vesânias – afecções cerebrais idiopáticas com delírio geral com evolução 

essencialmente clínica, onde o doente percorria as seguintes etapas patológicas: melancolia, mania, wahsinn ou 
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  Kahlbaum criticou, portanto, a degenerescência de Morel, criando um conjunto 

original: descrição etiológica bastante flexível. Sua nosologia dividia as doenças mentais 

verdadeiras – idiopatia – em duas classes: 1) as com evolução clínica que levava a estados de 

enfraquecimento secundário, tendo como modelo a paralisia geral; e 2) as com distúrbios 

mentais parciais, fixos e estáveis e sem enfraquecimento secundário. 

  Segundo ele, o diagnóstico levaria em conta o singular comportamento patético, a 

verbigeração e as formas parciais de mutismo. Tais sintomas aproximar-se-iam da tendência 

ao negativismo; da presença de gestos particulares, às vezes bizarros e estereotipados 

(espasmos como boca de focinho); da tendência geral para as ideias místicas e religiosas e 

preocupações desta ordem. Em síntese considerou a catatonia
46

 simétrica à paralisia geral. 

  Finda, assim, a análise dos fundamentos da nosologia clássica, após a compreensão 

das espécies de loucura e suas várias acepções ao longo do tempo, de acordo com o estudo de 

Paul Bercherie (1989). 

  Pode-se concluir, conforme Isaias Pessotti (1995, p. 201) que os trabalhos dos 

alienistas do século XIX demonstram uma total desorientação da teoria médica, tanto na 

etiologia – busca das causas, como na terapêutica da loucura. Conflitam visões organicistas – 

médico-biológico, com psicodinâmicas (que atribuem causa moral). 

  Passa-se à compreensão da clínica das doenças mentais, no intuito de perquirir, em 

especial, a classificação e o tratamento das alienações mentais. 

  O estudo da clínica das doenças mentais na Psiquiatria clássica perfaz um período de 

cerca de 40 (quarenta) anos (BERCHERIE, 1989, p.132): de 1876, com o relatório de 

Westphal sobre a paranoia; até a década de 1910, com ideias da Psicologia dinâmica e da 

fenomenologia – onde se encontram a maior parte das noções e entidades nosológicas que até 

hoje se vislumbra cotidianamente. 

  Segundo Paul Bercherie (1989, p. 132), neste período houve certa homogeneidade dos 

pontos de vista e das doutrinas. A Psiquiatria era vista como um ramo da neurologia médica, 

tanto que os psiquiatras eram, também, neurologistas
47

. Nesse passo, houve a retomada pura e 

simples das concepções psicológicas que a neurologia veiculava, em especial, a doutrina das 

localizações cerebrais (BERCHERIE, 1989, p.134), que não fugiu de críticas, em razão de sua 

                                                                                                                                                         
monomania exaltada de Griesinger, podendo haver a fixação em alguma delas, voltar a elas ou recuperar a saúde 

(BERCHERIE, 1989, p.123). 
46

 “Fenômeno esquizofrênico caracterizado por perda da iniciativa motora e certo grau de tensão muscular, 

atitude fixa, fenômenos cinéticos e automáticos paradoxais, e, às vezes, estupor, mutismo e negativismo.” 

(DICIONÁRIO MÉDICO, 2014). 
47

 Na atualidade, tal ideia desapareceu, não sendo o psiquiatra necessariamente neurologista. A neurologia é uma 

especialidade médica autônoma. 
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superficialidade na determinação dos fenômenos psicológicos, rebaixados à fisiologia 

(funcionamento do organismo). 

  Parte-se, portanto, ao entendimento das contribuições de Illenau, Magnan, Kraepelin e 

Séglas. 

 

2.3.1.10 Illenau 

 

 A Psiquiatria alemã do período foi resultado do encontro das teorias de Griesinger 

(princípio etiológico) e das teorias francesas, em especial de Morel. Tanto é assim, que foi 

junto à loucura sistematizada (Verrücktheit
48

 de Griensiger), que os alemães produziram suas 

concepções originais. 

  Foi a escola de Illenau, psiquiatra alemão, por seus dois tratados gêmeos, de 1878 e 

1879, que representou a corrente dominante do período. Sua nosologia baseou-se em 

dicotomias – psicoses
49

 e comparações. 

  Illanau, ao enfrentar a degenerescência de Morel, acabou por guardar de “[...] 

Lombroso a idéia de que a degenerescência era um retorno involutivo a etapas ultrapassadas 

da história da humanidade: o criminoso nato era uma espécie de Homem de Cro-Magnon 

perdido entre nós, com seus instintos selvagens e sua falta de inibição.” (BERCHERIE, 1989, 

p.145). 

  Tais acepções tiveram grande influência no Direito Penal à época. 

 

2.3.1.11 Magnan 

 

  Valentin Magnan, psiquiatra francês, influenciou a Psiquiatria francesa da década de 

1880. Foi aluno de Baillarger, J.P. Falret, sendo influenciado pelos trabalhos de Lasègue e J. 

Falret. Ademais, foi contemporâneo e amigo de Charcot
50

. 

  Ele coadunou com a Psicologia cerebral do grupo da Salpêtrière e do trabalho de 

desarticulação da histeria de 1870 (BERCHERIE, 1989, p.149). Teve sucesso nos trabalhos 

                                                 
48

 Alexander Carl Otto Westphal apresentou relatório impresso em 1878, com grande repercussão, sob a 

designação de Verrücktheit: a Verrücktheit crônica, como uma forma aguda, descrita pela primeira vez, 

caracterizada pela explosão súbita de alucinações de todos os sentidos, especialmente auditivas, bem como de 

ideias delirantes diversas; e a Verrücktheit abortiva, correspondente às obsessões, com invasão da consciência 

por neoformações ideativas, muitas vezes, alucinatórias (BERCHERIE, 1989, p.139-140). 
49

 Termo introduzido por Feurchtesleben (BERCHERIE, 1989, p.141). 
50

 Charcot buscou fazer a síntese da grande neurose, utilizando a neuropatologia, constituindo um tipo clínico 

completo, reunido a maioria dos sintomas conhecidos (BERCHERIE, 1989, p.149). 
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dedicados à loucura propriamente dita e psicoses. Mas também publicou trabalhos sobre os 

estados mistos – alcoolismo especialmente. 

  Magnan dividiu a psicose e as loucuras propriamente ditas em dois grupos: 1) loucura 

dos degenerados; e 2) psicoses desenvolvidas em indivíduos pré-dispostos, mas com o 

problema latente, sem desequilíbrio psíquico específico e sem estigma físico de 

degenerescência, compreendendo elementos simples (mania e melancolia), delírio crônico de 

evolução sistemática e loucuras intermitentes (hereditárias, com intervalos de ataques). 

  Seu delírio crônico era observado mediante a evolução sucessiva de quatro etapas 

demarcadas: 1) incubação e inquietação com mal estar sinestésico geral (nervoso, excitável, 

inquieto e desconfiado, busca a causa de seu sofrimento em causa estranhas, perseguição e 

alucinação do ouvido); 2) perseguição, com personalidade alterada, dissociada e infiltrada por 

sujeitos estranhos; 3) grandeza, onde a perseguição se atenuava e as vozes se tornavam 

favoráveis; 4) demência, com memória enfraquecida e atividade intelectual apagada, 

indiferença ao meio, discurso e gestos idênticos e ininteligíveis (BERCHERIE, 1989, p.152-

153). Segundo Magnan as etapas podiam durar entre vinte e trinta anos. Faticamente, à época, 

se tinha como exemplo o caso do Presidente Schreber
51

 (1984). 

  Magnan considerou as degenerescências como desorganização do eixo cérebro-

espinhal, destruição ou inibição de alguns centros e eretismo de outros. 

  Em suma, percebe-se que ao lado dos quadros etiológico e classificatório de Baillarger 

e Morel, Magnan isolou entidades constitutivas, como formas clínico-evolutivas e debateu 

quadros psíquicos específicos. 

  Uma grande característica de Magnan foi o fato de ele estar na origem de um 

movimento de liberação na prática asilar, inclusive do abandono da camisa de força 

(BERCHERIE, 1989, p.151). 

  

2.3.1.12 Kraepelin antes de 1900 

 

  Em 1883, Emil Kraepelin, psiquiatra alemão, publicou o seu Compêndio de Psiquiatria 

que surgiu com 380 (trezentas e oitenta) páginas e em 30 (trinta) anos chegou a 2.500 (duas 

mil e quinhentas) páginas e quatro volumes. 

                                                 
51

 Caso que será melhor detalhado na seção 3.5.1. 
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  Pode-se apresentar a contribuição de Kraepelin por meio da seguinte tabela que 

contempla sua tipologia, sendo que os números representam as classes nosológicas (após o 

quadro 2 traz-se a explicação): 

 

QUADRO 2 Tipologia das doenças mentais de Kraepelin antes de 1900 

1ª edição - 1883 2ª edição - 1887 5ª edição - 1896 6ª edição - 1899 

Clássica 

  a) Doenças mentais 

adquiridas  

 

1) Estados depressivos: 

melancolia simples e 

delirante (p. 161) 

1) Melancolia: simples, 

agitada e com estupor 

1) Estados de esgotamento 

a) Delírio do colapso 

b) Amentia – confusão 

aguda 

c) Demência aguda 

d) Esgotamento nervoso 

crônico – neurastenia e 

hipocondria adquiridos 

1) Loucuras 

infecciosas – 

delírios febril e 

infeccioso, 

enfraquecimento 

infeccioso 

2) Estados crepusculares: 

a) Estados de sono 

patológico – hipnose, 

sonambulismo, 

embriaguez comatosa 

b) Estados crepusculares 

histéricos e epiléticos 

2) Mania 2) Intoxicações 

a) Agudas – delírio febril e 

delírio toxico 

b) Crônicas – alcoolismo, 

morfinismo e cocainismo 

2) Loucuras de 

esgotamento – 

delírio agudo, 

amência, 

neurastenia 

adquirida 

c) Estupor e êxtase 

d) Demência aguda 

 

   

3) Estados de excitação 

a) Melancolia agitada 

b) Mania 

c) Estados de excitação – 

febril ou alcoólico 

 

3) Delírio 

a) Febril 

b) Toxico 

c) Transitório 

3) Doenças da nutrição 

a) Loucura mixedematosa 

b) Cretinismo 

c) Processos demenciais – 

verblodung – dementia 

praecox, catatonia, 

dementia paranoides 

d) demência paralítica 

3) Intoxicações 

4) Psicose periódica (p. 

162) 

a) Mania periódica 

b) Melancolia periódica 

c) Loucura circular 

 

4) Estados de esgotamento 

agudo 

-Delírio agudo 

-Delírio do colapso 

-Confusão verrücktheit 

astênica 

-Demência aguda 

4) Loucuras e lesões do 

cérebro 

4) Loucuras 

tireogências 

5) Delírio sistematizado – 

verrücktheit primário 

 

5) Wahnsinn 

a) Depressivo 

b) Expansivo 

c) Alucinatório 

5) Loucuras involutivas 

a) Melancolia 

b) Demência 

5) Dementia 

praecox 

  B) Doenças mentais 

congênitas 

 

6) Demência paralítica 

sexual 

b) Loucura moral e 

delírio querelante 

c) Estado neurastênico – 

obsessões 

d) Estados de fraqueza 

psíquica secundária – 

verrücktheit e blödsinn  

6) Loucuras periódicas e 

circular 

a) Loucura periódica – 

mania, melancolia, 

Wahnsinn 

b) Loucura circular- delírio 

de perseguição 

combinatório 

-delírio hipocondríaco 

1) Doenças mentais 

constitucionais 

a) Loucura periódica – 

maníaca, melancólica, 

circular 

b) Paranóia – formas 

combinatórias (delírio 

querelante) e formas 

fantasiosas (delírio crônico 

6) Demência 

paralítica 
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QUADRO 2 Tipologia das doenças mentais de Kraepelin antes de 1900 (continuação) 

1ª edição - 1883 2ª edição - 1887 5ª edição - 1896 6ª edição - 1899 

Clássica 

secundárias -delírio querelante 

b) Formas expansivas: 

delírio de grandeza 

alucinatório, combinatório 

e verrücktheit originária 

de evolução sistemática)  

 8) Neuroses gerais 

a) Loucura neurastênica – 

obsessão 

b) Loucura histérica – 

verrücktheit histérica 

c) Loucura epiléptica 

3) Estados  

psicopatológicos – 

degenerescências 

a) Desequilíbrio 

constitucional 

b) Loucura obsedante 

c) Loucura impulsiva 

d) Inversão sexual 

8) Loucuras de 

involução – 

melancolia, 

delírio de 

prejuízo pré-senil, 

demência senil 

 9) Intoxicações crônicas: 

alcoolismo, morfinismo, 

cocainismo 

4) Suspensões do 

desenvolvimento psíquico 

9) Loucura 

 maníaco-

depressiva 

 10) Demência paralítica  10) Paranoia 

 11) Estados de 

enfraquecimento 

a) Demência senil 

b) Lesões cerebrais 

c) Estados de 

 enfraquecimento 

secundário 

 11) Neuroses 

gerais 

 12) Suspensão do 

desenvolvimento psíquico  

a) Idiotia 

b) Cretinismo 

c) Debilidade mental 

constitucional – loucura 

mortal e impulsiva 

d) Inversão sexual 

 12) Estados 

psicopáticos – 

loucura 

degenerativa 

   13) Suspensões 

do 

desenvolvimento 

psíquico 

Fonte: (BERCHERIE, 1989, p.162). 

 

  Verifica-se que a classificação de Kraepelin era clássica, distanciando-se da escola de 

Illenau e aproximando-se do parâmetro diacrônico de Griesinger, o que explica a classe dos 

estados de excitação; a classe da paralisia geral junto aos delírios sistematizados e estados de 

enfraquecimento – delírio demencial; e a grande classe dos estados de fraqueza psíquica 

(BERCHERIE, 1989, p.162). 

  Ademais, por Kraepelin ter sido aluno de Wundt - médico, filósofo e psicólogo alemão 

- aprendeu com ele que a compreensão das doenças mentais era possível por meio da 

Psicologia normal, da análise clínica – base do modelo da sua Psicologia experimental 

(BERCHERIE, 1989, p.163). 
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  Na 2ª edição de sua obra, Kraepelin trouxe uma classificação muito mais precisa, 

alinhada ao pensamento de Richard von Krafft-Ebing, psiquiatra alemão. De fato, nas cinco 

primeiras classes há as psiconeuroses trazidas por este: melancolia, mania, delírio, estados de 

esgotamento agudo e Wahnsin. Nas classes seis e oito, Kraepelin traz as degenerescências 

psíquicas; e nas classes nove e onze as psicoses orgânicas. As suspensões do desenvolvimento 

são trazidas em classe à parte (perversão sexual e loucura moral). Por fim, houve a inclusão 

das obsessões na loucura e separação entre psicoses delirantes agudas (Wahnsinn) e as 

crônicas (Verrücktheit) que são ideias de Krafft-Ebing. 

  Na 3ª edição, Kraepelin trouxe poucas mudanças: a confusão alucinatória trocou de 

lugar com o delírio agudo e a catotonia passou da classe das Verrücktheit para as Wahnsinn. 

  Na 4ª edição, Kraepelin fez uma mudança fundamental: intercalou entre as paranoias e 

as neuroses gerais uma nova classe – processos psíquicos degenerativos, que compreendiam 

três formas: demência precoce – forma branda e grave, catatonia e demência paranoide. 

(BERCHERIE, 1989, p.164-165). Nesse passo, Kraepelin apoiou-se em Kahlbaum (Farlet) e 

tratou de uma nosologia clínico-evolutiva.  

  Por essa razão, na 5 ª edição rejeitou o grupo das psiconeuroses – simples síndromes 

clínicas que podiam pertencer a diversas unidades evolutivas, devendo figurar apenas na 

nosologia. Tal posição fez com que se eliminassem na Alemanha os últimos vestígios de Pinel 

e Esquirol (BERCHERIE, 1989, p.166).  Kraepelin trouxe duas classes principais: psicoses 

adquiridas e constitucionais. No lugar de processos degenerativos, advindos de uma auto-

intoxicação, Kraepelin trouxe a classe das doenças da nutrição – psicoses tireoidianas, 

paralisia geral e processos demenciais. As psiconeuroses desapareceram permanecendo 

apenas a melancolia como forma autônoma, com sintomatologia específica. A loucura 

obsedante integrou as degenerescências constitucionais e a paranoia foi dividida em formas 

combinatórias e fantasiosas. 

  A anatomia patológica, a etiologia e a clínica (BERCHERIE, 1989, p.170-172). Não 

haviam fornecido fundamento à classificação da demência precoce, da paranoia e da loucura 

maníaco-depressiva. Por isso, na 6ª edição, datada de 1899 - que correu o mundo e se impôs 

por toda parte, houve modificação nas três classes de acordo com o que se tinha à disposição. 

  Quanto à paranoia, percebeu-se que ela não compreendia mais do que os delírios 

sistematizados combinatórios da classificação precedente, se baseando no delírio de referência 

e nas ilusões de memória que produziam perseguição, ciúme, grandeza e erotomania, sempre 

de forma crônica. Quanto à loucura maníaco-depressiva verificou-se que ela era composta de 

três distúrbios fundamentais: humor, ideação e da vontade. Quanto à demência precoce – 
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paranoias alucinatórias e demência paranoide, verificou-se que seus estados terminais eram 

muito parecidos e seus sintomas fundamentais eram idênticos. 

  Segundo Paul Bercherie (1989, p.174), a concepção kraepeliniana trazia os seguintes 

pontos fracos: havia uma fragilidade no grupo endógeno na dimensão etiológica, na dimensão 

evolutiva e na análise psicopatológica. 

  Kraepelin foi aluno de Wundt - médico, filósofo e psicólogo alemão - e aprendeu com 

ele que a compreensão das doenças mentais era possível por meio da Psicologia normal, 

da análise clínica – base do modelo da sua Psicologia experimental (BERCHERIE, 1989, 

p.163). 

 

2.3.1.13 Séglas e o grupo da Salpêtrière 

 

  Um grupo de autores do final do século XIX passou pela Salpêtrière (hospital francês) 

e sofreram influência de Charcot (médico e cientista francês), mantendo-se informados sobre 

as concepções alemãs, em especial as noções de confusão mental, paranoia e demência 

precoce. Trabalharam em conjunto para a publicação do Traité de Pathologie Mentale 

(Tratado de Patologia Mental) de 1904, sob a direção de Gilbert Ballet (neurologista e 

alienista francês). Segundo Paul Bercherie (1989, p.178), o clínico mais apurado da escola 

francesa desta época foi Jules Séglas (psiquiatra francês). 

  O grupo propôs a espécie “confusão mental”, que ganhou, no presente trabalho, 

especial importância, eis que se percebe, a partir daqui, que a tipologia clínica de doenças 

mentais que não retiravam ao todo a capacidade do indivíduo. 

  De fato, em 1854, Séglas retomou a descrição da confusão mental, relacionando-a com 

a paranoia aguda (BERCHERIE, 1989, p.180). Ela poderia aparecer de forma primária ou 

secundária, sendo que na primeira era evidente a confusão mental que lhe deu origem, 

enquanto que na paranoia aguda, uma vez passado o período de agudez, a confusão 

desaparecia. Em 1893, Régis e sua escola completaram os trabalhos sobre confusão mental, 

estudando sua etiologia: origem tóxica e infecciosa das confusões idiopáticas e estudos 

exaustivos das confusões sintomáticas – neuroses, lesões cerebrais; e descrição da 

característica do delírio concomitante - delírio onírico – sonho, cênico, onde uma multidão de 

representações, lembranças, conceitos e elementos imaginativos ou volitivos se organizam em 

quadros sucessivos, como um filme, geralmente, representações da vida familiar ou 

profissional. 
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  Encontrou-se, contudo, um grande problema: como se fazer o diagnóstico diante das 

numerosas formas de transição? (BERCHERIE, 1989, p.181). Ademais, havia características 

como a ausência de uniformidade do prejuízo mental, que devidamente estimulado, 

poderia realizar tarefas que não o tornariam incapaz; caráter global, mas irregular dos 

distúrbios mnésicos – as lembranças podiam retornar na cadeia associativa; relativa 

consciência do distúrbio, tanto que havia perplexidade e esforços de compreender ou 

responder corretamente; e distúrbio afetivo – mais apatia do que indiferença. 

  Ao trabalhar os delírios sistematizados, crônicos ou agudos, Séglas considerou que 

eles formavam uma classe geral: paranoia, que se caracteriza numa constituição mental 

anormal (BERCHERIE, 1989, p.182). 

  Verifica-se que Séglas encontra no delírio das negações da paranoia hipocondríaca 

(BERCHERIE, 1989, p.187) – delírio primário, a conservação da atividade psíquica 

inteira, com lucidez e traços do caráter particular. Em 1892, também foi aferido no delírio 

sistemático primário de autoacusação, cujas características eram o exagero de caráter 

indeciso, a procura de um ideal que a sua falta de equilíbrio inata não o permite atingir, infeliz 

com sua impotência, apresenta as mesmas características psicológicas de toda paranoia: 

desenvolvimento primário, extensivo, conservação da integridade intelectual e caráter 

centrípeto. 

  Importa frisar que os estudiosos reconhecem situações em que se mantém o 

discernimento do doente. 

  A demência precoce, termo utilizado na França desde Morel, designava um modo de 

terminação das psicoses degenerativas e não uma entidade clínica. 

  Em 1900, Séglas fixou a posição da escola francesa acerca da forma paranoide 

(BERCHERIE, 1989, p.192). Limitou o quadro às formas que Kraepelin descreveu 

inicialmente como dementia paranoides, excluindo os delírios sistemáticos fantasiosos. 

  Diante de tudo o que foi apresentado, não se pode chegar a outra conclusão senão a da 

característica de observação essencial dos clínicos. Contudo, não se observa medidas 

concretas de cura ou tratamento, a não ser a verificação do movimento antiasilar e a fixação 

de tipos doentios onde se mantém a integridade psicológica. 

  Passe-se ao estudo da Psiquiatria moderna, dentro da era da psicodinâmica. 
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2.3.2 O século XIX como o século dos manicômios
52

 

 

  Isaias Pessotti (1996, p.9) denomina o século XIX de século dos manicômios, pois, 

segundo ele:  

 

Em nenhum outro século o número de hospitais destinados aos alienados foi tão 

grande; em nenhum outro século o número de internações atingiu proporções tão 

grandes das populações. Mais ainda, em nenhum outro século a variedade de 

diagnósticos de loucura, para justificar a internação, foi tão ampla. 

 

Foucault (2003) defendia que o nascimento da Psiquiatria teve como corolário o 

processo de exclusão daqueles que eram tidos como sem razão, os loucos, o que se efetivou 

com manicômios do século XIX. Por outro lado, Octavio Domont de Serpa Junior (2011, p. 

4676) afirma que há outra interpretação acerca da Psiquiatria e dos manicômios: 

 

A outra interpretação, proposta por Swain e Gauche e Swain, adotando um ponto de 

vista que mescla internalismo com externalismo, sugere uma sintonia entre a 

emergência da medicina mental e as transformações sociais e políticas da virada do 

século XVIII para o século XIX, na passagem do Antigo Regime para a sociedade 

democrática liberal burguesa. Esta interpretação procura destacar uma “lógica da 

inclusão” subjacente à constituição da medicina mental, justificando a privação de 

liberdade do internamento no Asilo como um gesto de fraternidade que busca 

oferecer cuidado terapêutico a fim de restabelecer a igualdade conferida pela 

restituição da razão. 

 

  Ainda que o modelo asilar (e de hospícios) anterior as concepções pinelinas, de fato, 

fosse um local onde todas as seguimentações sociais não desejadas, como prostitutas, leprosos 

e demais doentes, fossem segregadas, percebe-se que a concepção de Pinel traz o louco para o 

manicômio a fim de curá-lo. Razão pela qual, não há como se conceber adequada a posição 

foucoultiana. Afinal: “O manicômio não deveria ter outra função que a de curar ou procurar a 

cura do louco: nada de custodiar elementos perigosos para a sociedade ou causadores de 

transtornos em suas famílias.” (PESSOTTI, 1996, p. 135). 

 Na prática dos manicômios, prevaleceu o meio de tratamento físico dos organicistas 

em detrimento do tratamento moral criado por Pinel. De fato, durante o século XIX observou-

se que a teoria pineliana do tratamento moral não vingou nos manicômios. Isaias Pessotti 

                                                 
52

 Isaias Pessotti (1996, p. 151-152) diferencia asilos, hospícios e manicômios. Segundo o autor, asilo era o 

termo utilizado para lugares com função de abrigo ou recolhimento – de loucos e não loucos. Os hospícios são 

exclusivos para loucos, entretanto não se dá o tratamento médico. O manicômio é a designação para hospital 

psiquiátrico. Ademais, o autor ensina que os primeiros hospícios que se tem notícia surgiram no Oriente no 

século VII em Fez, no final do século XII em Bagdad e no séxculo XIII em Cairo (PESSOTTI, 1996, p. 152). A 

ocupação árabe da Espanha trouxe para a Europa os primeiros hospícios no século XV. Em outros lugares 

europeus: Itália (século XIV e XV), Roma (século XVII), Londres (século XVII) assim como Paris. 



60 

 

(1996, p. 11) atribui o fato à falta de cientificidade da Psicologia, que somente viria 

efetivamente no século XX. 

 

2.3.2.1 O tratamento moral 

 

  O tratamento moral proposto por Pinel seria, em sua visão, o mais correto, pois agia 

junto à essência da loucura: 

 

  Por que o tratamento eletivo se chama “moral”? A palavra moral designa, 

segundo Pinel, um misto de fatores não físicos, mas psíquicos, sociais e situacionais 

e fatores éticos. É nesse território do “moral” que as influências ambientais, as 

paixões da alma, os apetites e a fantasia se entrelaçam. É nele que nascem as idéias 

delirantes. E como a influência ambiental é a educação, Pinel entende que erros 

pedagógicos dos adultos, aos quais são submetidas as crianças, são suficientes para 

produzir alienações mentais. 

  Mas o termo “moral”, entendido como “psíquico” ou não-físico, passa a ter 

uma conotação ética, como o oposto de imoral, justamente pela intuição de que 

erros pedagógicos geram excessos na conduta social (PESSOTTI, 1996, p. 126). 

   

  O manicômio era o local adequado para o tratamento moral. Sua importância é vista 

na obra de Esquirol (1838b, p. 421) que, inclusive afirma: “O projeto de um hospício não é 

algo indiferente, que pode ser atribuído apenas a um arquiteto. [...] Um hospital psiquiátrico é 

um instrumento de cura
53

.” (tradução nossa). Assim, Esquirol trata de como devem ser as 

instalações, dormitórios, enfermarias, salas para oficinas etc., no intuito de garantir o efetivo 

tratamento moral. 

 Iniciava-se o tratamento moral com a observação objetiva, empírica do louco, como 

qualquer elemento da natureza. Isaias Pessotti (1996, p. 76) resume as regras para uma 

adequada observação, segundo o que Pinel (1809) dispunha no Traité: 1) a observação deve 

ser feita sem qualquer pré-concepção teológica, teórica ou metafísica; 2) não se deve buscar o 

significado último da loucura; 3) o observador deve tratar o louco com gentileza e elegância, 

considerando sua racionalidade residual e humanidade (lembrando que para Pinel o 

louco/alienado mantinha uma subjetividade, por isso, passível de cura); 4) a observação 

adequada exige tempo, não se pode fazer de forma apressada, demanda tempo e vários 

encontros; 5) a observação deve se dar no manicômio que é o lugar adequado para isso. 

  Se a loucura não é a perda da razão, mas apenas defeito no julgamento de ideias, 

geralmente em razão de paixões exacerbadas, diagnosticada via observação, cabia ao alienista 
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 Le plan d’un hospice d'aliénés n'est point une chose indifférente et qu’on doive abandoner aux seuls 

architextes […] Un hospital d’aliénés est un instrument de guérison. 
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aplicar junto ao paciente medidas de reeducação moral, pautada nos “bons costumes” de 

forma que o alienado reformasse seus hábitos e tendências. Na verdade, quando se fala em 

alienista como agente das medidas de reeducação, verifica-se pela leitura da obra de Pinel 

(1809) que a formação médica não seria essencial para a prática reeducadora (PESSOTTI, 

1996, p. 100). O que era exclusivo do médico era o diagnóstico.  No tratamento moral o 

médico tem dois papeis novos: um de pedagogo e outro de autoridade moral. 

  Esquirol (1838a) (1838b) descreve o tratamento moral, informando que os alienados 

tinham atividades cotidianas no manicômio (trabalho, música, leitura) que eram o meio moral 

de fazer voltar à razão e os manter sadios. Ademais, os alienados eram mantidos limpos, 

alimentados e, como dito, em atividade (PESSOTTI, 1996, p. 165). 

  Na prática do manicômio, “[...] a coluna mestra do tratamento moral é o poder do 

médico, defensor da razão, garantidor da ordem, depositário da norma social.” (PESSOTTI, 

1996, p. 129) – princípio da autoridade. Nesse passo, práticas de intimidação e extremamente 

autoritárias eram utilizadas com o intuito de fazer o alienado recuperar a total razão. Logo, o 

que se vivenciava eram abusos no uso das práticas repressivas o que, quase sempre, 

desprestigiava o enfoque psicológico/moral do tratamento e da própria alienação (PESSOTTI, 

1996, p. 141-142). 

  Interessante observar que Pinel não previa qualquer meio alternativo de tratamento 

caso seu método moral falhasse. Nem mesmo a admissão de recursos farmacológicos ou 

dietas eram substitutivos para o tratamento moral (PESSOTTI, 1996, p. 80). Se o louco não 

corrigisse seus hábitos por meio da terapia moral, restava-lhe o confinamento definitivo 

(PINEL, 1809, p.69-70). 

  Mas, alguns recursos físicos eram aceitos por Pinel e repetidos por seus seguidores. De 

fato, Esquirol (1838b, p. 538) afirma que métodos como ducha gelada, banhos prolongados e 

privações de algumas distrações, por exemplo, poderiam ser aplicadas pelo médico, de forma 

moderada, como meio de repressão. 

  Fora da França, o manicômio de Aversa na Itália, foi a instituição que aplicou com 

maior fidelidade o tratamento moral pineliano, conforme informa Isaias Pessotti (1996, p. 

135). 

  Entretanto, 

 

Já na primeira metade do século XIX, o modelo institucional de Pinel e Esquirol se 

deteriora não só pelos abusos no emprego de um tratamento moral desvirtuado: 

quanto menos o manicômio se demonstrava um recurso terapêutico, mais parecia 

como instrumento de segregação social como uma instituição de custódia do louco. 

[...] (PESSOTTI, 1996, p. 142). 
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  Outra justificativa para a não aplicação do modelo pineliano é pautada no grande 

número de alienados e nos altos custos de manutenção do modelo manicomial, eis que se 

exigia longo tratamento
54

 (PESSOTTI, 1996, p. 167/176).  

  Assim, o que se viu, foi a prevalência da teoria organicista e o tratamento físico. 

   

2.3.2.2 O tratamento físico 

 

  Antes da teoria moral pineliana e com sua não aceitabilidade, conforme explicado, o 

tratamento físico foi tido como genuinamente médico pela teoria organicista e aplicado desde 

a época de Hipócrates.  

  De fato, explica Isaias Pessotti (1996, p. 216) que já na Idade Moderna, no século 

XVIII, ainda se utilizavam processos de exorcismo e outras práticas religiosas em busca da 

cura da loucura. Ademais, empregavam-se meios químicos, como a cânfora e sangue de 

animais. Com muita abundância, utilizavam-se, desde o século XVII até o século XVIII e 

inclusive no XIX os purgantes, vômitos e sangrias aplicados de forma sistemática. 

  Banho prolongado, banho frio, aplicação de gelo na cabeça eram práticas usuais, 

inclusive aceitas pelos teóricos do tratamento moral, conforme visto. 

  Logo, o tratamento físico era aplicado por meio de um arsenal de instrumentos 

terapêuticos violentos (PESSOTTI, 1996, p. 13), a exemplo da máquina giratória
55

 (swing). 

Assim sendo, cada vez mais a subjetividade do louco perdia valor. Talvez, por isso, Foucault 

(2003) tenha optado por estruturar sua obra sobre a história da loucura com base no louco 

junto ao manicômio. 

  Mas havia uma justificativa para a aplicação de métodos violentos: pensava-se que era 

uma forma de forçar o louco a tomar consciência do seu corpo e da realidade, combatendo, 

portanto, o delírio. Ou seja, pretendia-se retomar a atividade normal do cérebro, de forma 

orgânica. Portanto, essa concepção é diferente da utilização dos meios físicos pelos 

                                                 
54

 Observa-se, portanto, que a solução moral para o tratamento e cura da alienação, nos moldes pineliano, existia 

mas não fora aplicada em razão da falta de meios materiais para implantá-la ou mantê-la. No contexto atual do 

Estado Democrático de Direito, esta não seria uma razão adequada para se negar ao alienado (hoje portador de 

transtorno mental, como se verá) o tratamento e garantia de dignidade da pessoa humana, por meio do exercício 

de sua autonomia, competência e discernimento. 
55

 Descreve Isaias Pessotti (1996, p. 218-219): “Em algumas cordas presas ao teto era fixada uma trave de 

madeira, horizontal, distante do solo a meia-altura. Nessa trave se prendia uma maca ou uma poltrona de 

madeira. Com a maca, o paciente ficava em posição horizontal durante o giro. Com a cadeira, obtinha-se a 

‘rotação perpendicular’. Outra aplicação era a simples oscilação pendular da maca ou da poltrona. Normalmente, 

o movimento rotatório era acelerado e se prolongava até que se provocasse vertigens, vômitos e colapso 

circulatório, ao ponto de produzir inconsciência, com ou sem convulsões.” 
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moralistas, que tinham como resultado a reordenação das funções mentais (moral) 

(PESSOTTI, 1996, p. 231). 

  De fato, há relatos de que Esquirol, em 1818, escreveu ao ministro do Interior da 

França, informando sobre as condições dos loucos internados que viu, dizendo que eles eram 

mais maltratados do que criminosos, nus ou vestindo trapos, estirados no chão ou sob palhas, 

sem ar para respirar, com sede
56

 (PESSOTTI, 1996, p. 154). 

  Os manicômios passam a ser um asilo: 

 

Enquanto custodia os alienados e assegura, ao mesmo tempo, a tranquilidade pública 

e familiar, o manicômio perde aquela promissora função de fonte do conhecimento 

psicopatológico, quase de “colônia de observação” que Pinel enaltecera.  O 

comportamento e as falas do paciente agora perdem toda ou quase toda a sua 

importância para a psicopatologia. O que importa é o lócus orgânico da doença 

(PESSOTTI, 1996, p. 146).  

 

  O médico, nesse local, tinha o papel de diagnosticar e indicar o tratamento físico e, 

como no tratamento moral, não era necessariamente o responsável pelo emprego das técnicas. 

 

2.3.3 A Psiquiatria do século XX 

 

2.3.3.1 Os clássicos franceses 

     

2.3.3.1.1 Sérieux e Capgras 

 

  Paul Sérieux e Joseph Capgras (1909) escreveram o livro intitulado “Les Folies 

Raisonnantes” – sobre as loucuras racionais, onde consideraram como entidades autônomas 

formas já descritas, como o caso do delírio de interpretação (psicose sistematizada crônica), 

que tinha as seguintes características (BERCHERIE, 1989, p.200): a multiplicidade e 

organização das interpretações delirantes, ausência ou penúria das alucinações e sua 

contingência, persistência da lucidez e da atividade psíquica, evolução através da extensão 

progressiva das interpretações e incurabilidade sem demência terminal.  Ademais, os autores 

consideravam que sua sintomatologia era via: interpretações delirantes, ideias delirantes 

provenientes delas e sintomas negativos (com integridade de ordem intelectual e afetiva). 

A sua evolução era dividida em três períodos: fase de incubação, onde se acumulava material 

                                                 
56

 É interessante observar que a descrição do tratamento dos alienados em manicômios do século XIX na França 

não difere dos relatos trazidos por Daniela Arbex (2013) ao relatar o manicômio de Barbacena já no século XX. 
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para interpretações futuras; sistematização, extensão e retrospectiva do delírio; e período 

terminal, delírio encoberto, sem desaparecer. 

  Outros delírios também foram considerados entidades autônomas, como os delírios de 

suposição e fabulação. Na verdade, o que se observou é que o trabalho de Sérieux e Capgras 

foi adaptar as linhas mestras das concepções de Kraepelin à preocupação de uma análise 

clínica e semiológica (sintomática) acurada, característica da Psiquiatria francesa da época, 

com formas clínicas herdadas da tradição anterior (BERCHERIE, 1989, p.204). 

 

2.3.3.1.2 Gilbert Ballet 

 

  Em 1911, Gilbert Ballet, neurologista e alienista francês, propôs o agrupamento de 

diversos delírios crônicos alucinatórios sob o nome de psicose alucinatória crônica, 

estudando-a em 1913 sob o ângulo semiológico e psicopatológico (BERCHERIE, 1989, 

p.205-206). 

  Suas ideias serviram de base para a teoria do automatismo mental de Clérambault e 

para se adentrar a era psicodinâmica, onde se analisou os distúrbios de personalidade. 

 

2.3.3.1.3 Babinski 

 

  A contribuição relevante de Joseph Babinski, neurologista francês, foi sua atuação no 

avanço dos conhecimentos neurológicos e anatômico-clínicos, que fez com que vários 

conjuntos clínicos saíssem das grandes neuroses, como a doença de Parkinson – paralisia 

agitante (BERCHERIE, 1989, p.207). 

 Quanto à nosologia das doenças mentais, Babinski trabalhou com os distúrbios 

cutâneos, vasomotores e viscerais que decorrem de associações mórbidas, falsos diagnósticos 

ou fraude. 

  Para ele, loucura histérica não era admitida, pois era um estado psíquico que tornava o 

sujeito capaz de se autossugestionar (BERCHERIE, 1989, p.211), na verdade nascia por 

sugestão e desaparecia sob influência da persuasão. Logo, Babinski ressaltou a origem 

essencialmente representativa dos sintomas histéricos e o papel dos fenômenos transferências 

na produção dos sintomas. Assim, integrou-a na demência precoce e sugeriu a alteração do 

nome de histeria para pitiatismo – cura pela persuasão (BERCHERIE, 1989, p.212) posição 

esta tão fortemente aceita que gerou o quase desaparecimento das grandes histerias de 

Charcot. 
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2.3.3.1.4 Dupré 

   

  Ernest Dupré, psicólogo e psiquiatra francês, teve o papel de agregar as doenças 

mentais degenerativas a uma construção mental especifica. Logo, o bloco das 

degenerescências começou a se dissolver, dando origem a um caráter psiquiátrico 

sistematizado por ele (BERCHERIE, 1989, p.212). 

  Foi em 1909, que Dupré apresentou a primeira descrição da constituição emotiva – 

desequilíbrio do sistema nervoso. Em 1917 seus alunos estudaram a patologia ansiosa, 

remontando a Freud.  

  Por meio da teoria constitucional é que foi possível explicar as formas assumidas das 

psicopatias adquiridas num doente particular e nas associações patológicas. 

  Logo, Dupré dedicou aos distúrbios constitucionais (BERCHERIE, 1989, p.214): 

cenestopatia - anomalia constitucional de sensibilidade física, base de distúrbios 

hipocondríacos e edificação das psicoses; e debilidade motora de Dupré - estado congênito de 

motilidade, exagero nos reflexos, inabilidade dos movimentos voluntários. 

  Sua observação levou em conta não só os doentes, mas, também, sujeitos 

aparentemente normais. 

  Em 1910, Dupré apresentou em um congresso em Bruxelas (BERCHERIE, 1989, 

p.216) os delírios de imaginação ou mitomania delirante  - processo intuitivo e 

confabulatório, onde o doente transporta para o mundo externo suas criações subjetivas. 

Contudo, há ausência de prejuízo na integralidade mental. 

  Em 1912, Dupré passou a estudar as perturbações do instinto reprodutor – perversões 

sexuais – e instinto de associação – perversidade dos antissociais –, instinto de conservação – 

suicídio, avareza, prodigalidade. Todas tinham um traço comum: perturbação da atividade 

social e moral – unidade preservada até hoje. 

  Dupré defendeu que: “A análise do estado mental do alienado e a tentativa de penetrar 

na gênese, na origem e nos mecanismos psicológicos da psicose reataram laços com as 

perspectivas dos alienistas da primeira metade do século XIX.” (BERCHERIE, 1989, p.202). 

  Em Dupré, a psicopatologia continuou sendo essencialmente clínica, mediante a 

análise de relatos práticos, mas diferente da do período clássico. Afinal, certo número de tipos 

clínicos bem descritos foi reformulado, como no caso do delírio crônico que foi transformado 

em simples forma clínica. É que, segundo Dupré: 

 
[...] não se deve cair na armadilha que consiste em reler a teoria das 

constituições à luz de nossas modernas teorias da personalidade: ‘A constituição 
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mórbida, no sentido psiquiátrico, possui em si mesma uma significação nosológica; 

surge como o esboço e o germe de uma afecção mental em potencial.’ 

(BERCHERIE,1989, p.224, grifo nosso). 

 

  Nesse passo, percebe-se o grande problema da Psiquiatria moderna: a difícil 

conciliação de um ponto de vista cada vez mais psicopatológico com a concepção herdada dos 

clássicos, das entidades mórbidas – hipoteca organicista. 

 

2.3.3.2 A corrente psicodinâmica alemã 

 

  O aspecto orgânico, anatomopatológico da loucura, cedeu à concepção psicogênica ou 

psicodinâmica (EY; BERNARD; BRISSET, 1985, p.59), por meio das descobertas acerca da 

estrutura do inconsciente e seu papel patogênico por Freud, revolucionando a Psiquiatria 

clássica Kraepeliniana.  

  Assim, as formas rígidas das entidades tenderam a desaparecer, dando-se interpretação 

dinâmica à participação da atividade psíquica na formação dos quadros clínicos.  

  O movimento psicodinamicista é contra as concepções de Kraepelin (especialmente da 

entidade mórbida) herdadas de Falret e Kahlbum.  

  Na verdade, a psicodinâmica tem duas bases (BERCHERIE, 1989, p.225-226): 1) os 

ensinamentos de Moebius, de 1888, que trouxe uma concepção de histeria próxima a que 

Babinski desenvolveu em 1901; e o desvio inverso em direção a Magnan buscando a 

concepção do equilíbrio entre as doenças mentais adquiridas e as constitucionais. 

  Dentro desta corrente, cumpre destacar o estudo das afecções psicogênicas, da 

esquizofrenia e os ensinamentos de Kretschmer. 

 

2.3.3.2.1 As afecções psicogênicas 

 

  Dentro da psicodinâmica alemã Bleuler e Jung, psiquiatras suíços, retiraram de Freud 

a importância da afetividade na regulação, direção e perturbação da vida psíquica e do 

pensamento (BERCHERIE, 1989, p.226). Logo, há uma importância das associações afetivas, 

tais como no sonho e no ato falho. Vem daí a noção de complexo emocional (conjunto de 

representações, lembranças, ideias e impulsos centrados numa experiência afetiva). 

  Inicialmente, tais concepções foram aplicadas à paranoia, entendendo que ela era 

composta, em sua base constitucional, da preponderância afetiva e de sua estabilidade e sua 
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dominação sobre o intelecto – o sentimento poderoso de si era contrariado por uma 

inferioridade.  

  Percebeu-se que alguns sintomas mudavam com a mudança do meio - passagem para 

hospital psiquiátrico e relaxamento de prisão, especificamente na paranoia dos prisioneiros. 

 

2.3.3.2.2 Kraepelin depois de 1900  

 

  Kraepelin apresentou em 1904 a sétima edição de seu “Compêndio de Psiquiatria” 

mantendo suas concepções clássicas, mas introduzindo considerações da escola da 

degenerescência (BERCHERIE, 1989, p.251).  

  A inclusão da personalidade psicopática como 14º classe na 7ª edição da obra de 

Kraepelin, foi baseada nos trabalhos da escola criminológica italiana (BERCHERIE, 1989, 

p.253), em especial na doutrina dos criminosos natos de Lombroso (1897), que já havia sido 

utilizada por Illenau, ao enfrentar a degenerescência. Trata-se de um grupo que apresenta três 

personalidades patológicas: instáveis, mentirosos e escroques patológicos. O grupo é, 

portanto, essencialmente médico-legal, apresentando distúrbios permanentes da 

personalidade. 

  Após, Kraepelin apresentou sua 8ª edição do tratado, que contou com 2.500 (duas mil 

e quinhentas páginas), ou seja, o dobro da 7ª edição. Tudo isso, porque ele pretendia integrar 

ao seu trabalho resposta à totalidade das críticas e das contribuições da Psiquiatria da época. 

Conforme se verifica no quadro comparativo abaixo, sua classificação nosológica foi 

totalmente modificada (BERCHERIE, 1989, p.253-254). 

  Ele dedicou um grande estudo aos distúrbios psicogênicos (histeria, neurose, psicose), 

com uma evolução acentuada da concepção geral de paranoia. Importante observar que as 

classes doze a dezesseis eram enraizados na constituição da personalidade.  

  Retomando Séglas e Sérieux, Kraepelin afirmou que, dentro da demência precoce, 

há um grupo mais restrito onde a harmonia da vida psíquica é consideravelmente menos 

atingida e a perda da unidade interna é essencialmente limitada às faculdades 

intelectuais: 

 

[...] observa-se de passagem que foi por atribuir à esquizofrenia (“perda da unidade 

interna”) um valor secundário, tanto no sentido conceitual como no patogênico, em 

relação ao dano efetivo e volitivo (indiferença, apatia, automatização catatônica), 

que Kraepelin separou as parafrenias da demência precoce; Bleuler e seus alunos, 

em decorrência de uma análise inversa, recusariam essa distinção. Os autores 

franceses, ao contrário, apoiaram-se em argumentos clínicos (morfológicos) e, nesse 
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nível, a distinção não era discutível [...]. De resto, Kraepelin permaneceu 

visivelmente preso à ideia de “que o mesmo processo mórbido é, no final das contas, 

a causa dessas formas diversificadas, embora o ponto de ataque e a evolução 

difiram” [...]; daí o grupo unitário das demências endógenas (BERCHERIE, 1989, 

p.257-258). 

 

  Ainda dentro da demência precoce, Kraepelin separou a demência paranóide branda, 

com desenvolvimento muito lento do processo mórbido, permitindo que a pessoa vivesse 

por muito tempo como uma pessoa aparentemente sadia (BERCHERIE, 1989, p.261-262). 

Quanto à subdivisão da demência com confusão da linguagem ou esquizofasia, Kraepelin 

entendeu se tratar de uma forma terminal particular, com início pouco específico, que gerava 

problemas de expressão verbal limitada. Contudo, os pacientes costumavam ser 

trabalhadores muito úteis, diligentes e inteligentes, independentes e não gostavam de 

intromissão em suas atividades. 

  Analisando, então, esta nova fase de Kraepelin observa-se que ele mantém a 

característica de seus contemporâneos na preocupação em categorizar as doenças mentais, em 

pormenorizar sua classificação e, em que pese determinar alguns indícios de permanência de 

discernimento nos doentes, o que também, alguns de seus antecessores já vinham fazendo, 

não apresenta preocupação com o tratamento e cura. 

  Quanto as causas da loucura, há atribuições endógenas, com base hereditária; e 

exógenas, com base psíquica ou somática (PESSOTTI, 1999, p. 167). 

  O quadro seguinte que contempla essa nova tipologia de forma comparativa: 

 

QUADRO 3 Tipologia das doenças mentais de Kraepelin depois de 1900 

6ª edição - 1899 

Clássica 

7ª Edição - 1904 8ª Edição - 1915 

1) Loucuras infecciosas 

– delírios febril e 

infeccioso, 

enfraquecimento 

infeccioso 

Idem 1) Loucura das feridas 

cerebrais 

2) Loucuras de 

esgotamento – delírio 

agudo, amência, 

neurastenia adquirida 

Idem 2) Loucura das doenças 

cerebrais 

3) Intoxicações Idem 3) Intoxicações 

4) Loucuras tireogências Idem 4) Loucuras infecciosas 

5) Dementia praecox Idem 5) Debilitações sifilíticas 

6) Demência paralítica Idem 6) Demência paralítica 

7) Loucuras das lesões 

cerebrais 

Idem 7) Loucuras senis ou pré-

senis 

8) Loucuras de involução 

– melancolia, delírio de 

prejuízo pré-senil, 

demência senil 

Idem 8) Loucuras tireogênicas 
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QUADRO 3 Tipologia das doenças mentais de Kraepelin depois de 

1900 (continuação) 
 

6ª edição - 1899 

Clássica 

7ª Edição - 1904 8ª Edição - 1915 

9) Loucura maníaco-

depressiva 

Idem 9) Demências endógenas 

 

10) Paranoia Idem 10) Epilepsia 

11) Neuroses gerais 11) Loucura pepiléptica 

(lesão permanente) 

11) Loucura maníaco-

depressiva 

 

 12) Neuroses psicogênicas 

(predisposição histérica): 

a) loucura histérica; 

b) neurose do susto – 

traumática; 

c) neurose de expectativa 

12) Doenças  

psicopatogênicas 

 

12) Estados psicopáticos 

– loucura degenerativa 

 13) Estados patológicos 

originários: 

  a) depressão 

(b) excitações 

constitucionais 

-psicose maníaco-

depressiva verdadeira 

(incluiu aqui, pois alguns 

pacientes afetados por esta 

não apresentavam nenhum 

distúrbio de humor, 

durante o intervalo livre) 

 

13) Suspensões do 

desenvolvimento 

psíquico 

 13) histeria 

H 

 14) Personalidades 

psicopáticas 

14) Paranoia 

 

  15) Estados patológicos 

constitucionais. 

 

  16) Personalidades 

psicopáticas 

 

  17) Interrupções do 

desenvolvimento psíquico 

(oligofrenias) 

Fonte: (BERCHERIE, 1989). 

 

  Logo, percebe-se que Kreapelin traz uma nosologia exaustiva, baseada na teoria 

organicista da doença mental, em franco resgate da Psiquiatria clássica (PESSOTTI, 1999, p. 

167).   
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2.3.3.2.3 Bleuler de 1906 

 

  Em 1906, Bleuler partiu da demência precoce de Kraepelin para entender que o 

esquizofrênico
57

 separa a realidade, perdendo interesse pelos acontecimentos reais 

(BERCHERIE, 1989, p.230). Jung dizia que a causa era orgânica, podendo ser uma toxina 

liberada, provocando sua repetição e automação via processos psíquicos. 

  A originalidade das concepções de Bleuler se deu no seu ponto de vista psicanalítico 

sobre os sintomas esquizofrênicos: perturbações do fluxo do pensamento (bloqueios, 

estereotipias, estagnações), perturbações de seu conteúdo (associações estranhas, discursos 

herméticos, verbigeração, ambivalência), bizarrices afetivas ou volitivas, sintomas 

catatônicos, delírios e alucinações etc. – tem sentido junto à Psicologia dos complexos e 

mecanismos (condensação, deslocamento, simbolização) que foram evidenciados por Freud, 

quando do estudo dos sonhos e atos falhos. 

  Para Bleuler havia predisposição constitucional para a esquizofrenia (BERCHERIE, 

1989, p.231), ligada a eventos emotivos motivadores, carregados fortemente em termos 

emocionais (traumas, situações conflitantes sem saída) e ela implicava na intervenção 

fundamental de um distúrbio primário gerador que inundava o quadro de irredutibilidade dos 

sentidos, considerando sua potencialidade crônica predominante, sua falta e reatividade 

psicológica clara – desencadeava-se sem motivo decisivo ou por motivos desproporcionais à 

sua reação. 

  Ele justifica a possibilidade de medidas terapêuticas (BERCHERIE, 1989, p.233), eis 

que sua sintomatologia é descrita como secundária e até fortuita, logo a doença pode 

existir por muito tempo sem sintomas.  

   As curas eram frequentes: 

 

[...] Na verdade, sendo o quadro clínico essencialmente um fenômeno 

secundário, nunca se podia prejulgar a verdadeira importância do distúrbio 

primário, o que justificava a verdadeira importância atribuída por Bleuler à 

terapêutica e, em particular, aos aspectos psico e sócio-terápicos (luta contra 

o autismo tentando manter ou restabelecer o contato com a realidade); aí 

reencontramos”, por outro lado, as regras gerais do tratamento moral clássico 

(versão de Georget) (BERCHERIE, 1989, p.225). 

 

  Logo, apresenta-se, ineditamente, uma acepção de doença mental cujo 

tratamento era viável e com quadro de análises clinicas de curas frequentes. 

   

                                                 
57

 Esquizofrenia é um termo criado por Bleuler, conforme ensina Isaias Pessotti (1999, p. 171). 
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2.3.3.2.4 Jaspers 

 

  Junto ao trabalho de Kraepelin nesta fase (no século XX), Paul Bercherie (1989, 

p.263-273) apresenta as posições de Karl Theodor Jaspers (1973), filósofo e psiquiatra 

alemão, que em 1913 escreveu sua “Psicopatologia Geral”.  

  Karl Jaspers (1973, p. 11-12) entende que a Psiquiatria é uma profissão prática que se 

ocupa do ser humano: sua assistência, cuidados e tratamentos. A ciência que subsidia a prática 

é denominada por ele de psicopatologia, onde objetiva-se o conhecimento da verdade dos 

fenômenos psíquicos conscientes que podem ser aprendidos em conceitos. 

  O autor fez uma crítica conceitual sistemática, em especial, quanto ao paralelismo 

psicofisiológico (que se tornara a nata da psicopotalogia). Na verdade, sua crítica não residia 

na fundamentação material da mente, mas sim na necessidade de distinção daquilo que se 

sabe ou não se sabe, junto dos limites que se sabe alguma coisa. 

  Para Jaspers era necessário fazer uma separação entre a compreensão estática, 

fenomenológica; a compreensão genética dos fatos psíquicos; e as relações causais: “[...] A 

explicação causal recorria então a representações teóricas, a mecanismos extra-conscientes, 

essencialmente extraídos, nessa época, dos conhecimentos biológicos.” (BERCHERIE, 1989, 

p.265). 

  Logo, segundo sua concepção, não seria possível compreender o estado anímico 

permanente de constituição paranoica. 

  Jaspers distinguia os fenômenos que eram experimentados pelo sujeito sem que 

ele se apercebesse dos fenômenos que eram conscientemente experimentados. A obra de 

Freud se resumia a este trabalho. Ademais, esta mesma divisão crítica serviu de 

inspiração para a obra de Lacan – que criticava os modelos mecânicos-biológicos de 

Freud. 

  A primeira aplicação da concepção de Jaspers se deu pela oposição de dois distúrbios 

psicopatológicos: os com desenvolvimento perfeitamente compreensível dos que o 

desenvolvimento não era compreensível. Outros distúrbios eram divididos em ciclos de 

evolução típicos, cujos substratos orgânicos prováveis não eram conhecidos. 

  A classificação proposta por Jaspers foi (BERCHERIE, 1989, p.270): 

1. psicoses orgânicas (exógenas ou sintomáticas): processos cerebrais orgânicos, infecções, 

distúrbios metabólicos, intoxicações exógenas, epilepsia. 

2. processos: demência precoce ou esquizofrenia 

3. alienação degenerativa: 
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a) fases anormais (loucura maníaco-depressiva) 

b) reações anormais (psicose reativa) 

c) personalidade e evoluções anormais: psicopatia. 

  Importante ressaltar que Jaspers afirmou que o diagnóstico verdadeiro só era possível 

nas psicoses orgânicas, que os fenômenos observados nos últimos grupos também se 

apresentavam no primeiro e que as grandes categorias clássicas foram conservadas. Logo, sua 

Psicopatologia Geral é a soma de todos os conhecimentos psiquiátricos positivos de sua época 

(escola alemã). 

   Na mesma época, alguns trabalhos vieram complementar o de Jaspers, a saber 

(BERCHERIE, 1989, p.271).: 

 1910 - Bonhoeffer: constituiu na escola alemã a síntese que a confusão mental 

francesa tinha realizado já há vinte anos; 

  1916 – Bleuler: reuniu sobre o nome de síndrome psico-orgânica cinco 

categorias da nosologia de Kraepelin - as psicoses das lesões, as doenças do cérebro, 

as psicoses de involução, a paralisia geral e as psicoses sifilíticas.  

  1916 – Bleuler: reuniu o conjunto de distúrbios degenerativos (excluídos os 

maníaco-depressivos) sob o rótulo de psicopáticos.  

   A epilepsia, segundo Jaspers, ligava-se às psicoses orgânicas especialmente após a 

descoberta da eletroencefalografia. 

  Por fim, verifica-se que as últimas deficiências herdadas da obra de Kraepelin 

desapareceram da moderna Psiquiatria alemã, sendo o trabalho clínico concluído. 

 

2.3.3.2.5 Kretschmer 

 

  Ernest Kretschmer, psiquiatra alemão, trabalhou em 1918 com a descrição e análise de 

um quadro clínico singularmente individualizado: delírio de relações dos sensitivos 

(BERCHERIE, 1989, p.238). Segundo ele, o caráter é elemento intrínseco da personalidade e 

têm quatro componentes: impressionabilidade ante a experiência, retenção, atividade intra-

psíquica e expansão. 

  Propôs uma caracterização constitucional dinâmica, baseada na interação do indivíduo 

com as experiências vividas por ele. Logo, sua proposta foi substituir as noções empíricas 

puramente descritivas. 

  Percebeu que havia casos com evolução benigna com cura mais ou menos rápida 

geral (BERCHERIE, 1989, p.243) e casos em que a conservação da personalidade era 
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total, mesmo nos casos graves, possibilitando, assim, a terapêutica frutífera em razão da 

reatividade psicológica. 

  Doutro lado, Kretschmer verificou que na família dos doentes asilares seria possível 

trazer à luz formas muito brandas do mesmo fenômeno – como um gen recessivo 

(BERCHERIE, 1989, p.245), mediante observação antes da doença e após a cura, bem como 

nos intervalos entre as fases e surtos. Surgiu daí a concepção de uma realidade contínua entre 

as formas normais de temperamento, psicoses constitucionais e modos de ser permanente 

(oposição aos tipos de reação). 

  Na verdade, a ideia central de Kretschmer era correlacionar os temperamentos. E o fez 

de forma rica e requintada. Buscou uma correlação entre estruturas morfológicas e 

temperamentos, por meio de ligações endrócrino-humorais e neurovegetativas; reconheceu 

alguns biótipos corporais, via estudo de doentes que apresentavam os dois tipos principais de 

psicoses endógenas. Tais descobertas são curiosas e o pensamento psiquiátrico e 

psicopatológico ainda não terminou de interrogar (BERCHERIE, 1989, p.45). 

  Dentre as propostas de diagnóstico, frisa-se a de diagnóstico estratificado, que 

substituiu o diagnóstico de doença mental ou de quadro clínico por uma análise 

psicopatológica em termos de mecanismos: “[...] Constituiu-se assim uma corrente 

importante, para a qual a nosologia clássica afigurou-se cada vez mais como um quadro 

taxonômico rígido que expulsava o doente e sua personalidade do estudo da doença.” 

(BERCHERIE, 1989, p.247-248, grifo nosso). 

  Tal movimento foi acompanhado por um vivo interesse pelas terapêuticas da 

personalidade – psicoterapia, ergoterapia, terapia institucional – que nesta época progrediram 

e se apoiaram em novas doutrinas dinâmicas. 

  Concluiu-se que nessa passagem há certa preocupação com as consequências das 

doenças mentais, em vários momentos apontando-se a curabilidade e a não interferência dela 

no fim da noção de personalidade. 

 

2.3.3.3 A Psiquiatria francesa do entre guerras 

 

 Segundo Paul Bercherie (1989, p.274), o que se questionou no período entre guerras 

foi o valor dogmático da nosologia clássica francesa e não as descrições clínicas. Dessa 

forma, abriu-se caminho para captação do mecanismo psicopatológico íntimo das psicoses. 
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2.3.3.3.1 A corrente fenomenológica 

 

  O objetivo da corrente fenomenológica era semelhante ao de Jaspers:  

 

[...] determinar, na patologia mental, a parcela correspondente ao que representava 

apenas um desvio dos mecanismos psicológicos normais e que, portanto, podia ser 

compreendido, e ao que não podia ser apreendido dessa maneira e correspondia a 

uma modificação específica, explicável mas irredutível ao psiquismo normal 

(BERCHERIE, 1989, p.276). 

 

  Trata-se do que se chamou de psicose constitucional e representou o estabelecimento 

da diferença definitiva entre as demências congênitas e adquiridas, agudas ou crônicas, e os 

distúrbios mentais de qualquer ordem que não decorrem de uma debilidade intelectual – 

psicoses propriamente ditas. 

  Nesse passo, Charles Blondel - filósofo, psicólogo e médico francês - apresentou sua 

tese intitulada La Conscience Morbid (BLONDEL, 1914), onde fez observações minuciosas 

dos enfermos, deduzindo de suas atitudes e de seu discurso um distúrbio sofrido por um 

psiquismo intacto, como: 1) dificuldade que os próprios doentes têm de explicar para outrem 

e para eles mesmos a experiência e a angústia; 2) a análise da natureza da linguagem e suas 

relações com a consciência - ele achava que esta era a chave para a solução do problema; 3) 

autonomia da dimensão social de Auguste Comte retomada por Durkheim, que elaborou uma 

crítica da Psicologia, eis que o individual era reduzido ao psicofisiológico (BERCHERIE, 

1989, p. 276). 

  Em 1921 P. Guiraud analisou as formas verbais de interpretação delirante, 

diferenciando diversas modalidades de interpretação verbal. As que se baseiam em 

interpretação são as que mais se aproximam do modo normal do pensamento. Outras formas 

de interpretação tem abuso evidente (BERCHERIE, 1989, p.277-278). Nesse passo contrastou 

as interpretações com justificativa lógica, das interpretações sem justificação lógica. A função 

lógica do doente fica reduzida a um resíduo. Mas os doentes mantêm excelente memória e sua 

conduta e atitude profissional preservada. 

  Tratou-se muito nesta corrente das Psicoses Constitucionais (BERCHERIE, 1989, 

p.280) que representavam um estado instinto-afetivo, que introduz novos fenômenos 

diretamente saídos do modo afetivo de pensamento – psicose periódica, delírios 

sistematizados progressivos e demência precoce no sentido estrito. Uma característica 
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interessante é que a personalidade reage ao ataque tentando conciliar com a parte intacta do 

psiquismo. Foi observado em uma de suas espécies que, em poucos casos, a neoformação 

delirante invade todo o psiquismo e provoca desinteresse pelo mundo externo – autismo 

delirante. Mas que, em regra, o paciente conserva suas capacidades intelectuais em 

atividade, ao lado do delírio. 

  Outra espécie tratada na época foi a demência precoce (BERCHERIE, 1989, p.282), 

que se caracteriza essencialmente pelo enfraquecimento do élan vital e da afetividade. Trata-

se de delírio advindo da última fonte afetiva – Unheimlich de Freud. Na verdade, a síndrome 

era adquirida sem prejuízo do fundo mental – dificuldade já apontada por Jaspers. Apresenta 

distúrbios idênticos aos das psicoses constitucionais. Contudo, conforme afirmou Guiraud, a 

etiologia era diferente na psicose constitucional. 

  Doutro lado, Paul Bercherie (1989, p.283), apresenta um estudo de um elemento 

semiológico essencial para Targowla e Dublineau no livro Intuição Delirante: o elemento 

doentio fica entre a interpretação e a pseudoalucinação, pois, segundo eles, existem três 

pontos essenciais: 1) julgamento imediato, 2) imposição com clareza absoluta antes de 

qualquer prova, 3) é inteiramente pessoal, não se relaciona com nenhuma ação alheia, não 

extrai nenhum dado do não eu. Os autores tiveram o interesse de evidenciar a participação do 

automatismo psico-orgânico na construção do tema delirante e orientar para a ideia de uma 

unidade das diversas formas dos delírios. Percebe-se uma homogeneidade notável do conjunto 

das psicoses nessa concepção, que se pretendia: biológica, clínica e médica.  

  Ainda nessa fase, foram realizados os primeiros trabalhos de MinKowski sobre 

esquizofrenia (BERCHERIE, 1989, p.283).  

  Logo, percebe-se que mais uma vez a corrente fenomenológica preocupa-se apenas 

com a doença e com sua análise prática junto ao doente, mas não há preocupação direta com a 

figura e bem estar do doente. 

 

2.3.3.3.2 De Clérambault 

 

 Gaëtan Gatian de Clérambault foi um psiquiatra francês que exerceu fascínio sobre os 

psicopatologistas (BERCHERIE, 1989, p.284-285). Seu trabalho inicial foi sobre os delírios 

coletivos. Segundo ele, os delírios demonstrados pelas convicções ou sentimentos se 

transmitem, mas não as psicoses, os mecanismos genéticos desse delírio: “[...] ‘o delírio é o 

conjunto dos Temas ideativos e dos sentimentos adequados ou inadequados, mas conexos, 

bem como do tônus mórbido que os sustenta.’” (BERCHERIE, 1989, 285). 
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  Nesse passo, a psicose seria o mesmo delírio acrescido do fundo material. Para chegar 

a esta conclusão Clérambault fez um estudo com um conjunto de laudos sobre os delírios 

tóxicos, estudo completo sobre todos os tipos de embriaguez. 

  Em 1920, Clérambault estudou e descreveu uma síndrome que ele foi o primeiro a 

analisar por completo: erotomania (BERCHERIE, 1989, p.286). 

   Foi possível, assim, dissociar o grupo paranoico em duas partes: psicoses passionais 

(paixões mórbidas) e o caráter paranoico; e o delírio de interpretação (de imaginação). Esta 

descrição se impôs na escola francesa (BERCHERIE, 1989, 289). 

  Outra característica dos estudos do autor era a categorização do automatismo que: 

 

[...] exercia, em geral, uma 'majoração seletiva e pejorativa' em toda a personalidade 

do sujeito: tendência ao palavrório, à oposição, á hostilidade, à brutalidade e ao 

escândalo obsceno ou sacrílego, quadros lógicos inferiores (analogia, simbolismo, 

ritmos, assonâncias) do tipo do pensamento afetivo, subconsciente ou primário 
(BERCHERIE, 1989, 291). 

 

  No automatismo ideativo havia o fornecimento de elementos para constituição do 

delírio, estando presente uma segunda personalidade - vozes internas.  

  Doutro lado, identificou-se o Animismo, que se caracterizava diante de novos 

fenômenos extraordinários e surpreendentes vividos pelo doente, emoções experimentadas, 

constante adivinhação de pensamento. A natureza da síndrome era parte integrante do caráter 

paralogístico
58

 e supersticioso da explicação delirante. 

  De 1919 a 1924, Clérambault escreveu uma teoria dogmática (BERCHERIE, 1989, 

292). Observou que em vários delírios a personalidade primária permanecia intacta, se bem 

que enfraquecida: era possível vê-la reaparecer nas remissões espetaculares ocasionalmente 

observadas. 

  Clérambault ainda fez uma nova divisão do grupo paranoico em 1923, separando o 

caráter paranoico do delírio interpretativo. Já em 1925, ele defendeu a ideia de origem 

puramente mecânica dos delírios interpretativos puros – modelo da psicose alucinatória 

crônica. E, por fim, em 1933, publicou artigo sobre um novo tipo de mecanismo automático: 

pseudo-atestação espontânea incoercível (BERCHERIE, 1989, 294). Nascia, então, o delírio 

especial, base dos delírios interpretativos e com persecutório comum presente em todas as 

psicoses de perseguição. 

  Segundo Paul Bercherie (1989, p.295): 

                                                 
58

 “[...] paralogismo pa.ra.lo.gis.mo sm (gr paralogismós) Lóg Falso raciocínio, não estabelecido de má-fé como 

no sofisma.” (MICHAELIS, 2014). 
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À parte o aspecto muito arcaico de sua psicologia, mais próxima da de seu mestre 

Magnan do que das correntes contemporâneas, podemos notar que a obra de 

Clérambault inscreveu-se perfeitamente nos problemas da psiquiatria de sua época: 

distinção e oposição dos delírios primários processuais (“automáticos”) e das 

simples reações patológicas em sujeitos predispostos (psicoses passionais); 

delimitação dos mecanismos primários da psicose e da elaboração delirante 

secundária (cf. Jaspers) – a notável descrição do persecutório comum foi uma 

contribuição fundamental nessa direção; tentativa de diferenciar casos “puros” e 

casos “mistos” e, nestes últimos, os diversos componentes em causa, para tornar 

apreensíveis seus mecanismos psicopatológicos. 

   

   Não obstante as críticas comuns, a maior parte de seu trabalho é conservada e até hoje 

faz parte das conquistas da escola francesa. 

  Paul Bercherie (1989, 296) informa, ainda, que em 1926 Segent, Sérieux e Capgras 

introduziram em seus tratados concepções de Clérambault, inclusive a teoria do automatismo 

mental
59

. As críticas, por outro lado, vieram do grupo de Claude (que será tratado na seção 

2.3.3.3.3), que se inspiraram nas teorias da dissociação: 

 

[...] já fazia muito anos que Claude opunha à teoria do automatismo mental sua 

doutrina da síndrome de ação externa, que inscrevia o desenvolvimento dos 

fenômenos alucinatórios no interior de um sentimento delirante oriundo de estados 

de dissolução da consciência, ou seja, de uma dissociação da personalidade 

(retomada das idéias de Ballet) sob a ação de complexos afetivos (BERCHERIE, 

1989, 296-297). 

 

  Em 1932, Claude e Ey, se esforçaram para contrastar a alucinose, alucinação e 

pseudoalucinação: 

 

A alucinose “alucinação” consciente, criticada, decorria realmente de uma patogenia 

irritativa mecânica [...] periférica [...] a elaboração das sensações elementares assim 

produzidas numa percepção fizesse intervirem muitos fatores propriamente pessoais. 

[...] demonstrou sua insuficiência para gerar o delírio, exceto em alguns raros casos 

em que lhe era preexistente e a transformava em alucinação verdadeira. 

A alucinação propriamente dita era sempre acompanhada por uma dissolução 

importante das funções psíquicas (obnubilação da consciência, confusão mental, 

demência), que condicionava sua aparição (teoria do inirismo como secundário à 

                                                 
59

 Sobre o automatismo mental de Clèrambault: “O primeiro texto chama-se ‘Automatismo mental e cisão do 

eu’, de 1920. Nele, Clérambault relata três casos, nos quais pretende mostrar que o automatismo mental 

independe da atividade delirante-alucinatória. Ou seja, o sujeito primeiro apresenta os fenômenos elementares: 

ecos do pensamento, ideação e fala automáticas, fenômenos psicomotores, automatismos gráficos, dentre outros. 

O automatismo é um ‘terreno’ propício ao desencadeamento psicótico, visto que nele predomina uma cisão do 

Eu. O delírio, por exemplo, seria uma maneira de o sujeito interpretar o automatismo. ‘O delírio propriamente 

dito é apenas a reação obrigatória de um intelecto que raciocina, freqüentemente inalterado, diante dos 

fenômenos emergentes de seu subconsciente, ou seja, do automatismo mental’ (p. 56). No segundo texto, 

‘Definição de automatismo mental’, de 1924, Clérambault arremata suas considerações anteriores sobre o 

conceito, de uma forma ainda mais precisa, mostrando que o automatismo em si mesmo não carreia uma 

alteração de humor, nem mudança no caráter do sujeito. Quando isto ocorre, é em função da atividade delirante 

secundária.” (SARTORI, 2007). 
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confusão [...] as alucinações dos delírios pareciam provir ou de fenômenos de 

alucinose, ou de ilusões ou pseudo-alucinações mal analisadas, ou de remanescentes 

oníricos ou hipnogógicos. 

Por fim, as pseudo-alucinações na verdade os fenômenos mais freqüentes das 

psicoses delirantes (síndrome da influência e alucinatória das psicoses alucinatórias 

crônicas), eram mais fenômenos xenopáticos do que pseudoperceptivos, sendo os 

doentes perfeitamente capazes de diferenciá-los de suas verdadeiras percepções, 

salvo nos estados de dissolução decorrentes do item anterior. Claude e Ey 

mostraram a analogia das pseudo-alucinações com as obsessões e, particularmente 

nos fenômenos “neutros” destacados por Clérambault, com as obsessões-parasitas 

(em contraste com as obsessões “ativas”, cujo conteúdo provocava uma reação 

afetiva interna violenta), que eram também aparentemente vazias de conteúdo. O 

conjunto desses fenômenos remontava mais frequentemente a uma causalidade 

afetiva (complexual) mais ou menos deturpada, num fundo psicastênico de redução 

da síntese pessoal e de liberação de automatismos inferiores (cf. Janet). Por 

conseguinte, as pseudo-alucinações dos delírios pareciam decorrer de distúrbios da 

mesma ordem, esvaziados pela crença delirante e pela atitude objetivamente do 

enfermo; como para o próprio Janet, em seus grandes artigos de 1932, os 

sentimentos de influencia, ascendência e ação externa determinavam a síndrome 

“nuclear” das psicoses alucinatórias crônicas (BERCHERIE, 1989, 297-298). 

 

  Percebe-se, portanto, que não era mais possível manter a clínica psiquiátrica apenas 

descritiva, o que, como afirma o Paul Bercherie acima, causou o declínio da clínica. 

 

2.3.3.3.3 A escola de Claude 

 

 Em 1920, Henri Claude, chefe da Clínica de doenças mentais do Hospital Saint-Anne 

em Paris, França, fez um dos últimos grandes trabalhos da escola francesa, introduzindo a 

psicanálise num serviço de Psiquiatria, exercendo ela um papel de importante influência 

dominante na evolução da Psiquiatria francesa (BERCHERIE, 1989, 298).  

  Em 1923, Heuyer e Borel trataram dos casos de delírio megalomaníaco fantasioso com 

mecanismos imaginativos (BERCHERIE, 1989, 299). No mesmo ano, Claude, Borel e Robin 

estudavam a constituição esquizoide, onde havia a construção de um mundo imaginário 

(BERCHERIE, 1989, 300). 

  Claude fez suas distinções nosológicas levando em conta a estrutura geral do delírio 

(BERCHERIE, 1989, 302): psicoses paranoicas, com ampliação da personalidade – 

egocentrismo; e psicoses paranoides, com desagregação da personalidade e inadaptação social 

rápida. Esta era dividida em dois grupos: o da demência paranoide, onde a debilitação 

psíquica se dava em primeiro plano; e o das psicoses paranoides esquizofrênicas, com 

dissociação advinda da ação dos complexos afetivos num sujeito predisposto, 

pseudodemência. 

  Entre 1926 a 1934 Claude se dedicou à síndrome catatônica. Tratava-se de um 

distúrbio sutil e difuso de nível psicopatológico e não consequente de lesão focal: 
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As formas agudas mostravam, ao lado de uma notável conservação da memória 

durante o ataque, “uma mistura de sinais da série melancólica e da série onírica, 

podendo esta ultima assumir todos os aspectos intermediários entre o onirismo 

franco, agudo, e o onirismo deteriorado, como dissociação da personalidade...; 

sensação de desdobramento, na qual o doente se via agir, assistia como espectador 

ao funcionamento... de sua vida psíquica [...] (BERCHERIE, 1989, p. 304). 

 

  O que se percebe é que os trabalhos do grupo do Claude foram receptivos às ideias 

alemãs (Janet por meio de Ballet).  

Os manuais de Psiquiatria clássicos eram um conjunto de documentos e não um 

tratado de Psicologia patológica. Tanto é assim, que segundo Paul Bercherie (1989, p.317), há 

algumas décadas a Psiquiatria começou a não trabalhar com a clínica pura (da observação), 

agregando medicamentos, exames e imagens à sua prática. Dai então a reviravolta que se 

perpetrará na clínica pós-moderna, eis que após seu enquadramento junto à Medicina, no 

Século XIX, a loucura passa a admitir várias espécies e gradações na perda da dita autonomia 

psicológica, conforme demonstra o estudo perpetrado por Isaias Pessotti (1999), permitindo, 

assim, um trabalho maior acerca do paciente e da cura e tratamento da doença mental. 

 

2.3.3.4 Bleuler de 1955 

 

  Segundo ensina Isaias Pessotti (1999, p. 170) as teorias de Kraepelin, em 1915 e de 

Bleuler em 1955 concluem uma era na Psiquiatria, caracterizada pela nosologia plúrima da 

loucura, ordenadas por meio de critérios arbitrários, diversas expressões sintomáticas e sem 

referência a processos patológicos comuns. 

  De fato, na concepção de Bleuler em 1955, há uma divisão da doença mental em 

quatro grupos: 1) os distúrbios mentais estreitamente conexos a doenças somáticas 

(demências senis, lesões traumáticas do encéfalo, alcoolismo, doenças endócrinas, epilepsias 

etc.); 2) distúrbios mentais endógenos (esquizofrenia paranóide, catatonia e ebefrenias; e a 

psicose maníaco-depressiva); 3) reações patológicas (delírios afetivos em geral, síndromes 

histéricas etc.) e 4) distúrbios da personalidade em relação às suas variantes congênitas 

(psicopatias e oligofrenias). 

  Percebe-se que Bleuler transforma a descrição de Kraepelin num conceito 

psicodinâmico, instaurando uma transformação das classificações estáticas para uma 

classificação que leva em conta para a explicação da doença os processos psicodinâmicos 
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subjacentes, ou seja, considera as causas da doença diante do enfoque clínico do caso 

particular concreto (PESSOTTI, 1999, p. 172-173). 

  Essa nova Psiquiatria reconhece junto aos estados psíquicos os fatores orgânicos da 

doença mental. Ademais, os processos psíquicos explicam a loucura. 

 

2.3.3.5 O DSM e a CID 

 

  Com o intuito de catalogar as doenças mentais nos Estados Unidos, foi fundada a 

Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association – APA) (2014) em 

1844.  

  Sob influências da Psiquiatria de Adolf Meyer que, conforme informam Christian Ingo 

Lenz Dunker e Fuad Kyrillos Neto (2011, p. 613), ao contrário de Kreapelin e as grandes 

nosologias, centrou sua classificação baseada na reação perante a doença e história de vida 

dos pacientes portadores da doença mental (psicodinâmico); em 1918 a APA publicou a 

primeira versão do seu Manual de diagnóstico e estatística das desordens mentais (The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM). O DSM-I, portanto, trazia 

uma divisão entre as doenças mentais caracterizadas pela preservação de ligação com a 

realidade: da ansiedade à depressão; e entre as que se caracterizavam pela perda substantiva 

da realidade, com alucinações e delírios. 

  Em 1952 é publicado o DSM-II que procurou agregar cerca de cento e oitenta 

distúrbios reconhecidos pelo Exército dos Estados Unidos desde 1918, divididos em 

categorias psicodinâmicas, dentro da dicotomia neurose x psicose (DUNKER; KYRILLOS 

NETO, 2011, p. 614). Verifica-se a inclusão de critérios biológicos, com a utilização de 

termos como afecções cerebrais, distúrbios psíquicos e de personalidade. A nosologia, ora 

leva em conta o critério sintomático, ora suas causas (PESSOTTI, 1999, p. 178). Mantêm-se 

as neuroses, psicoses, ansiedade e depressão. 

  Esta classificação do DSM-II era compatível com a Classificação Internacional de 

Doenças (International Classification of Diseases) da época, o CID-6, onde se falava em 

deficiência mental (causa biológica) e distúrbio causado por doenças nervosas ou mentais 

(causa moral). Isaias Pessotti (1999, p. 182) informa que os distúrbios mentais só passaram a 

fazer parte da CID nesta edição, foi também quando a responsabilidade pela CID passou à 

Organização Mundial da Saúde (LAURENTI, 1994, p. 112). 

  Em 1974 a APA movimentou-se no sentido de uniformizar, validar e padronizar os 

diagnósticos psiquiátricos. Para tanto foi utilizada uma metodologia neokraepeliana, 
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extremamente regulamentar: “[...] cada desordem mental é concebida como uma síndrome 

clinicamente significativa, comportamental ou psicológica.” (DUNKER; KYRILLOS NETO, 

2011, p. 615). 

  Em 1980 foi publicado o DSM-III, que teve como característica a supressão da noção 

de doença “[...] salvo nos casos, bem raros em Psiquiatria, onde é demonstrável uma 

etiopatia.” (SAMUEL-LAJEUNESSE, 1989, p. 73) – como é o exemplo da demência 

vascular.  Surgiram novas espécies de desordens mentais (não doenças). A neurose não foi 

suprimida mas totalmente reformulada em razão da teoria psicanalítica e como condição para 

a psicoterapia. Importava os seus sintomas. 

   Em suma, o DSM-III fora considerado um profundo transformador da Psiquiatria, 

pois amparava a pesquisa empírico-experimental da clínica psiquiátrica. 

  Nessa época despontou o CID-9, em 1975 que trouxe a nomenclatura: desordens 

mentais e doenças do nervo e manteve a divisão entre neurose e psicose. 

  “Listando 297 desordens em 886 páginas, em 1994 o DSM-IV foi publicado.” 

(DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011, p. 616). Houve uma novidade na sua formulação: a 

participação de psicólogos. A grande novidade, além do aumento das hipóteses nosográficas, 

foi a inclusão de critérios clínicos. Em 2000 ele foi revisado. A nomenclatura adotada foi: 

transtorno mental. Isaias Pessotti (1999, p. 182) entende que o DSM-IV não é uma 

classificação das formas da loucura, mas uma representação das possíveis queixas que um 

psiquiatra pode ou deve dar atenção.  

  Em 1999 foi editada a 10ª revisão da CID, revista várias vezes até 2010. Na verdade, 

em que pese conhecida com a denominação “Classificação Internacional de Doenças” e pela 

sigla CID, a CID-10 e suas antecessoras não só classificam a doença mental, mas também 

trataram de outros problemas relacionados à saúde mental (LAURENTI, 1994, p. 115). Por 

isso, sua nomenclatura foi alterada para Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). 

  No que tange à nomenclatura atribuída à loucura, a CID-10 também adota transtornos 

mentais. Conforme informa a Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014, p. 10): “A divisão tradicional entre a neurose e a psicose, que ficou 

evidente na CID-9 (embora deliberadamente deixasse sem qualquer tentativa de definir esses 

conceitos) não foi utilizada na CID-10
60

.” (tradução nossa). 
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 The traditional division between neurosis and psychosis that was evident in ICD-9 (although deliberately left 

without any attempt to define these concepts) has not been used in ICD-10. 
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  Acerca da mudança de nomenclatura do termo alienação, doença, para transtorno, a 

própria Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014, p. 11) 

justifica que:  

 

Transtorno 

O termo "transtorno” é utilizado ao longo da classificação, de modo a evitar 

problemas maiores inerentes ao uso de termos como "doença" e "enfermidade". 

"Transtorno" não é um termo exato, mas é usado para indicar a existência de um 

conjunto de sintomas clinicamente reconhecíveis ou comportamentos associados, na 

maioria dos casos, com sofrimento e com a interferência nas funções pessoais.
61

 

(tradução nossa). 

 

  Entretanto, Valentim Gentil Filho (2014), ao falar sobre a alteração da nomenclatura 

da psicose maníaco-depressiva para transtorno bipolar, informa que: 

 

A mudança de nomenclatura ocorreu, então, para diminuir o estigma e para 

estabelecer distinção entre esse tipo de transtorno e as depressões unipolares que 

nunca evoluem para a fase de euforia, de mania ou hipomania. Além disso, essa 

distinção foi importante para verificar se biologicamente as patologias eram 

diferentes e, portanto, exigiam condutas especiais de tratamento. 

 

  Logo, conclui-se que a essência da doença continua a mesma, entretanto muda-se 

a nomenclatura a fim de desestigmatizar
62

 o doente mental, agora portador de 

transtorno mental, e indicar a possibilidade de seu tratamento e cura. 

 Nota-se, por fim, que a classificação das doenças no DSM e na CID está voltada aos 

sintomas e permissão de diagnóstico do transtorno mental que o paciente relate na clínica. 

Contudo, não guarda necessária relação com toda a construção teórica vista neste trabalhado e 

elaborada durante séculos. Ou seja, não se preocupa com perda da racionalidade ou 

desgoverno da vontade. Por isso Isasias Pessotti (1999, p. 186) afirma que DSM-IV não pode 

ser tido como uma nosologia da loucura ou das doenças mentais, mas apenas uma 

classificação das manifestações de disfunção biológica do sujeito. 

                                                 
61

 Disorder 

The term "disorder" is used throughout the classification, so as to avoid even greater problems inherent in the use 

of terms such as "disease" and "illness". "Disorder" is not  an exact term, but it is used here to imply the 

existence of a clinically recognizable set of  symptoms or behaviour associated in most cases with distress and 

with interference with  personal functions. 
62

 No Direto Civil, observa-se movimento análogo, por exemplo, diante da alteração da nomenclatura do 

desquite para separação judicial, conforme explicam Renata Almeida e Walsir Rodrigues Júnior (2012, p. 233): 

“A partir da Lei do Divórcio – Lei nº 6.515/77 – a palavra desquite foi substituída pela expressão separação 

judicial. Tentou-se com a mudança do nome diminuir a carga de preconceito que a palavra desquite representava 

para a sociedade da época. Apresentar-se como uma pessoa desquitada, principalmente para as mulheres, era no 

mínimo constrangedor diante dos valores morais daquela época.” 
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  Outro conceito que é importante ressaltar é o que consta da CIF
63

 – Classificação 

internacional do funcionamento, da deficiência e da saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2001) no sentido de que o termo incapacidade mental, engloba as 

deficiências, limitações de atividade e restrições de participação. 

  Em maio de 2013 foi editado o DSM-V
64

 (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013) que manteve a nomenclatura de transtornos mentais. 

  Segundo informações do site da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2014), em 2017 pretende-se publicar a 11ª revisão da CID.  

 

2.3.4 A Psiquiatria no século XXI 

 

 Os estudos da Psiquiatria nos séculos anteriores demonstraram uma preocupação 

extrema com a classificação da doença mental. De fato, desde o século XIX, verificou-se uma 

dificuldade teórica básica: “[...] a de definir de modo inequívoco a loucura, distinguindo-a de 

outras alterações na vida mental e englobando, na definição, todas as formas possíveis da 

loucura.” (PESSOTTI, 1995, p. 172).  

  Tratar a loucura como perda da razão sem febre já não era um critério suficiente para 

caracterizar e classificar a loucura. Ademais, o progresso posterior da anatomia e da Medicina 

fez com que se buscasse um substrato orgânico para a loucura. 

  A confusão doutrinária do final do século XIX gerou abusos terapêuticos (PESSOTTI, 

1995, p. 175-176), principalmente em razão da ausência de uma Psicologia científica. 

  As doutrinas organizacionistas dos iatroquímicos, pneumáticos e iatromecânicos já 

traziam uma teoria da loucura confusa; buscando-se a definição por meio das diferenças e 

semelhanças encontradas na observação empírica dos quadros clínicos (PESSOTTI, 1995, P. 

174). A diferença entre o organicismo do século XX para o do século XIX reside no fato de 

que naquele os processos neuroquímicos e neurofisiológicos invocados como fundamento 

orgânico de várias formas de loucura são conhecidos e analisados cotidianamente. 

(PESSOTTI, 1995, p. 185). 

 Portanto, desde a antiguidade até a Psiquiatria contemporânea do século XX, dentro de 

um estudo das escolas francesas e alemãs, é que há um grande esforço de identificação, 

tipificação, nosologia das doenças mentais.  A preocupação com o tratamento e cura das 
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 Que é uma revisão da Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Menos Valia, editado em 

1980. 
64

 Acerca da DSM-V, Allen Frances (2014) apresenta severas críticas a sua exaustiva classificação, dizendo que 

se trazem problemas cotidianos para a esfera do transtorno mental. 
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doenças mentais fica, por isso, em segundo plano. Tentativas com o tratamento moral de Pinel 

e a psicanálise freudiana são exceções. 

  Por esta razão é que Paul Bercherie (1989, p. 317) afirmou que os manuais clássicos 

de Psiquiatria eram um conjunto de documentos e não um tratado de Psicologia patológica, o 

que fez com que a Psiquiatria começasse a se envergonhar da clinica pura, de observação do 

doente. Assim, “O resultado conjunto dos impasses da clínica, da urgência doutrinária e das 

perspectivas do pragmatismo terapêutico foi fazer com que a clínica desaparecesse lentamente 

– primeiro seu espírito, depois seu conteúdo.” 

  Por isso é que se afirma que a clínica psiquiátrica desapareceu, pois ela dá lugar à 

clínica contemporânea preocupada mais com o doente do que com a doença, permitindo o 

tratamento e a cura das doenças mentais: “[...] o progresso na compreensão e no tratamento 

dos distúrbios mentais acarreta um abandono da clínica e da nosografia psiquiátrica, que corre 

o risco de fazer com que desapareçam os elementos de um saber positivo”. (BERCHERIE, 

1989, p.63).   

  Assim:  

 

Assiste-se a um momento muito importante, que é o da passagem da consideração 

da loucura como doença, para loucura como saúde mental. O tema dessa noite é 

colocar uma condição fundamental para que essa passagem não se torne aquilo que, 

na Itália, chamamos de uma nova cronicidade. Quer dizer, tendo-se eliminado o 

significante doença, cria-se o tratamento do usuário, por toda vida, num regime de 

assistência social (VIGANÒ, 1999, p. 39). 

 

  Mesmo que se reporte o uso de psicofármacos nos séculos XIX e XX, desde o 

tratamento moral de Pinel e Esquirol, o que se vê é uma grande reviravolta no tratamento dos 

transtornos mentais com a utilização da medicação. 

  Historicamente, Leopoldo Hugo Frota (2014) disserta que em fevereiro de 1952 foi 

introduzido clinicamente na França o primeiro medicamento antipsicótico sintético: o 

“neuroléptico” clorpromazina (AMPLICTIL
®

, LARGACTIL
®

), por Henri Laborit. A partir de 

então se passa a uma euforia terapêutica. 

  De fato, 

 

O uso de psicofármacos no tratamento dos transtornos mentais, a partir dos anos 50, 

mudou radicalmente a falta de perspectivas que até então prevalecia no campo da 

psiquiatria e da saúde mental, provocando uma ampla reformulação das concepções 

e práticas vigentes, de tal forma que na atualidade, conhecer os medicamentos 

existentes, as evidências que embasam seus usos, são essenciais para um efetivo 

trabalho nestas áreas, mesmo para aqueles profissionais que se dedicam 

preferencialmente à prática psicoterápica (CORDIOLI, 2014). 
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  A utilização do medicamento dependerá do diagnóstico e tipo de tratamento a ser 

implementado junto ao paciente. O tratamento psicológico, em regra, não exclui o 

farmacológico, eles convivem, mas um pode se estabelecer na prática sem o outro. 

  No século XIX o desafio da Psiquiatria é trabalhar o psicofármaco de forma 

consciente, em casos de transtornos mentais graves e persistentes, mas evitá-los ou diminuí-

los nos casos mais brandos, onde podem causar mais malefícios do que benefícios 

(FRANCES, 2014). O desafio maior é não medicalizar a vida em todos os seus aspectos. 

  Conclui-se aqui o estudo da Psiquiatria e do tratamento dado desde a loucura ao 

transtorno mental. 

  Considerando a hipótese de que o tratamento de saúde mental é multidisciplinar, faz-

se necessário o estudo da Psicologia e do tratamento que dá ao portador de transtornos 

mentais. 

   

2.4 A Psicologia  

 

 A história da Psicologia como ciência tem destaque no final do século XIX 

consolidando-se em meados do século XX, em que pese o conhecimento psicológico remontar 

aos gregos. 

  De fato, a Psicologia se torna ciência no final do século XIX, diante de um recuo da 

filosofia enquanto teoria do conhecimento. Ou seja, a Psicologia sai da filosofia, onde era 

apenas uma disciplina, figurando como ciência independente, pois deixa de buscar a essência 

humana e passa a adotar métodos para conhecer e, mais que isso, intervir sobre o ser humano. 

(CAMBAÚVA; SILVA; FERREIRA, 1998, p.222). Vincula-se, assim, às ciências sociais e à 

ciência biológica. 

  Este rompimento e autonomia não se dão de uma hora para outra, pois são decorrentes 

de um processo histórico. Afinal, “[...] a psicologia não emergiu por um decreto de 

genialidade de um sujeito individual, [...] ela é um objeto da cultura, na forma de um discurso 

acadêmico-científico, e que, enquanto tal, não está finalizada, pronta, concluída.” (MATOS, 

2011, 629). 

  Nikolas Rose (2008, p. 156) explica que a Psicologia como ciência não surgiu na 

academia, mas sim onde as condutas coletivas e individuais se estabeleciam: nas fábricas, nas 

prisões, no tribunal etc. 
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  Não se pretende e nem há espaço para uma divagação histórica exauriente, mas é 

preciso afirmar que as ideias da Psicologia como ciência autônoma que se estuda são uma 

continuidade das ideias psicológicas que se faziam antes junto à filosofia. 

  José M. Velázquez (2001, p.2), em seu livro História da Psicologia, ensina que os 

primitivos habitantes da terra consideravam o ser humano formado por uma dualidade: corpo 

e alma, ainda que o conceito de alma fosse ligado a algo físico, como a ideia de uma gelatina 

presente no cérebro. Entretanto, já se vislumbra nessa primitividade algo de psicológico. Em 

Aristóteles, na Grécia (século IV a. C.), tem-se a Psicologia, em que pese ainda sem este 

nome, também atrelada à ideia de estudo da alma, não só humana, mas de todos os seres 

(VELÁZQUEZ, 2001, p.7). Na idade média é agregada a concepção religiosa e a ideia de 

imortalidade da alma (VELÁZQUEZ, 2001, p.10-11).  

  Segundo Lenita Cambaúva, Lúcia Silva e Walterlice Ferreira (1998, p. 220-221), 

enquanto o pensamento mítico explica o mundo por meio da fé, da crença; a filosofia busca 

este conhecimento de forma organizada e sistemática, por meio da investigação, da 

compreensão e da organização do saber de forma racional. Assim, se já entre os gregos a 

filosofia pregava uma forma racional de pensamento, significa que as ideias psicológicas 

advêm deste tempo. 

  O termo Psicologia surge no final do século XVI com Rudolph Goclenius (1590), 

filósofo alemão (VELÁZQUEZ, 2001, p.7). 

  Immanuel Kant, outro filósofo alemão, preocupou-se com a questão da loucura no 

século XVIII. Tanto é assim que escreveu especificamente sobre a temática da loucura no 

texto “Ensaio sobre as doenças da cabeça” em 1764, onde denotava as questões morais e 

subjetivas da mente humana, além de trabalhar o tema em outras obras esparsamente. A 

filosofia de Kant foi levada em conta para construção das teorias psicológicas de Freud
65

 

posteriormente. 

  Atribui-se a criação da Psicologia como ciência a Wilhelm Wundt. Mas, considerando 

a estreita ligação entre Filosofia e Psicologia, Saulo Freitas de Araújo (2009, p.210-211) 

afirma que, na verdade, foi a filosofia que ocupou lugar central em seu projeto intelectual, 
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 De fato, conforme afirma Leopoldo Fulgêncio: “[...] caracterizamos a proximidade e diferença que liga a 

filosofia à psicanálise. Em termos específicos, focando o problema em Kant e Freud, tratar-se-ia de fazer uma 

análise comparativa entre as formulações kantianas (lei moral, ação moral, faculdade de julgar, formas a priori, 

coisa em si, etc.) e as formulações da psicologia freudiana (Super-eu e Complexo de Édipo, desenvolvimento 

infantil, inconsciente etc.), marcando e explicitando suas correspondências e diferenças. Dizendo noutros termos, 

o paradigma freudiano seria devedor do sistema kantiano, inclusive no que se refere aos elementos metafísicos 

de sua base disciplinar, tal qual acontece noutros ramos das ciências naturais.” 
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buscando um novo modelo metafísico universal, uma nova visão de mundo. Sua Psicologia 

faz parte deste projeto maior e só pode ser entendida nesse contexto. 

  O termo Psicologia vem do grego psique, que significa alma ou espírito; e logos, que 

significa estudo ou tratado. Assim, sob o ponto de vista etimológico, Psicologia é o estudo da 

alma. O que se justifica diante de seu contexto histórico de surgimento (VELÁZQUEZ, 2001, 

p.1). Entretanto, não é este o sentido dado à Psicologia contemporânea. 

 Wilhelm Wundt (1896) conceituou a Psicologia como uma ciência da observação da 

realidade que “[...] tem a experiência imediata como seu objeto.
66

”, a acepção subjetiva
67

 da 

realidade. Logo, o autor não aceita a ideia de mente espiritual ou material, comum na sua 

época. A observação mediata (externa) transfere ao psicólogo objetos materiais, enquanto a 

observação imediata (interna) transfere processos complexos. 

  É interessante observar que, como explica Nikolas Rose (2008, p. 156), o estudo da 

Psicologia não tratou do anormal, mas sim do normal e de suas normas. Na primeira metade 

do século XX estudou-se a ideia de inteligência, de forma que os indivíduos que tivessem 

reduzida capacidade mental deveriam ser encaminhados a instituições especiais – escolas ou 

colônias, permitindo sua administração e submissão a regimes particulares, tarefas ou 

tratamentos de acordo com suas habilidades. 

 Karl Jaspers (1973, p. 13) pensa a Psicologia no mesmo sentido, ao afirmar que a 

Psicologia estuda a vida psíquica normal, o desenvolvimento humano. 

  Quanto à ligação entre Psicologia e Psicopatologia (ciência psiquiátrica), Karl Jaspers 

(1973, p. 13) ensina que não existem limites precisos entre elas, de forma que uma aprende 

mutuamente com a outra.  Afinal, o próprio conceito de doença mental e sua classificação não 

são precisos, como visto no estudo da Psiquiatria durante as épocas. 

  Quanto à investigação em Psicologia, Wilhelm Wundt apresentou duas formas: uma 

de aplicação a individual e outra, a Völkerpsychologie, de aplicação social. Na primeira, a 

investigação baseia nos estudos diretos da sensação, da percepção e da representação 

(WUNDT, 1886), com experimentação e observação; na segunda a investigação se faz por 

meio da observação dos fenômenos culturais e coletivos (WUNDT, 1904). 

  Ademais, a teoria de Wundt trazia, ainda, a Verschmelzung – fusão, processo mental 

primário, por meio da qual as propriedades psíquicas se manifestam, por meio do princípio da 
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 [...] dass sie die unmittelbare Erfahrung zu ihrem Gegenstande hat. 
67

 Saulo Freitas de Araújo (2009, p.212) ensina que a experiência interna é imediata e que a externa é mediata, 

pois “o acesso aos objetos da natureza é sempre mediado pelas características constitutivas do sujeito da 

experiência (estrutura biológica, cognitiva etc.) e, portanto, indireto. No caso do mundo subjetivo, não há 

nenhuma mediação, uma vez que cada um de nós tem acesso direto a sua própria experiência subjetiva.” 
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síntese criadora, segundo o qual os complexos psíquicos são compostos de elementos simples, 

mas com características próprias independentes de seus elementos em particular (ARAÚJO, 

2009, p. 217). Logo, o autor se afastava das teorias associativas britânicas da época. 

  Quanto à aplicação da Psicologia, no século XIX ela se transforma para julgar testes 

ao invés de investigar experimentos (ROSE, 2008, p. 157), permitindo encontrar a verdade 

sobre os problemas mentais. O que é novo aqui, portanto, é o meio para aferir as habilidades 

mentais das pessoas – o teste. Se as teorias organicistas da Psiquiatria buscavam uma 

anomalia orgânica junto ao corpo do doente, a Psicologia, por meio dos testes, buscava 

materializar a mente, focada em um espaço interior da pessoa, aquilo que outrora era invisível 

e poderia, então, ser visível, calculável e administrável. 

 Em 1912, o psicólogo estadunidense John B. Watson criou a chamada Escola 

Behaviorista, segundo a qual o objeto da Psicologia é o estudo do comportamento do ser vivo, 

retirando assim de seu estudo a mente e a consciência (VELÁZQUEZ, 2001, p.28-29). Trata-

se de um método objetivo – Psicologia objetiva
68

. 

  No mesmo método objetivo e na mesma época Ivan Pavlov, filósofo, criou sua teoria 

chamada Reflexologia, segundo a qual as condutas explicam-se segundo os reflexos e as 

combinações de reflexos, em especial os condicionados (VELÁZQUEZ, 2001, p.29-30). 

  Anos 30, 40 e 50 do século XX vivenciou-se a Psicologia social (Völkerpsychologie). 

  No Brasil, os cursos e a profissão de psicólogo foram reconhecidos pela Lei n. 4.119, 

de 27 de agosto de 1962 (BRASIL, 1962), regulamentada pelo Decreto n. 53.464, de 21 de 

janeiro de 1964 (BRASIL, 1964).  

  Ademais, a Psicologia, assim como o Direito (o que é demonstrado por este estudo), é 

compreendida na medida de sua corelação com outras áreas do conhecimento humano: 

 

Assim, alguém que queira entender a Psicologia como um todo precisa deter 

conhecimentos em outras áreas. É impossível compreender a psicanálise sem 

compreender a Filosofia. Um psicometrista deve entender de Estatística, um 

neuropsicólogo deve ter conhecimentos de Biologia, um psicólogo social deve 

trabalhar com uma interface nas ciências sociais, um psicólogo escolar deve 

conhecer a Pedagogia, o psicólogo do trabalho deve dialogar com a Administração 

de Empresas, o psicólogo do esporte deve ler livros de Educação Física, e assim por 

diante.  Isso significa que, para se compreender toda a Psicologia, deve-se 

compreender todo o conhecimento humano. A Psicologia se constituiu em uma área 

muito ampla, e é impossível conhecê-la em sua totalidade; são necessárias 

especializações.” (CASSEPP-BORGES, 2013, p. 19). 
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 “Al comenzar la segunda mitad Del siglo XX ha ido cobrando cada vez más fuerza entre los psicólogos la 

idea de que la Psicología es – y no puede ser otra cosa -, que la ciencia objetiva de la conducta. Por eso la 

mayoría de los psicólogos actuales define la Psicología como la ciencia que, utilizando métodos rigurosamente 

científicos, se propone comprender, predecir y controlar la conducta del hombre y la de los demás organismos 

animales. Esta es la definición que aceptamos.” (VELÁZQUEZ, 2001, p.30). 
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  A Psicologia desenvolveu-se, portanto, em várias vertentes, como a existencialista, a 

comportamental e a analista. De fato: “A diversidade da Psicologia é extremamente 

importante nos dias de hoje, pois não há uma demonstração empírica convincente sobre qual 

paradigma é o correto.” (CASSEPP-BORGES, 2013, p. 21). 

  No campo jurídico, que é o que contribuirá para a resposta ao problema da presente 

tese, a clínica psiquiátrica utilizada, em especial no modelo paradigma a ser apresentado, será 

a psicanalítica. Por isso, passa-se ao seu estudo. 

  

2.5 Psicanálise  

 

   

  A psicanálise é uma forma da psicoterapia
69

 (MILLER, 1997, p.10) formulada por 

Freud na contramão da tendência psiquiátrica de associar ou tentar associar a doença mental a 

questões unicamente físicas. 

  De fato, José Taborda (2004, p. 65) afirma que “[...] no início do século XX, surgiu a 

psicanálise, método de investigação do funcionamento mental que atribuía os sintomas 

psiquiátrico a fenômenos psicológicos inconscientes.” 

  Na Psicologia e, portanto, na psicanálise, vislumbra-se uma realidade psíquica. 

  Passa-se a uma apresentação de como surgiu e o que é a psicanálise em Freud e em 

Lacan. 

 

2.5.1 Freud  

 

  James Strachey, em nota introdutória ao livro “Estudos sobre a histeria” de Josef 

Breuer e Sigmund Freud (FREUD, 1996, p.14-31), relata que a obra é considerada como 

ponto de partida para a psicanálise. Afinal, foi no trabalho e estudo dos casos de histeria que 

Freud descobriu os instrumentos da clínica psicanalítica, a começar pelo inconsciente. 

  Josef Breuer, psiquiatra australiano, trabalhava em Viena, quando atuou no caso de 

Anna O. entre 1880 e 1882 – paciente com sintomas de histeria. Apesar de Freud ser recém-
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 Entretanto, cumpre trazer a diferença entre as psicoterapias e a psicanálise: “[...] o enfraquecimento das regras, 

em muitos casos, é o que permite o encontro com o real; a clínica demonstra isso. O problema concerne em saber 

qual remanejamento da técnica é necessário para que o ato analítico se produza. Nisso reside a diferença entre a 

psicanálise aplicada à terapêutica e as psicoterapias: não se trata de escuta e a eficácia não se resume à presença. 

Banalizar a escuta oferecendo apenas uma presença é lidar com o problema na modalidade do universal. O ato 

analítico, que se dirige ao particular, tem como horizonte, em cada caso, fazer existir o inconsciente.” (SALUM, 

2005, p.292). 
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formado em Medicina e estar se dedicando ao estudo da anatomia do sistema nervoso (logo, 

sua especialidade era neurologia), por serem amigos há vários anos, Breuer relatou o caso a 

ele, que ficou extremamente impressionado. Tanto é assim, que quando fora para Paris 

estudar com Charcot, relatou o caso, mas não obteve dele interesse. 

  Ao voltar a Viena para clinicar, a especialidade de Freud passou a ser a histeria. 

Inicialmente ele utilizava os métodos físicos (hidroterapia, eletroterapia, massagens e cura 

pelo repouso).  Entretanto, esses métodos se mostravam insatisfatórios e ele passou a utilizar 

o método catártico, efetivamente, no caso da Sra. Emmy von N., por meio da sugestão 

hipnótica
70

, que tinha como finalidade persuadir o paciente a externalizar o que estava no 

inconsciente da mente. Logo, não era uma aplicação clássica da hipnose como medida 

terapêutica. Ao se utilizar do método, bastava ao analista ouvir o paciente, sem o interromper: 

era o processo de transferência. 

  Ocorre que, conforme informam Fernando Free Paim e Carlota Maria Ibertis (2006, 

p.144), Freud começa a elaborar a tese de que existe uma excitação normal decorrente dos 

acontecimentos da vida que é tolerada e absorvida pelo sistema nervoso. Entretanto, quando 

essa excitação é maior do que a capacidade que o sistema nervoso tolera, é preciso ocorrer sua 

eliminação por meios emocionais, motores e verbais. Se isso não ocorrer, o excesso de 

excitação se torna patológico, como na histeria.  

  Nesse ponto, Freud e Bleuer discordaram no que tange ao “[...] motivo pelo qual esse 

excedente de excitação não é devidamente escoado no sujeito histérico [...]” (PAIM; 

IBERTIS, 2006, p. 144). Bleuer entendia que o histérico está em estado de hipnose quando o 

acontecimento gera o excesso traumático. Já Freud entendia que é o acontecimento que gera o 

excesso traumático e não o estado do sujeito. Logo, nem todos os histéricos aceitavam a 

hipnose. 

  Na verdade, nem todos os pacientes aceitavam bem o procedimento da hipnose.  Por 

isso, Freud abandona o modelo catártico, substituindo-o pelo estado de concentração do 

paciente, ou seja, que este esconde o acontecimento gerador do excesso de excitação no 

inconsciente. Segundo o próprio Freud (1996, p. 137), ele colocava o paciente 

confortavelmente em um divã leito e forçava com a mão na testa ou com a cabeça entre as 

mãos do paciente. Após, cessada a intervenção, era dada a palavra ao paciente que 

livremente liberava as memórias inconscientes. Logo, ao dar voz aos pacientes neuróticos, os 

sintomas da doença mental eram revelados, permitindo, assim, o seu tratamento.  

                                                 
70

 Inicialmente ele usa a hipnose que aprendera com Charcot, mas, diante do insucesso, cria seu próprio método. 
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  No final do século XIX as teorias de Freud já eram bem aceitas na França, em especial 

pela divulgação feita por Janet. 

  Portanto, conclui-se que Freud parte das classificações existentes e faz a diferenciação 

entre neurose e a psicose. Junto aos neuróticos ele aplica um procedimento que denota a 

possibilidade de se decifrar os sintomas, se levados a um tratamento. Tal tratamento será 

estendido às doenças mentais por Lacan. 

  Diante disso é possível construir o caso clínico e aplicar os métodos psicanalíticos 

para tratamento das doença mentais. 

   

2.5.2 Lacan 

 

  Jacques-Marie Émile Lacan foi um médico psiquiatra francês que retornou às 

concepções psicanalíticas freudianas, o que é considerado como sua grande contribuição. 

Tanto é assim que em 1964 ele fundou a escola freudiana de Paris e estudou os ensinos 

técnicos de Freud (LACAN, 1979). 

  Observa-se de sua obra que, por exemplo, Lacan releu o fundamento da noção 

edipiana de Freud. Conforme ensina Maria José Gontijo Salum (2006):  

 

A partir de Freud, Lacan formulou a função paterna edificada não no edipianismo, 

mas no significante do Nome–do-Pai
71

. Através da instauração da metáfora paterna, 

a criança poderá ter acesso à significação fálica, permitindo uma ordenação do 

desejo. Desde os complexos familiares, o pai era considerado por Lacan um 

obstáculo para a sexualidade da criança, mas, também, a possibilidade de sua 

realização.  

   

  Assim, a função do inconsciente, no sentido lacaniano, é mais complexa, pois se 

perfaz mediante registros reais, simbólicos e imaginários. 

  Por meio dessa reformulação, Lacan pretendia “[...] classificar a psicose como uma 

estrutura deficitária em relação à neurose” (SALUM, 2006).  

  Junto ao significante Nome-do-Pai, Lacan vai trabalhar a questão da responsabilidade 

do sujeito real. Não só diante da autoridade paterna, mas da lei. Ou seja, a assunção de 

consciência real da condição de sujeito. Tal concepção será estudada junto ao ponto 2.8, pois 

contribui para a construção do caso clínico atualmente. 
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 Rodrigo da Cunha Pereira (2003, p. 17/24) ensina que a psicanálise lacaniana utiliza a palavra “lei” no sentido 

fundamentar e explicar alguns conceitos básicos. Assim, a lei do inconsciente é “[...] dada pelo que Freud 

chamou de lei do incesto ou complexo de Édipo, ou depois Lévi-Strauss e Jacques Lacan como a Lei do Pai, que 

é exatamente a Lei (inconsciente) que possibilita a passagem da natureza para a cultura.”  



92 

 

  Lacan é partidário de Clèrambault (vide seção 2.3.3.3.2), ele leva em conta o 

automatismo mental para construir sua doutrina psicanalítica. 

  Diante do que fora exposto sobre a teoria psicanalítica de Freud e Lacan, pode-se 

perquirir acerca do fato de seu uso gerar a cura do portador de transtorno mental. 

  Não se fala em cura, pois, conforme Jacques-Alain Miller (1997, p.16): 

 

A idéia de cura no domínio psíquico baseia-se na noção de que o psiquismo seria um 

órgão do corpo, que o psiquismo se confundiria com o funcionamento do cérebro. 

Ora, a psicanálise não se ocupa do psiquismo, ocupa-se do inconsciente, o que é 

muito diferente. O inconsciente não é um órgão, não assegura nenhuma função de 

conhecimento do mundo e, no campo específico do inconsciente, curar não tem 

sentido. 

 

  Ademais,  

 

[...] Lacan, no final de seu ensino, parte da constatação de que algo no sintoma é 

incurável e introduz uma outra maneira de pensar a definição de cura na psicanálise, 

na medida em que demonstra que curar-se de um sintoma não significa libertar-se 

dele, mas, ao contrário, significa identificar-se a ele, o que pressupõe que um 

analisante possa, no fim de sua análise, possa (sic) reconhecer, no sintoma, aquilo 

que lhe é mais próprio, mais singular, fazendo dele um outro uso, inventando um 

savoir-faire
72

, um saber lidar com o gozo que lhe concerne (SOUTO, 2014, p.6). 

 

  Se não se fala em cura, o tratamento psiquiátrico do inconsciente (os sintomas) 

garantiria ao sujeito o exercício, na maior medida do possível, de sua autonomia. Ter 

consciência de seus atos é ter autonomia e, portanto, discernimento – autodeterminação. 

 

2.6 O movimento antimanicomial 

 

  Desde Pinel (1809) verifica-se uma tentativa de humanização do tratamento dado ao 

louco, chamado por ele de alienado. De fato, como já exposto, Pinel liberta o alienado das 

amarras e propõe um tratamento moral. Entretanto, seu modelo não vingou e reinou no século 

XIX, denominado de século dos manicômios (vide ponto 2.3.2 deste trabalho), o tratamento 

físico. 

  Em razão disso, o século XX é marcado pelo movimento antimanicomial ou luta 

antimanicomial. Entretanto, explica Isaias Pessotti (1996, p. 177) que desde meados do 

próprio século XIX surgiu um movimento de desinstitucionalização do alienado, conforme se 

observa da obra de Falret em 1890, que apregoa sua reintegração à vida comum. Diz-se que 

este movimento vem atrelado aos autos custos para o governo da manutenção do grande 
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 Saber como (tradução nossa). 
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número de alienados no manicômio. Assim, a responsabilidade pelo alienado recairia sobre a 

família. 

  Tal posição de Falret (1890, p.47) já encontrava problemas em razão dos loucos 

perigosos e dos que, por estarem controlados no manicômio, não apresentavam maiores 

problemas, entretanto quando saiam da instituição passavam a ter atitudes irracionais. Isso 

demonstra que, ainda que o Estado não atue com a institucionalização do alienado, seria 

necessário algum meio de controle e amparo dele junto à família (FALRET, 1890, p. 45-49). 

  O autor apresenta alternativa (FALRET, 1980, p. 49-50): a colocação do alienado em 

casas isoladas, ainda que dentro da estrutura do manicômio, em uma área ampla, onde ele 

teria liberdade de circulação e convivência (trata-se do sistema cottage system inglês), mas 

com supervisão de pessoas especializadas ou de famílias estranhas, inclusive na zona rural, 

formando um modelo como o da colônia Gheel
73

 (belga). Entretanto, diante da falta de 

assistência ao alienado, Falret acaba por concluir que se ele é curável o tratamento 

manicomial é mais adequado do que a liberdade do campo. 

  A ideia antimanicominal encontra força nas lições e posições defendidas por Michel 

Foucault (2003). Mas, o maior expoente da luta antimanicomial foi Franco Basaglia, 

psiquiatra italiano. Suas considerações motivaram a chamada “Lei Basaglia”, Lei n. 180 de 

1978 (ITALIA, 1978) ainda vigente na Itália. 

  As ideias de Basaglia começaram entre 1961 e 1968, quando ele era diretor do 

Hospital Psiquiátrico de Gorizia. Segundo ele, o asilamento fazia com que o doente adquirisse 

sintomas dos outros doentes. Ademais, “Basaglia enfatiza que até mesmo as teorias 

psicodinâmicas e o pensamento fenomenológico não foram capazes de quebrar a ação 

objetalizante impetrada pela ciência ao longo da história contemporânea.” (BUENO, 2011, 

p.35). 

  A experiência de Basaglia em Gorizia e em Trieste levou-o a teorizar acerca do 

fechamento das instituições psiquiátricas na Itália. Mas, tratou-se de um processo demorado, 

que nem mesmo a Lei de 1978 conseguiu de imediato: 

 

A lei 180/78 prevê: 

- encerramento progressivo (que levou anos) dos hospitais psiquiátricos, proibindo-

se a construção de novos ou a realização de novas internações.  

- a abertura de pequenos departamentos de internação em hospitais gerais ou em 

centros de saúde mental espalhados por todo o território, considerados a base da 

nova rede de assistência.  
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 Isaias Pessotti (1996, p. 187) informa que na colônia Gheel moravam cerca de novecentos alienados que eram 

cuidados por famílias camponesas e com eles trabalhavam. Não havia um sistema de assistência 

extramanicomial. 
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  - a criação de pequenas estruturas protegidas (proporcionando privacidade e 

autonomia em um clima acolhedor) para as pessoas que não conseguem viver com a 

família ou sozinhos.  

  - o tratamento é considerado terapêutico e voluntário (as exceções, o TSO, são 

estritamente regulamentadas e delimitadas); se estabelece o direito do paciente de 

recusar os cuidados, restando o dever do Serviço Público de garantia da liberdade, 

na medida do possível (EVARISTO, 2000, tradução nossa)
74

.  

 

 Na França, a Psiquiatria de Setor de Lucien Bonnafé baseada na vocação terapêutica 

da Psiquiatria, previa que “[...] o tratamento deveria ser realizado dentro do meio social, de 

modo a evitar a segregação e o isolamento dos usuários.” (PINTO; FERREIRA, 2010). Diante 

disso, a atenção ao paciente psiquiátrico passa a se dar “[...] por meio de centros de saúde 

mental na comunidade, divididos em territórios chamados de setores com práticas de caráter 

ambulatorial, descentrando o atendimento psiquiátrico do hospital para a localidade onde vive 

o usuário.” (PRADO FILHO; LEMOS, 2012, p.53-54). 

  Percebe-se que se trata de um movimento mundial adotado no Brasil, onde seu marco 

é o II Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental, na cidade de Bauru, no estado de São 

Paulo, em 1987 (PRANDONI; PADILHA, 2004, p. 634).  

  O discurso antimanicomial no Brasil é anterior à Constituição da República de 1988 

(DELGADO, 1992, p. 43), mas intensificou-se após ela. A dita Constituição tratou da saúde 

dentre suas garantias fundamentais de proteção e promoção da dignidade da pessoa humana 

como de competência do Sistema Único de Saúde, incluindo-se ai a saúde mental. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde:  

 

A saúde mental não é somente a ausência de transtornos mentais. É definida como 

um estado de bem estar no qual o indivíduo é consciente de suas próprias 

capacidades, pode enfrentar as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma 

produtiva e frutífera e é capaz de trazer uma contribuição para sua comunidade
75

 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).  
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 La ley 180/78 prevé: 

 - el cierre progresivo (que ha llevado años) de los hospitales psiquiátricos, prohibiéndose la construcción de 

otros nuevos o la actuación de nuevas internaciones.  

- la apertura de pequeños departamentos de hospitalización en los hospitales generales o en los Centros de Salud 

Mental diseminados por el territorio, considerados la base de la nueva red de asistencia. 

 - la creación de pequeñas estructuras protegidas (que ofrecen privacy y autonomía en un clima acogedor) para 

personas incapaces de vivir en familia o solas.  

- el tratamiento es considerado terapéutico y voluntario (las excepciones, los TSO, son estrictamente 

reglamentadas y delimitadas) ; se sanciona el derecho del paciente a rechazar los cuidados, quedando firme el 

deber del Servicio Público de garantizárselos, en libertad, en la medida de lo posible. 
75

 La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar en el cual 

el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
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  Sob esse prisma, o tratamento do portador de transtornos mentais não poderia ser 

praticado com meios que ferissem a dignidade humana e sim por meios a garantir o mais 

amplo acesso à saúde, não necessariamente no recolhimento: 

 

A Luta Antimanicomial se constitui como um movimento político que tem como 

eixo principal a construção da cidadania do louco e sua inclusão social. 

Transformação radical dos dispositivos sociais milenares, até então, utilizados com a 

loucura, promovendo um autêntico movimento político que busca produzir soluções 

para além do que já existe, novas categorias e conectores no campo social que 

possam articular toda rede de assistência e cidadania (RIBEIRO, 2011, p. 69). 

 

  Diante de uma visão civil constitucional, além de uma ideia prestacional da saúde, ou 

seja, que o Estado seja responsável pela saúde de seus cidadãos; vislumbra-se uma ligação 

direta entre saúde e liberdade. Ou seja, a pessoa tem a liberdade de autonomamente escolher o 

que é saúde para ela, na medida do seu discernimento. Nesse sentido: 

 

[...] sua qualificação como direito social é insuficiente para ampla tutela do ser 

humano, pois a possibilidade de conformação do direito à saúde é tão relevante 

quanto a efetividade do papel do Estado para eficácia deste direito, razão pela qual 

se tomou a definição mais moderna de saúde como autogoverno corporal. Em 

termos de interpretação constitucional, é totalmente possível se entender saúde como 

direito de liberdade, mesmo a Carta Constitucional de 1988 mantendo seu principal 

enfoque no caráter prestacional do direito à saúde (TEIXEIRA, 2010, p. 67).  

 

  Se a noção de saúde é, também, ligada à liberdade, que decorre da autonomia e da 

possibilidade de seu exercício, quando se trabalha com a saúde mental, deve se garantir, 

dentro do que for possível, a emancipação do sujeito para que ele possa ser competente para 

tomar suas próprias decisões. 

  Sob esses anseios, o trabalho conjunto dos que lidam diuturnamente com saúde 

mental: psiquiatras, psicólogos, enfermeiros etc.; movimentou a política antimanicomial no 

Brasil, visando um tratamento ambulatorial e domiciliar do portador de transtornos mentais. 

Nesse sentido, veio a Lei Ordinária 10.216/2001
76

 (BRASIL, 2001). A legislação brasileira 

atribuiu ao Estado o desenvolvimento da política de saúde mental (artigo 3º), que deve contar 

com a participação efetiva da sociedade e da família, prestada em “[...] estabelecimento de 

saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde 
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 Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira (2011, p.116) explicam que: “Em 1989 o Dep. Paulo 

Delgado apresenta o Projeto de Lei n. 3.657 que propunha a extinção dos hospitais psiquiátricos. Em discussão 

no Senado Federal, foi rejeitado em dezembro de 1995 pela Comissão de Assuntos Sociais. Mas, um substitutivo 

do Senador Lucídio Portela foi aprovado, tendo, posteriormente, sofrido pequenas modificações por outro 

substituto do Senador Sebastião Rocha, mantendo sua essência. O substitutivo do Senado Federal transforou-se 

na Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001.” A radicalização pela desinstitucionalização, com discussão polarizada, 

apresentou-se extremamente axiológica. 
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aos portadores de transtornos mentais”. Tais unidades são os Centros de Atenção Psicossocial 

– CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos -SRT, os Centros de Convivência e Cultura e 

os leitos de atenção integral - em Hospitais Gerais, nos CAPS III; conforme informações do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), que serão trabalhadas no seção 2.7. 

  De fato, a Lei n. 10.216 de 2001 prevê em seu artigo 4º que: “A internação, em 

qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes.” 

  Logo, o Brasil, no que tange ao tratamento do portador de transtornos mentais, adota 

uma vertente antimanicomial que não é aceita pacificamente por todos os profissionais e os 

pacientes. A título de exemplo, cita-se o caso relatado pelo senhor José Calixto Sobrinho, de 

70 (setenta) anos, no documentário “Omissão de Socorro” (ARAÚJO, 2007). Segundo ele, 

quando possuía plano de saúde suas duas filhas, portadoras de transtornos mentais, eram 

internadas e tratadas, mas, sem o plano, o atendimento é medicamentoso e as filhas ficam em 

casa. Elas são violentas e se não forem trancadas em casa fogem. Relata ainda o senhor José 

que a equipe de atendimento muda constantemente e que uma equipe anterior, já conhecedora 

do caso e das dificuldades, enviava os remédios para serem ministrados; contudo, nova equipe 

não aceita o procedimento, exigindo o comparecimento das pacientes que, segundo o relato, 

demandaria transporte via ambulância ou auxílio policial. Não havendo o atendimento, as 

duas filhas ficam sem a medicação necessária.  

  Não obstante as críticas ao sistema, é necessário demonstrar como se dá o tratamento 

dos portadores de transtornos mentais na prática, de acordo com a legislação brasileira sob o 

ponto de vista médico e psicológico. 

   

2.7 O tratamento do portador dos portadores de transtorno mental no Brasil 

 

   

  Os ditos loucos foram ignorados pela sociedade brasileira antes da chegada da família 

Real no Brasil, no início do século XIX. Os advindos de famílias com posses eram tratados 

em casa ou em clínicas médicas particulares. Os oriundos de famílias pobres eram relegados à 

rua (FONTE, 2012). 

  Em 1841, por meio do Decreto n. 82 (BRAZIL, 1841), o Imperador Dom Pedro 

determinou a criação do Hospício Dom Pedro II, que seria anexo à Santa Casa de 



97 

 

Misericórdia. Ele só foi inaugurado
77

 como o primeiro hospital psiquiátrico brasileiro em 

1853 no Rio de Janeiro (MOREIRA, 2011). Como Hospício Nacional, os pobres deveriam ser 

obrigatoriamente nele internados, a fim de que fossem tratados e recuperados, na medida do 

possível e dentro do que a doença permitisse. Os ricos podiam ser internados ou continuar o 

tratamento na residência da família. Inicia-se aqui a lógica de que o louco deve ser tratado 

pela instituição psiquiátrica no Brasil (RIBEIRO, 2011, p. 69). 

  Após, as instituições psiquiátricas foram se regionalizando. Na época do Segundo 

Reinado, entre 1840 e 1889, foram abertos outros hospitais exclusivos para os loucos. Eles, 

muitas vezes, funcionavam em instalações provisórias. A implantação deles veio em resposta 

aos anseios da sociedade, que não suportava mais ver seus loucos circulando livremente pela 

rua (RIBEIRO, 2011, p. 70-71).  

  Segundo Juliano Moreira (2011) o surgimento dos manicômios nos estados brasileiros 

se deu assim: 

 

QUADRO 4 Instauração de Hospícios no Brasil 

Província/Estado Ano Estabelecimento (município) 

Rio de Janeiro 1852 

1878 

1890 

Hospício de Pedro II (Rio de Janeiro) 

Enfermaria de Alienados anexa ao Hospital São João Batista (Niterói) 

Colônias de São Bento e Conde de Mesquita (Ilha do Governador) 

São Paulo 1852 

1864 

1895 

1898 

Hospício Provisório de Alienados de São Paulo (Rua São João) 

Hospício de Alienados de São Paulo (Chácara da Tabatingüera) 

Hospício-colônia provisório de Sorocaba 

Hospício-colônia de Juqueri (atual Franco da Rocha) 

Pernambuco 1864 

1883 

Hospício de Alienados de Recife-Olinda (da Visitação de Santa Isabel) 

Hospício da Tamarineira (Recife) 

Pará 1873 

1892 

Hospício Provisório de Alienados (Belém, próximo ao Hospício dos Lázaros). 

Hospício do Marco da Légua (Belém) 

Bahia 1874 Asilo de Alienados São João de Deus (Salvador) 

Rio Grande do Sul 1884 Hospício de Alienados São Pedro (Porto Alegre) 

Ceará 1886 Asilo de Alienados São Vicente de Paula (Fortaleza) 

Alagoas 1891 Asilo de Santa Leopoldina (Maceió) 

Paraíba 1890 Asilo de Alienados do Hospital Santa Ana (João Pessoa) 

Amazonas 1894 Hospício Eduardo Ribeiro (Manaus) 

Minas Gerais 1903 Hospício de Barbacena 

Paraná 1903 Hospício Nossa Senhora da Luz (Curitiba) 

Maranhão 1905 Hospício de Alienados (São Luis do Maranhão) 

Fonte: (Moreira, 2011).  
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 Sobre o Hospício Dom Pedro II, Fabrício Junio Rocha Ribeiro (2011, p.70) informa que: “Essa instituição 

tinha capacidade para 350 pacientes. Na data de sua inauguração, contava com cerca de 144 internos, atingindo 

sua capacidade máxima no primeiro ano de funcionamento. Esse processo aconteceu em quase todos os hospitais 

que eram destinados a tratar os loucos e, uma vez abertos, rapidamente atingiam sua capacidade máxima devido 

à crescente demanda de internação, fato que justificou o grande investimento e designação de verba para a 

construção demais hospitais.”  
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  Nessas instituições, não havia uma coordenação médica, mas sim religiosa, o que 

tornava o critério de admissão não vinculado somente à doença psiquiátrica diagnosticada. 

  Em 30 de outubro de 1882 ocorre a criação do ensino de Psiquiatria no Brasil. No 

início do século XX os médicos conseguem desvincular o tratamento da loucura dos 

religiosos, passando à administração e assunção do tratamento dos loucos nos hospitais – 

Santas Casas.  

  Após o advento da República – 1889, em 1890 por meio do Decreto 142 A de 11 de 

janeiro (BRAZIL, 1890) o Hospício dom Pedro II passou a denominar-se Hospício Nacional 

de Alienados ao se vincular ao poder público. Logo, 

 

Hospício passa a ser chamado de Hospital. Alienado agora é doente mental, depois 

será psicopata. O asilado passa a ser interno. Nos ambulatórios ele é egresso, quando 

oriundo da hospitalização. Torna-se paciente do ambulatório. No consultório ele é 

paciente, cliente, analisando ou está em terapia (PICCININI; ODA, 2006). 

   

  Em 1903, com o Decreto m. 1.132 (BRAZIL, 1903), a assistência ao alienado mental 

passou a ser feita preferencialmente em estabelecimentos para alienados e, excepcionalmente, 

na residência da família. Instaurou-se, portanto, um modelo centralizado no hospício e na 

atuação médica, com isolamento necessário ao tratamento do alienado. Ademais, criaram-se 

as colônias agrícolas destinadas ao tratamento de paciente psiquiátricos – em modelo similar 

ao da colônia Gheel Belga, reportada na seção anterior - 2.6. 

  Nesse modelo do Decreto de 1903, a internação se dava por requisição de autoridade 

pública ou por particular, com a apresentação da identificação do alienado e dos atestados 

médicos recentes que reconheciam a alienação. Era permitido ao doente solicitar novo exame 

de sanidade mental ou denunciar a falta deste, a qualquer tempo. Se a pessoa que solicitou a 

internação requeresse a saída do alienado, esta não seria negada, exceto no caso de 

comprovação de iminente perigo para o próprio alienado ou para a ordem pública 

(PICCININI; ODA, 2006). 

 Até aqui, segundo Juliano Moreira (2011), tem-se quatro datas emblemáticas: 

 

1ª A de 18 de julho de 1841, que é a fundação do Hospício Nacional. 

2º A de 30 de outubro de 1882, que é a da criação do ensino de psiquiatria no Brasil. 

3º A de 11 de janeiro de 1890, da volta do Hospício à administração do estado. 

4º A de 22 de dezembro de 1904 [sic], da promulgação da lei federal de assistência 

aos alienados. 

   

  Em 1923 é fundada a Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), com fins eugênicos, 

visando à consolidação da exclusão do louco da sociedade. 
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  Em 1934 é editado o Decreto n. 24.559 (BRASIL, 1934), que dispõe sobre a 

assistência e proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas (esta é a nova nomenclatura adotada 

para o outrora louco/alienado), trazendo um modelo de tratamento do psicopata também 

centralizado - hospitalocêntrico. Admitia-se o cuidado em residência de forma excepcional. A 

grande preocupação era o controle médico e social dos loucos (perigosos). A internação podia 

ser feita por ordem judicial ou requerimento da autoridade policial, a pedido do próprio 

paciente ou solicitação de seu cônjuge, pai, filho ou parente até 4º grau, outro interessado ou 

por autoridade em geral. Era necessária a apresentação de atestado médico ou da guia de 

internação do médico do hospital. Os doentes mentais não poderiam ser internados em 

hospitais gerais, exceto em seções especiais. Eram três espécies de regimes de internação: 

aberto (para os que não recusavam a internação), fechado (para os com determinação judicial 

de internação ou que apresentassem risco de fuga) e misto. Assim como no Decreto de 1903, 

o psicopata poderia pedir sua alta, o que poderia ser requerido, também pela família ou por 

quem requereu a internação, uma vez demonstrada a cessação de perigo (PICCININI; ODA, 

2006). 

  Em 1946 é criado o Serviço Nacional de Doenças Mentais, consolidando a 

federalização da política em saúde mental no Brasil (DELGADO, 1992). Ademais, na década 

de 50 há um prosseguimento de implantação dos hospícios públicos estaduais, ao lado da 

expansão de estabelecimentos privados e filantrópicos na década de 60. 

  Como informado na seção 2.4, os cursos e a profissão de psicólogo foram 

reconhecidos no Brasil pela Lei n. 4.119, de 27 de agosto de 1962 (BRASIL, 1962), 

regulamentada pelo Decreto n. 53.464, de 21 de janeiro de 1964 (BRASIL, 1964). 

  A expansão dos manicômios no Brasil, na figura de hospitais psiquiátricos, em 

especial privados, se deu na época do regime militar (PRANDONI; PADILHA, 2004, p. 638). 

De fato, a partir de 1964 há uma ampliação do tratamento psiquiátrico no Brasil, vivenciando-

se o que se chamou de Psiquiatria de massa. 

  De fato, Eliane Maria Monteiro da Fonte (2012) informa que o período posterior ao 

golpe militar de 1964 representou uma nova fase de assistência ao doente mental:  

 

[...] a partir da qual se estendeu a cobertura à massa de trabalhadores e seus 

dependentes. Foram os governos militares que consolidaram a articulação entre 

internação asilar e privatização da assistência, com a crescente contratação de leitos 

nas clínicas e hospitais psiquiátricos conveniados, que floresceram rapidamente para 

atender a demanda. As internações passaram a ser feitas não apenas em hospitais 

públicos (que, dadas as suas precárias condições, permaneceram reservados aos 

indivíduos sem vínculos com a previdência social), mas em instituições privadas 

[...].” (FONTE, 2012). 
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  Nessa época, a decisão pela internação ficava a cargo do médico ou da família.  

  Em 1973, conforme informa Pedro Delgado (1992, p. 49) foi editado um manual de 

serviços para a Assistência Psiquiátrica pelo grupo técnico do antigo Instituto Nacional de 

Previdência Social - INPS
78

. 

  Em 1979 foi realizado o I Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental em São Paulo 

e no mesmo ano o III Congresso Mineiro de Psiquiatria. Este que teve como mote as 

denúncias de violência manicomial pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia. Tanto é assim 

que Eliane Brum, no prefácio do livro de Daniela Arbex (2013, p. 15), informa que após 

visitar o Hospital Colônia de Barbacena, Franco Basaglia chamou uma coletiva de imprensa e 

declarou: “Estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, 

presenciei uma tragédia como esta.” 

  Conforme informado alhures, o Hospício de Barbacena fora inaugurado em 1903. 

Daniela Arbex conta no livro “Holocausto brasileiro” (2013) como era o dia-a-dia no local. 

Tal descrição era repetida nos demais hospícios do país, repetindo um modelo de manicômio 

europeu dos séculos XIX e XX.  

  A autora informa que o local se tornou o destino de desafetos, homossexuais, 

militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem 

documentação, ou seja, todos os tipos sociais indesejáveis, inclusive os loucos (p. 25-26). A 

admissão era feita por meio de diagnóstico padrão e o tratamento era degradante e desumano 

como reportado junto aos tratamentos físicos do século XIX, século dos manicômios, na 

seção 2.3.2.2. 

  Em 1987 foi realizado o II Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental, na cidade de 

Bauru, no estado de São Paulo (PRANDONI; PADILHA, 2004, p. 634).  

  Em 1988 é promulgada a Constituição da República de 1988 que traz o Direito à saúde 

como um Direito Fundamental da pessoa humana, junto ao capítulo de Direitos Sociais, artigo 

6º, prevendo no artigo 196 a ideia prestacional da saúde pelo Estado e mais, nos termos do 

artigo 198, por meio de um sistema único de saúde – SUS – descentralizado, com 

atendimento integral e com participação da comunidade.  
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 Hoje se tem o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social - criado com base no Decreto n. 99.350 de 27 de 

junho de 1990 mediante a fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 

(IAPAS), com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
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  Conforme dito na seção anterior – 2.6 – o conceito de saúde constitucional não pode 

ser compreendido apenas como prestacional, abarcando, também, o conceito ligado à 

liberdade, autogoverno corporal (TEIXEIRA, 2010, p. 67). 

  Logo, percebe-se que o objetivo de tratamento da saúde em geral, onde se tem como 

espécie a saúde mental, é ligado à autonomia do paciente. Para exercê-la é necessária a 

autodeterminação. Pressupõe-se a existência de discernimento. 

  Na relação médico-paciente
79

, é necessário que o médico informe ao paciente todas as 

vicissitudes de seu tratamento para que possa agir mediante autorização dele em termo de 

consentimento livre e esclarecido (SOUZA, 2014).  Então, o sistema de saúde pública 

brasileiro, incluindo o de saúde mental, deve buscar a maior emancipação possível do sujeito. 

   Neste meio tempo, ao lado dos manicômios, foram surgindo serviços alternativos não 

asilares: 

 

Em função do compromisso firmado pelo Brasil na Declaração de Caracas11 e pela 

realização da II Conferência Nacional de Saúde Mental, passaram a entrar em vigor 

no país, a partir da década de 1990, as primeiras normas federais regulamentando a 

implantação dos serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros 

CAPS, NAPS e Hospitais-dias. Também foram aprovadas as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. As macro mudanças 

legislativas, jurídicas e administrativas foram, no período de institucionalização da 

Reforma Psiquiátrica, consideradas necessárias e, até mesmo, as garantias de 

operacionalização de novas práticas terapêuticas (FONTE, 2012). 

 

  Corroborando todo este movimento, tem-se a Lei Ordinária 10.216/2001 (BRASIL, 

2001), ainda vigente, que determina em seu artigo 3º: “É responsabilidade do Estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde 

aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a 

qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou 

unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.” De fato, 

“Esta mudança rompe definitivamente com uma prática iniciada na década de 1960 da 

privatização da Psiquiatria, quando a loucura se transformou em mercadoria muito lucrativa.” 

(RIBEIRO, 2011, p. 82).  

  Nesse passo, o tratamento é preferencialmente ambulatorial e domiciliar, trazendo a 

família para assunção de suas responsabilidades e funções sociais.  Afinal, se se 

entende que: “Família é toda formação social que envolva ambiente propício ao livre e pleno 
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 Acerca da relação médico-paciente, remete-se ao capítulo 2 do livro Aconselhamento genético e 

responsabilidade civil: as ações por concepção indevida (wrongful conception), nascimento indevido (wrongful 

birth), vida indevida (wrongful life) (SOUZA, 2014). 
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desenvolvimento das pessoas que a constituírem. Configura-se, dessa forma, a partir de três 

principais elementos: afetividade, estabilidade e ostensibilidade.” (ALMEIDA; RODRIGUES 

JÚNIOR, 2012, p. 20), e, também, em razão do principio da solidariedade, a família tem papel 

essencial no tratamento e manutenção social do portador de transtornos mentais: 

 

A citação de alguns dispositivos é suficiente para demonstrar que a política protetiva 

e promocional destinada a esse grupo perpassa pela preferência na sua manutenção 

no seio familiar e comunitário, em superação ao isolamento hospitalar que por muito 

tempo foi padrão. O art. 2º da referida Lei prevê como direitos dessas pessoas [...] 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 513). 

 

  De fato, a Lei traz vários Direitos ao portador de transtornos mentais e à família. 

Ressaltam-se os do parágrafo único do artigo 2º: 

 

Art. 2º [...] 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 

saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 

comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 

ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 

tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental 

(BRASIL, 2001). 

 

  Assim sendo, todo o tratamento destinado ao portador de transtornos mentais deve 

obsevar estes direitos.  Conforme informa Eliane Maria Monteiro da Fonte (2012), a partir de 

2003, o processo de desinstitucionalização avançou, diante de mecanismos de redução de 

leitos psiquiátricos e a expansão de serviços substitutivos como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Assim, vários hospitais psiquiátricos foram fechados. Ademais, houve a 

implantação e o financiamento de serviços de Residências Terapêuticas que:  

 

[...] são casas localizadas no meio urbano, que devem ser utilizadas para resolver o 

problema de moradia de pessoas com transtornos mentais graves, preferencialmente 

as egressas de hospitais psiquiátricos, devendo auxiliar o morador em seu processo 

de construção progressiva de autonomia, como também de reintegração na 

comunidade. 
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  Outro programa de atenção ao portador de transtorno mental destacado pela autora é o 

“volta pra casa” que objetiva a reinserção social e resgate da cidadania das pessoas com longa 

história de internações em hospitais psiquiátricos. Há o pagamento de um auxílio mensal. 

  De fato, no site do Ministério da Saúde do Brasil (2014)  há informação de que: 

 

A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02 (sic), busca 

consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isto 

é, que garante a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, 

comunidade e cidade Este modelo conta com uma rede de serviços e equipamentos 

variados tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de 

atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). O Programa de Volta para 

Casa que oferece bolsas para egressos de longas internações em hospitais 

psiquiátricos, também faz parte desta política. Na atenção integral em álcool e 

drogas, além de todos os recursos da rede, conta-se ainda com leitos de retaguarda e 

a Escola de Redutores de Danos. 

 

  Esta rede de trabalho junto à saúde mental tem como componentes os médicos 

psiquiatras e os psicólogos; bem como profissionais da área de assistência social, terapeutas 

ocupacionais, enfermagem e juristas. O papel deles é a prevenção e tratamento dos problemas 

afetos à saúde mental, garantindo a dignidade humana dos pacientes envolvidos e voltado, na 

maior medida do possível, à sua emancipação: “[...] faz-se necessário a constituição de uma 

rede bem articulada, disposta a inventar dispositivos no campo social que suportam a 

singularidade e os limites de cada sujeito.” (RIBEIRO, 2011, p. 81). 

  No campo da Psiquiatria, considerando o disposto na seção 2.3.4 e sua atual atuação 

junto aos fármacos, além da competência técnica para o diagnóstico do transtorno mental, 

cabe ao médico, junto à sua clínica, traçar o tratamento medicamentoso a ser aplicado, 

acompanhar o doente, inclusive com a análise, se ele for, também, psicanalista.  

  Os psicólogos acompanham o tratamento por meio da psicanálise e a reinserção do 

paciente ao meio social na vertente da Psicologia social. No que tange à aplicação da 

psicanálise: “A psicanálise aplicada à terapêutica lida, predominantemente, com demandas 

que estão relacionadas aos grandes problemas sociais de nossa civilização.” (SALUM, 2005, 

p.292). 

  Na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, o atendimento da rede de saúde mental é 

feita no Centro de Referência em Saúde Mental – CERSAM, onde: 

 

“[...] o tratamento busca a estabilização do quadro clínico, a reconstrução da vida 

pessoal, o suporte necessário aos familiares, o convívio e a reinserção social. 

Oferece os atendimentos próprios a cada caso, com a presença constante de equipe 
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multiprofissional, oficinas e atividades de cultura e lazer.” (BELO HORIZONTE, 

2014). 

 

 Se o sistema de tratamento da saúde mental no Brasil é, em regra, ambulatorial e 

domiciliar, não se pode esquecer das hipóteses, não tão raras, da necessidade de internação, 

em razão da gravidade do quadro clínico do paciente mental. Nesse sentido: 

 

É clara a tentativa da lei em banir de vez da nossa sociedade tratamentos excludentes 

e segregadores. Mas não há verdades absolutas. Mesmo a teoria científica mais 

avançada ou atual não é a última palavra. O intérprete da norma jurídica 

(profissionais do Direito, profissionais da Medicina e mesmo o cidadão comum) 

pode se deparar com situações de necessidade premente de internação não 

consentida do paciente. A opção por esse tipo de psiquiatria acabou por influenciar a 

estruturação do sistema de saúde mental, passando de um extremo ao outro. 

Naturalmente que, banida a internação com características asilares que demandava 

um número muito grande de leitos, hoje o que se vê é a redução considerável de 

vagas em hospitais psiquiátricos, o que é, para muitos, compensado pela existência 

dos Centros de Atenção Psicossocial (LIMA; SÁ, 2011, p. 342). 

 

  Assim, em que pese o sistema atual ser de desinstitucionalização, a Lei 10.216/01 

prevê hipóteses excepcionais de internação:  

 

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a 

pedido de terceiro; e 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. 

Art. 7o A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, 

deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse 

regime de tratamento. 

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita 

do paciente ou por determinação do médico assistente. 

Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde 

se localize o estabelecimento. 

§ 1o A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, 

ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta. 

§ 2o O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do 

familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável 

pelo tratamento. 

Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação 

vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 

funcionários. 

 

  São, portanto, três as hipóteses de internação permitidas, em qualquer caso, mediante 

laudo médico fundamentado acerca das razões que a indicam: a voluntária, com o 
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consentimento do paciente; a involuntária, sem o consentimento do paciente a pedido de 

terceiros; e a compulsória, que demanda ordem judicial. 

  Assim sendo, em havendo indicação médica e vontade discernida do paciente, ele 

poderá se internar voluntariamente. Portanto, seguindo esta lógica, não haveria problema na 

internação voluntária. 

  A celeuma, como parece, residiria na internação não consentida, ou seja, na 

involuntária e na compulsória. Nessas hipóteses haveria um terceiro solicitando a internação 

de alguém contra sua vontade. Segundo Taisa Maria Macena de Lima e Maria de Fátima 

Freire de Sá (2011, p. 342-343), as seguintes situações podem ser vislumbradas: 

 

[...] i) existindo discernimento do paciente, e este não querendo ser 

internado, em princípio, não há como a família fazê-lo; ii) Mas, supondo a existência 

de discernimento e, ainda que o paciente não queira ser internado, a família poderia 

fazê-lo se o portador de transtorno colocasse em risco a vida de terceiros; iii) E, no 

caso de não existir discernimento do paciente e suas ações colocarem em perigo a 

própria vida e/ou a vida de terceiros, é possível a internação. Essas hipóteses se 

relacionam à modalidade de internação involuntária. 

Há também outras possibilidades de tensão em relação à internação não 

consentida: iv) o próprio paciente ou mesmo a família consideram desnecessária a 

internação determinada pelo Estado por decisão judicial; v) a família considera 

necessária a internação do paciente que vem a ser negada em decisão judicial.  

 

  Como dito alhures, se o paciente tem discernimento e competência sua vontade deve 

ser levada em conta na tomada de decisão de sua internação.  

  Entretanto, segundo Priscila Simara Novaes (2014, p. 349) e as autoras já citadas 

(LIMA; SÁ, 2011), o âmbito de aplicação da internação compulsória é o do Direito Penal, 

onde o portador de transtorno mental que pratica conduta criminosa é absolvido em razão de 

sua inimputabilidade, mas sujeito à medida de segurança com internação e tratamento (no 

estado de Minas Gerais, como será visto na seção 3.5.2.1 há acompanhamento 

multidisciplinar pelo PAI-PJ). 

  Se há participação do judiciário na internação em outras situações fora do crime, como 

no caso de o portador de transtornos mentais não aceitar a internação e esta vier a ser 

solicitada pelo terceiro, o juiz de competência cível irá avaliar a competência ou não do 

doente mental para tomar a decisão. Se se chegar à conclusão de que deve ocorrer a 

internação contra a vontade do portador de transtornos mentais, trata-se de uma internação 

involuntária não consentida, que não se confunde com a compulsória. 

  Neste sentido é a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(2014) que não concedeu a internação compulsória em tutela antecipada, por entender que não 

restou provado nos autos o esgotamento das vias extra-hospitalares e a impossibilidade de 
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internação involuntária, contrariando, assim, os ditames da Lei 10. 216/01 para o tratamento 

do dependente químico: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO
80

. ARTS. 4º E 6º DA LEI N.º 

10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 

Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a "internação 

compulsória" (art. 6º, III, Lei n.º 10.216/01) de dependente químico se a inequívoca 

comprovação da verossimilhança é comprometida pela não demonstração de que 

esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares" (requisito imprescindível, a 

teor do art. 4º da Lei n.º 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de 

internação) e, ainda, pela aparente presença dos elementos necessários à resolução 

da situação por meio da "internação involuntária" (art. 6º, II, Lei n.º 10.216/01) 

(MINAS GERAIS, 2014a). 

 

  Ademais, não é desnecessário relembrar que qualquer internação nos moldes da Lei 

n.10.216/01 é medida excepcional que somente se admite, ainda que com o consentimento do 

portador de transtorno mental, comprovado o esgotamento e ineficácia de todas as medidas de 

tratamento ambulatorial e domiciliar e, ainda, a apresentação de “[...] laudo médico 

circunstanciado, que deve apresentar, minuciosamente, os motivos que justificam a 

internação, além da existência de diagnóstico fechado, com a descrição da intensidade e 

gravidade da doença, a indicação da necessidade da extrema medida.” (NOVAES, 2014, 

p.350).  

  Em suma, conclui-se que o tratamento dos portadores de transtornos mentais no Brasil 

é prioritariamente ambulatorial e domiciliar, com participação efetiva da sociedade e da 

família, com o trabalho de uma equipe multidisciplinar, concebendo-se o tratamento da 

seguinte forma: medicação pelos psiquiatras, inserção social pensada pelos psicólogos sociais, 

construção do caso clínico
81

 pela psicanálise, e outros profissionais como terapeutas 

ocupacionais, enfermeiros, etc. A internação é medida excepcional, realizada em leitos de 

hospitais gerais.  

  Dessa forma, a legislação busca o tratamento, cuidado e inserção social do portador de 

transtornos mentais, garantindo a sua dignidade humana e seu Direito à saúde, com a 

prevalência de sua liberdade, autodeterminação e consequente autonomia. 

 

                                                 
80

 Acerca da internação não consentida para o tratamento do viciado em drogas, a Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) (2013), representante regional da Organização Mundial de Saúde (OMS), publicou em 08 de 

maio de 2013 uma nota técnica sobre internação involuntária e compulsória no Brasil de pessoas que usam 

drogas, onde afirmou que o método é inadequado e ineficaz, considerando o histórico e o teor da norma 

instituída na Lei 10.216/01 e na política de saúde mental brasileira. 
81

 A construção do caso clínico em psicanálise será tratada na seção 2.8. 
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2.8 A Psiquiatria forense e a Psicologia jurídica 

 

  Verificou-se do estudo realizado na seção 2.7 que a Psiquiatria e a Psicologia têm 

papel fundamental no tratamento do transtorno mental no Brasil, o que justifica o estudo 

histórico realizado neste capítulo. 

  Considerando que o objetivo desta tese é apurar o tratamento jurídico do transtorno 

mental junto às normas jurídicas brasileiras e sua aplicação na interdição e curatela, é 

necessário trabalhar especificamente a Psiquiatria e a Psicologia no âmbito judiciário. 

Vislumbra-se, assim, verificar suas atuações junto ao judiciário. Por isso, denomina-se 

Psiquiatria e Psicologia jurídica.  

  Pedro Delgado (1992, p. 33) afirma que a Medicina Legal surge com a Psiquiatria 

forense. Entretanto, há diferenças entre elas, eis que na primeira o médico legista realiza o 

exame de corpo de delito e elabora laudo com a narração das impressões médicas no 

momento em que se realiza o exame, considerando as evidências físicas mensuráveis; já esta é 

uma perícia retrospectiva, em regra, somente se considerando avaliação direta no caso de 

perícias transversais como é o caso da interdição, em qualquer caso, utiliza-se técnicas 

estranhas à Medicina Legal (MORAES; FRIDMAN, 2004, p. 27). 

  Historicamente, pode-se atribuir a Afrânio Peixoto a fundação da Psiquiatria forense 

na década de 20 do século XX (PICCININI, 2004, p. 37). Foi após a criação do primeiro 

manicômio judicial do Brasil no Rio de Janeiro, em 1921, dirigido por Heitor Carrilho que as 

doutrinas psiquiatras na área forense foram sendo sistematizadas. Entre 1962 e 1994 há 

declínio na produção científica na área de Psiquiatria forense (o que não era observado nos 

países europeus), havendo um renascimento a partir e 1995 como o movimento de reforma 

psiquiátrica. 

  Na prática, junto às questões de Direito Civil, como é o objeto desta tese – a interdição 

e a curatela – aplica-se a Psiquiatria forense, com duas funções: 1) auxiliar na formação do 

conhecimento doutrinário e motivador de alteração e criação de leis; 2) atuação nos processos 

civis. Quanto à primeira função, todo o estudo perpetrado até aqui servirá de base de 

comparação para com a legislação a fim de formar subsídio para a revisão da teoria das 

incapacidades no Direito brasileiro e a consequente revisão prática da interdição e da curatela. 

Quanto à segunda função, Talvane de Moraes e Sander Fridman (2004, p. 24) ensinam que: 

 

É papel da psiquiatria forense a pesquisa de indicadores e determinantes 

psicopatológicos, neurológicos, cognitivos e educacionais que permitam o 

reconhecimento do cidadão incapaz para gerir pessoalmente os atos da vida civil. 
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Esses recursos técnicos podem determinar quais pessoas necessitam de uma especial 

proteção contra o risco de serem abusadas ou ludibriadas econômica ou socialmente 

e estão expostas à assunção de atitudes ou obrigações prejudiciais aos seus interesses 

em troca de bens de valor duvidoso, posto que incapazes de apropriada avaliação da 

realidade. 

 

   Ressalva-se que os autores fazem uma análise essencialmente de proteção patrimonial 

daquele que é considerado incapaz. Na atualidade, com o viés protetivo da dignidade humana, 

a apuração da proteção existencial é exigência essencial. 

 A contribuição do psiquiatra forense se dará por meio da confecção de um laudo 

pericial, eis que é ele o que tem aptidão técnica para o diagnóstico médico da doença mental. 

  Talvane de Moraes e Sander Fridman (2004, p. 28) afirmam que o laudo do psiquiatra 

forense difere-se da avaliação clínica psiquiátrica, pois, enquanto aquele é objetivo, com 

conclusão que responda aos quesitos diretamente e com a indicação do que se possa ou não 

afirmar sobre o doente mental; esta é realizada junto a uma pessoa que sofre e, assim, 

necessita de um diagnóstico e consequente tratamento. 

  Nesse passo, em que pese isso ser verificado na prática, conforme será visto na seção 

3.4.3.2, considerando a vertente humanitária da atribuição de cuidado ao doente mental, bem 

como toda a política de saúde mental brasileira, o laudo objetivo não se justifica, ainda que 

em um processo judicial onde se busque a verificação de questões de interesse jurídico. A 

atenção de saúde mental no Brasil é integral, ainda que seja realizada por um médico com 

especialidade psiquiátrica e com atuação junto ao judiciário. 

  Não obstante a conclusão descrita acima, é necessário concordar, desde já com os 

autores, quanto à afirmação de que “[...] a mera existência de um diagnóstico de um 

transtorno mental qualquer, embora requisito fundamental, não justifica, de forma alguma, por 

si só, a interdição.” (MORAES; FRIDMAN, 2004, p. 24). José Taborda (2004, p. 46) 

apresenta o seguinte exemplo elucidativo da questão: 

 

[...] no campo médico existe a entidade nosológica denominada Doença de 

Alzheimer; no mundo jurídico, o conceito de “louco de todo o gênero” (de acordo 

com o Código Civil de 1916) ou o de “enfermidade e doença mental” que afete “o 

necessário discernimento” para a prática de atos da vida civil (Código Civil de 2002) 

[...]. Seria, então, toda pessoa portadora de demência do tipo Alzheimer um “louco 

de todo gênero” (na antiga expressão), ou um “enfermo mental” cujo “necessário 

discernimento” estaria afetado (como rege a nova lei)? Qual é a extensão do 

conceito de “discernimento”? Quais são os seus elementos? E, se a incapacidade 

estiver presente, em qual extensão deve ser declarada para que se obtenha um 

adequado equilíbrio entre a proteção da pessoa e o respeito à sua autonomia? [...].    
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  Desenvolver-se-á a questão no próximo capítulo, entretanto, desde já é necessário 

frisar que a interdição no Direito brasileiro vigente condiciona-se à verificação da ausência de 

discernimento em razão da saúde mental e que, considerando os anseios históricos e a 

verificação prática, há indícios de interdição com base no diagnóstico da doença, o que não 

pode prosperar.  

  José Taborda (2004, p. 53-54) ensina que para o campo da interdição, a perícia com 

avaliação transversal, onde se avalia o que se passa no momento presente; e a avaliação 

retrospectiva, onde se busca estabelecer, com a precisão possível, a condição possível do 

avaliado em certo momento passado; são as mais utilizadas. Afinal, por estes tipos é possível 

avaliar a situação atual do dito incapaz e, se for o caso, buscar a invalidade de ações pretéritas 

suas, onde não havia o necessário discernimento. Entretanto, apesar de o autor não fazer a 

correlação, entende-se que a avaliação prospectiva também seria útil para a avaliação de uma 

incapacidade futura, a partir da determinação de um comportamento que poderá vir a 

acontecer em razão do diagnóstico atual. Pensa-se isso em especial considerando a proposta 

de revisão que será entabulada na seção 3.5.2. 

  Acerca da dinâmica do exame psiquiátrico forense, o autor (TABORDA, 2004, p. 59-

64) ensina, ainda, que a estrutura do laudo pericial é composta de vários elementos: 

preâmbulo, individualização da perícia, circunstâncias do exame pericial, identificação do 

examinado, síntese processual, quesitos, história pessoal, história psiquiátrica prévia, história 

médica, história familiar, exame do estado mental, exame físico, exames e avaliações 

complementares, discussão diagnóstica, diagnóstico positivo, comentários médicos-legais, 

conclusão e resposta aos quesitos. Logo, é um exame complexo que, por vezes, será realizado 

em vários encontros com o periciado e, inclusive, com seus familiares. Tanto é assim que o 

meio de colheita dos fundamentos para a perícia é a entrevista psiquiátrica.  

  Quanto ao diagnóstico, apesar de existirem inúmeras classificações nos dois grandes 

sistemas diagnósticos existentes na atualidade, a CID-10 e o DSM-V (vide seção 2.3.3.5), 

José Taborda (2004, p. 65) afirma que este último não é oficialmente adotado no Brasil, razão 

pela qual o psiquiatra forense deve valer-se da classificação proposta pela Organização 

Mundial da Saúde, ou seja, a CID-10. 

  Quanto à Psicologia, verifica-se que ela se inseriu na estrutura do judiciário, assim 

como a Psiquiatria em torno da “loucura”, junto aos manicômios judiciários. 

  Segundo Eunice Fávero, Magda Melão e Maria Rachel Jorge (2008, p 46), a 

Psicologia Jurídica estuda e trabalha as questões psicológicas relacionadas às práticas legais, 

pois: “Ao se levar em conta os fatores psicológicos envolvidos em uma determinada situação, 
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objeto de intervenção judicial, torna-se possível contribuir para a prevenção de equívocos no 

julgamento de ações humanas.” 

  A Psicologia Jurídica é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de 

Psicologia (2007) e tem como sua orientação teórica principal a psicanálise. Acerca da 

aplicação da psicanálise junto ao contexto jurídico, Maria José Gontijo Salum (2006) ensina 

que:  

 

Tanto Freud quanto Lacan se interessaram pela interlocução entre o direito e a 

psicanálise. Contudo, há diferenças entre os dois na maneira de abordá-la. Freud, 

apesar de vislumbrar a prática psicanalítica no campo jurídico, não chegou a 

formalizar as coordenadas para que isso se efetivasse. Ele recorreu em diversos 

momentos da sua obra ao campo do direito, principalmente, no que diz respeito aos 

delitos, já que ele outorgava, como causa da lei, os crimes do parricídio e incesto. 

Lacan, por sua vez, nos indicou alguns caminhos para que o discurso psicanalítico 

pudesse operar no campo jurídico. 

 

  No campo do Direito das Famílias, a Psicologia Jurídica tem ampla atuação nas 

questões relativas à filiação (definição de guarda, visitas e abandono afetivo, por exemplo). 

Verifica-se, ainda, atuação prática junto às Crianças e Adolescentes e ao portador de 

transtorno mental infrator. 

  Na prática jurídica o psicólogo não é chamado para atuar em uma causa que trate da 

incapacidade civil em razão da saúde mental. Se a competência técnica para o diagnóstico é 

do médico psiquiatra, o tratamento clínico da saúde mental é afeta tanto a este profissional 

quanto ao psicólogo. Aquele trata o transtorno mental com medicamentos e, se for 

psicanalítico, com a psicanálise; este trata com a psicanálise.  

  Na verdade, a determinação do tratamento do portador de transtorno mental demanda 

a construção do caso clínico, conforme se verificará da sua aplicação prática junto ao 

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental – PAI-PJ 

– do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na seção 3.5.2.1. 

  A construção do caso clínico é uma proposta dos psicanalistas italianos dos anos 1990-

2000, especialmente de Carlo Viganó (1999), a partir da orientação lacaniana da psicanálise. 

Caso é a representação do real e clínica é o ensinamento que se faz no leito, junto à 

singularidade do paciente. Diante disso:  

 

Assim, em psicanálise, definimos o caso com o relato de uma experiência singular, 

escrito por um terapeuta para atestar seu encontro com um paciente e respaldar um 

avanço teórico. Quer se trate do relato de uma sessão, do desenrolar de uma análise 

ou da exposição da vida e dos sintomas de um analisando, um caso é sempre um 

texto escrito para ser lido e discutido. Um texto que, através de seu estilo narrativo, 

põe em cena uma situação clínica que ilustra uma elaboração teórica. É por essa 
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razão que podemos considerar o caso como a passagem de uma idéia no fluxo móvel 

de um fragmento de vida, e podemos, finalmente, concebê-lo como a pintura viva de 

um pensamento abstrato (J.-D. Nasio, 2011, p.11-12). 

 

  Construir o caso clínico para que se possa determinar para ele uma forma adequada de 

tratamento não é uma atuação que se dá rapidamente. É necessário avaliar o trabalho do 

paciente, registrar seus movimentos e colher o que suas passagens subjetivas acrescentam
82

.  

  No trabalho multidisciplinar – enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, 

psiquiatras e também, eventualmente, os educadores e a família – a construção do caso clínico 

é democrática e se perfaz mediante a orientação de uma autoridade clínica (VIGANÓ, 1999, 

p.46). Não se toma decisões por maioria, mas considerando a relevância das informações 

trazidas para o benefício subjetivo do paciente mental em relação àquela área de atuação que, 

em conjunto com as demais, garantirá o pleno tratamento. 

  Na prática, a construção do caso clínico permitirá formar previsões de tratamento em 

saúde mental. Entretanto, o efeito delas somente poderá ser analisado após a sua aplicação. Se 

não houver um resultado satisfatório, o processo deve recomeçar e culminar na revisão da 

medida terapêutica. 

  Considerando tudo o que fora estudado neste capítulo, passa-se a um estudo 

comparativo entre as épocas e a Psiquiatria x Psicologia x Direito, para que se possa aferir as 

hipóteses levantadas acerca da revisão da teoria das incapacidades no Direito Civil brasileiro e 

propor uma adequada aplicação da interdição e da curatela. 

                                                 
82

 Carlo Viganó (1999, p.45) apresenta o seguinte exemplo: “Em um centro para jovens psicóticos (esse caso me 

foi contado em um momento de construção), um rapaz foge. Essa instituição se situa na periferia de uma cidade. 

Ele vai ao centro da cidade. O grupo se reúne e pensa sobre o que fazer. Decide-se, então, que dois operadores o 

procurem, mas não lhe digam nada e deixem-no onde estiver. Encontram-no passeando pela cidade e oferecem-

lhe um sorvete. Ele aceita. Depois, despedem-se dele dizendo um “até amanhã”. Essa intervenção teve um 

grande efeito. Naturalmente, o rapaz retornou à instituição no mesmo dia, passando a enxergar os operadores e a 

instituição de outra maneira. Não era mais um lugar de onde fugir. Teve de se perguntar: o que estaria fazendo 

ali? Até então ele sabia por que estava ali: estava ali para fugir.” 
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3 O TRATAMENTO JURÍDICO DOS TRANSTORNOS MENTAIS NO TEMPO: A 

PERSONALIDADE, A CAPACIDADE E A INCAPACIDADE CIVIL, INTERDIÇÃO 

E CURATELA  

 

  Conduzo os velhos à fonte da minha ninfa Letes, que jorra nas Ilhas 

Afortunadas – o Letes que corre no inferno é só um riachinho. Ali, depois de 

beberem em grandes goles as águas do olvido, um pouco de cada vez, e dissiparem 

as preocupações, voltam a ser crianças. 

  Mas agora deliram, não raciocinam mais! Sem dúvida. É justamente isso que 

significa voltar a ser criança. Porventura ser criança não quer dizer delirar e não 

ter juízo? E não é exatamente isso, não ter juízo, o que mais agrada naquela idade? 

Quem não consideraria um monstro o menino com a sabedoria de um homem? 

Prova disso é o conhecido provérbio: “Odeio a criança de sabedoria precoce”. E 

quem, por outro lado, gostaria de relacionar-se e ter laços de familiaridade com um 

velho que à longa experiência de vida unisse igual força de vontade e precisão de 

juízo?   
(ROTTERDAM, 2008, p. 26). 

 

  Os conceitos de personalidade, capacidade e incapacidade civil, interdição e curatela, 

são jurídicos. Entretanto, observa-se que o Direito se vale, muitas vezes, de conceitos médicos 

e psicológicos, portanto das ciências que lhe auxiliam, como pressuposto para o conceito 

jurídico. Assim sendo, a aproximação entre o Direito e a Medicina ou entre Direito e a 

Psicologia são essenciais para a compreensão completa dos institutos. 

  É o que se pretende junto à continuidade deste estudo. Se no capítulo 2 foi possível 

verificar o tratamento da loucura no tempo pela Psiquiatria e pela Psicologia, neste momento 

pretende-se fazer um estudo do tratamento jurídico dos conceitos atrelados à loucura no 

Direito, objetivando aferir se este se relaciona com aqueles, o que, por hipótese, entende-se 

adequado. 

  A personalidade jurídica é a assunção da condição de pessoa para o Direito, que 

representa sua condição de sujeito de direito, ou seja, aquele que tem aptidão genérica para ser 

titular de relações jurídicas na ordem civil. Nesse sentido posiciona-se a doutrina brasileira 

(MIRANDA, 2000a) (GONÇALVES, 2007, p. 71) (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2011, p. 124). 

  Cumpre ressalvar a explicação de Marcos Ehrhardt Júnior (2009, p. 111-112) no 

sentido de que o sujeito de direito como titular de interesses juridicamente protegidos, não é 

apenas o ser humano com personificação, mas também as pessoas jurídicas personificadas e 

os sujeitos sem personificação, como, por exemplo, o condomínio edilício e a massa falida. 

Logo, há que se concluir, conforme Fabio Ulhôa Coelho (2012): “Nem todo sujeito de direito 

é pessoa e nem todas as pessoas, para o direito, são seres humanos.” 



113 

 

  Entretanto, no presente trabalhado importa os conceitos atinentes à pessoa humana. E 

mais, não se pode olvidar da explicação de Diogo Luna Moureira (2011, p. 208-209) no 

sentido de que:  

 

[...] em uma perspectiva jurídica, ser pessoa não é apenas ter a possibilidade de ser 

sujeito de direito, mas é também ter a possibilidade de se tornar sujeito de direito. O 

conceito de pessoa não é uma exclusividade da Ciência do Direito e não é desta 

única e exclusivamente proveniente, mas, ao contrário, é um conceito realizável 

também pelo Direito, na medida em que exprime tanto as coordenadas de uma 

pessoalidade reconhecida pelo ordenamento jurídico, quanto as coordenadas 

operacionais de uma personalidade jurídica que se move enquanto referencial de 

imputação normativa, neste aspecto, sujeito de direitos e deveres.”  

 

  Assim, o conceito de pessoa é dado em uma construção biográfica e não apenas da 

construção jurídica, como um conceito estático. Trata-se de conceito dinâmico por excelência. 

Tal posição pode fazer entender que é necessário ser pessoa, ter personalidade jurídica para 

ter direitos na ordem civil. Na verdade, a teorização apresentada até aqui, de fato, representa a 

ideia de que a relação jurídica em razão de um direito depende da existência do sujeito de 

direito. Trata-se da dicotomia sujeito-objeto. Ao trabalhar a figura do nascituro no ponto 

3.4.3.2, verificar-se-á a possibilidade de atribuição de personalidade sem a correspondente 

capacidade de fato.  

  O início da personalidade vai variar de ordenamento para ordenamento jurídico, por 

isso, dentro dos que tratam da questão, será desenvolvido o tema. 

  Hoje, a personalidade é tida em duas acepções: numa acepção subjetiva, confunde-se 

com a capacidade de direito ou de gozo, é atributo jurídico; já sob a perspectiva objetiva, 

personalidade é um conjunto de atributos humanos que merecem proteção jurídica (FIUZA, 

2007, p. 171). Trata-se do Direito de Personalidade, ou seja, Direito afeto aos atributos 

intrínsecos da personalidade humana. Afinal, o Direito de Personalidade é aquele voltado para 

o desenvolvimento da pessoa, que diz respeito à construção da personalidade do indivíduo. O 

Direito de Personalidade visa à proteção do homem como ser e das emanações do seu espírito, 

naquilo que lhe é próprio (RODRIGUES, 2002, p. 119). 

  Acerca do seu conteúdo, Gustavo Tepedino (1999, p. 33) ressalta que se fala em 

Direitos Humanos, sob a perspectiva da proteção do indivíduo face ao Estado, em previsão 

mais ampla dos Direitos Fundamentais; e em Direitos de Personalidade, como proteção do 

indivíduo em relação a outros, com o mesmo conteúdo do primeiro. 

  Ademais, não adianta ser pessoa por ter personalidade jurídica. Afinal: “Ser pessoa é 

ser fruto de uma realidade relacional-processual de assunção de uma pessoalidade, refletida 
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numa identidade através da qual as pessoas se apresentam e se particularizam”. 

(MOUREIRA, 2009, p. 82). 

  A pessoalidade
83

 tem suas coordenadas originadas da própria pessoa, decorrendo da 

autonomia privada, em uma esfera de liberdades e não liberdades.  Diante de sua 

autonomia, que é uma espécie de Direito de Personalidade, o homem pode autodeterminar-se 

e autoconstruir-se. 

  Mas, a liberdade que a autonomia atribui ao homem não lhe é dada, é construída 

dentro de um processo de racionalidade (intersubjetivo), permitindo, assim, a afirmação da 

própria pessoa. Por isso, verifica-se que a historicidade foi importante para a construção da 

dignidade da pessoa humana. 

  É sob este fundamento que Kant (1960, p.79) conclui que: “Autonomia é, pois 

fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional”. 

  Já a capacidade jurídica é o atributo jurídico da personalidade, dando à pessoa o 

direito de exercer, por si só, os atos da vida civil. Nesse sentido é a doutrina brasileira 

(FREITAS, 1876) (VENOSA, 2010, p.139). Trata-se da possibilidade de exercício pleno da 

autonomia privada.  

  Mas, não são todas as pessoas que tem a capacidade nos moldes acima expostos. Por 

isso, fala-se em capacidade de direito ou de gozo, para caracterizar aqueles que têm 

capacidade de ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Logo, nesse sentido, capacidade 

confunde-se com personalidade (AMARAL, 2006, p.248). Portanto, todas as pessoas tem 

capacidade de direito. 

  Ademais, fala-se em capacidade de fato ou de exercício atribuída aos que podem, por 

si só, exercer os direitos e deveres dos quais é titular, ou seja, os atos da vida civil. Logo, nem 

todas as pessoas tem capacidade de fato, isto é, são incapazes de exercer pessoalmente todos 

ou certos atos da vida civil. 

  Tomando por base o disposto no artigo 1.634, inciso V do Código Civil (BRASIL, 

2002) quanto ao poder familiar, tranquilamente aplicável ao incapaz em razão da saúde 

mental, quando a incapacidade for relativa o curador irá assistir o curatelado e, por outro lado, 

quando a incapacidade for absoluta, o curador irá representar o curatelado. 

                                                 
83

 “A pessoalidade é uma construção interdependente ao Direito, uma vez que a partir da relação entre o eu e o 

não-eu, o Direito desempenha papel construtivo da pessoalidade, pois seu propósito neste particular é garantir a 

efetividade da liberdade na qual se centra a construção da pessoalidade. Por outro lado, a personalidade jurídica 

está estritamente vinculada a situações jurídicas determinadas ou determináveis, razão pela qual é dimensão 

operacional existente a partir da Teoria do Direito, dela construída independente.” (MOUREIRA, 2011, p.205-

206). 
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  Acerca da Curatela: "A palavra curatela provém de 'cura', mais o sufixo do verbo 

curare que significa cuidar, olhar, velar." (FIGUEIREDO; FANAN, 2003, p. 136). Trata-se 

de um instituto protetivo ao incapaz em razão da saúde mental que não tem condições de 

exercer sua autonomia em razão da supressão do discernimento de forma total ou parcial. 

Conceitua-se da seguinte forma:  

 

É o encargo jurídico imposto a alguém para proteger e auxiliar o maior incapaz na 

regência de sua vida pessoal e patrimonial. Consiste num munus público a ser 

exercido em atenção à peculiar condição do adulto interditado. É sempre definida 

judicialmente e se trata de uma medida reversível a todo tempo, desde que se 

restabeleça a situação de autoconsciência do curatelado. (ALMEIDA; RODRIGUES 

JÚNIOR, 2012, p. 501-502). 

 

  Ao mesmo tempo em que protege e assiste o incapaz, a curatela serve de meio de 

suprimento de sua incapacidade (DIAS, 2011, p.621). A curatela dos incapazes não se 

confunde com a curadoria exercida pelo curador especial, também chamado de curador à lide, 

que “[...] serve à defesa processual dos interesses de pessoas em situações especiais, as quais 

podem ser capazes ou incapazes, menores ou maiores, ou até sem personalidade civil 

perfeita.” (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 501). Trata-se da hipótese da 

curatela do nascituro
84

, dos ausentes e dos réus revéis, por exemplo. 

  A interdição é o meio processual de se reconhecer a incapacidade e se atribuir a 

curatela. Diante desses conceitos iniciais, busca-se apresentar o tratamento deles durante o 

tempo. 

 

3.1 Na Antiguidade  

 

  Trabalha-se na Antiguidade com o Direito Romano que, segundo Giordano Bruno 

Soares Roberto (2008, p. 6), é o ponto de partida para qualquer história do Direito, eis que os 

romanos foram os primeiros a elaborar um ordenamento jurídico coerente. São vários os 

períodos da história romana, levando em conta seus regimes políticos
85

: 

 

[...] período da Realeza (da fundação da cidade, em 753 a.C., até 510 a.C.), o da 

República (de 510 até 27 a.C.), o do Alto Império (de 27 a.C. a 284 d.C.) e o do 
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 “Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a mulher, e não tendo o poder 

familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro.” (BRASIL, 2002). 
85

 Giordano Bruno Soares Roberto (2008, p. 7-8) apresenta, ainda, outro critério de divisão da história romana, 

trabalhando com três épocas: a antiga, até o século II a.C., com direito arcaico, primitivo, extremamente formal e 

ligado a uma sociedade rústica; a clássica, entre 150 a.C. e 284 d.C., caracterizada pelo individualismo, flexível, 

pensada e trabalhada por grandes jurídicas e ligado a uma sociedade desenvolvida; e a pós-clássica, coincidente 

com a crise do Império Romano, dominada pelo absolutismo imperial. 
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Baixo Império (de 284 até 565 d.C., ano da morte do Imperador Justiniano). 

Segundo alguns autores, haveria ainda um quinto período, o Bizantino 

compreendido entre 565 e 1453, época em que o direito romano sobrevivia apenas 

no Império do Oriente (ROBERTO, 2008, p. 7). 

  

  Opta-se por trabalhar dois
86

 momentos: o da Lei das XII Tábuas (450 a.C.), da época 

da República romana, e Corpus Iuris Civilis
87

 (529-534 d.C.) do Baixo Império, em razão do 

acesso ao material de estudo destes períodos. 

  Como afirmado na seção 2.1.1, na Grécia Antiga (Século IX a.C.) vislumbra-se 

atributos de personalidade, mas não havia uma concepção estruturada da natureza humana. A 

ideia de pessoa surgiu na civilização greco-romana, representando o personagem (máscaras 

denominadas de personas), o papel vivenciado no teatro (MOURA, 2002, p.27).  Na seara do 

Direito, o termo “pessoa” significa a capacidade de exercício de um papel, uma função na 

vida real. Portanto, é sujeito de direito. 

 A existência da pessoa natural dependia do seu nascimento com vida, vida extrauterina 

e forma humana
88

 (ROLIM, 2003, p. 135-136) e durava até a sua morte. Pontes de Miranda 

(2000a) ensina que não havia preocupação com os direitos do nascituro junto às XII Tábuas. 

  Os que existiam, tinham personalidade e, consequentemente, capacidade de direito, ou 

seja, aptidão para ser sujeito de direito. Mas, em Roma, tal categoria se resumia ao cidadão 

(COULANGES, 2009, p.158), o que excluía o estrangeiro e o escravo, que era aquele que 

reunisse três requisitos: status libertatis, status civitatis e o status familiae (BUJÁN, 2013, p. 

222). Se o cidadão romano pudesse exercer os atos pessoalmente ele era considerado 

possuidor, também, de capacidade de fato, capacidade plena. 

   As hipóteses de limitação da capacidade de fato, segundo Luiz Antonio Rolim (2003, 

p.138-140), eram: a idade
89

, o sexo feminino
90

, as enfermidades físicas e mentais, e a 
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 Afinal, Antonio Luiz de Sousa Henriques Secco (1848) apresenta a história do Direito Romano, em ordem 

cronológica dos seguintes textos: as Leis Reais e o Código Papiano, as Leis das Doze Tábuas ou Direito 

Decemviral, as Leis feitas pelo povo com ou sem concurso do Senado, os Senatusconsultos, as Constituições 

Imperiais e os Códigos Gregoriano, Hermogeniano e Theodosiano, a Lei Régia, os Edictos Pretores – Edís e 

outros Magistrados, as respostas prudentes, as decisões dos Pontífices, os usos ou costumes, as coleções de 

Justiniano: Código, Digesto, Institutas, Código Repetitae Prealectiones e Novellas. 
87

 O Corpus Iuris Civilis foi publicado, pedido do imperador Justiniano, em três partes: Codex Justiniano 

(compilação de todos os Constitutiones imperiais existentes desde a época de Adriano), Digest (Digesta) ou 

Pandects (Pandectae) (compilação dos escritos dos grandes juristas romanos, como Ulpiano), e Institutiones 

(Institutos) (livro-texto legal para as escolas de direito). Posteriormente foi publica uma série de outras leis 

denominadas Novels (Novelas). (KOPTEV; LASSARD, 2014). 
88

 Tanto é assim, que a Lei das XII Tábuas permitia que o pai matasse o filho que nascesse com qualquer 

anormalidade física, que era considerado um monstro. 
89

 Quanto à idade, havia a incapacidade dos infantes, considerados desde o nascimento (os que não podiam falar) 

até os sete anos de idade; e os impúberes. A identificação dos impúberes teve três fases: 1) primeiro eram os que 

não tinham aptidão fisiológica para procriar, aferida por exame físico; 2) posteriormente, delimitou-se a idade, 
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prodigalidade. Ademais, eram hipóteses especiais de perda da capacidade de fato: os casos de 

infâmia (os condenados por bigamia, calúnia, injúria, furto ou roubo; comerciantes falidos; 

tutor infiel); turpitude (aquele que vivia em desacordo com a moralidade pública era 

considerado torpe); em razão da religião (os que não eram cristãos na era de Constantino). 

  Interessa para o presente trabalho a incapacidade do portador de enfermidades 

mentais. Em Roma, os doentes mentais eram classificados de furiosus e mentecaptus. O 

primeiro podia ter momentos de lucidez, onde podiam exercer os atos, o que só foi 

reconhecido na época de Justiniano (VIEIRA, 2004); o que não era admitido nos momentos 

de fúria. Não obstante, eram considerados absolutamente incapazes, conforme já era previsto 

na época das XII Tábuas. Já os mentecapti ou dementes, eram loucos irrecuperáveis, que 

precisavam de um representante para os atos da vida permanentemente. Somente foram 

reconhecidos na época de Justiniano. Já que os furious e os mentecapti não podiam 

administrar seus bens, era nomeado um curador para tal.    

  A Lei das XII Tábuas trazia expressamente norma reativa à proteção dos bens do 

louco e do pródigo, determinando na tábua quinta, número 8, que a herança que fosse 

atribuída a eles ficaria sob o cuidado dos agnados, ou seja, seus parentes consanguíneos e de 

culto
91

 da linha paterna (COULANGES, 2009, p.52); e na sua falta, aos gentis, que podiam 

ser parentes de sangue, mas não comungavam da mesma religião doméstica (COULANGES, 

2009, p.86).  

  A proteção aos que não tinham a capacidade plena era dada pelo Direito Romano por 

meios dos institutos da tutela e da curatela, que tinham sentidos diferentes. A tutela era dada 

aos que fossem considerados pela lei como incapazes por fato natural, normal, decorrente de 

idade ou sexo. Era aplicada por meio do negotium gerere – o tutor administrava os bens do 

tutelado como se fossem seus; ou autorictatis interpositio – o tutor prestava colaboração para 

integrar a vontade do pupilo (VIEIRA, 2004, p.93). 

  Já a curatela, cujo surgimento remonta à Lei das XII Tábuas, era aplicada aos que 

fossem considerados por lei como incapazes por causa anormal – doença mental, física ou 

prodigalidade (VIEIRA, 2004, p.94). Verifica-se aqui correspondência acerca da causa 

                                                                                                                                                         
sendo 14 anos para os homens e 12 anos para as mulheres; 3) por fim, após 190 a.C, pela Lei Plaetoria, a 

maioridade dos homens foi fixada aos 25 anos. 
90

 As mulheres não tinham capacidade de agir, se sujeitando à tutela do pai ou, quando se casavam, do marido. 
91

 Segundo Fustel de Colanges (2009, p. 40) a família Romana se formava em torno do culto aos antepassados, 

ou seja, à religião doméstica, levando-se em conta a linha paterna. A mulher, ao se casar, abandonava o culto dos 

antepassados do pai e passava ao culto dos antepassados do marido. Não era possível e concorrência de religiões. 

O parentesco, como explicado no texto, mantinha essa mesma lógica. 
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sobrenatural da loucura verificada entre os antigos na seção 2.1.1, eis que ela era atribuída aos 

deuses ou a conflitos passionais do homem, ainda assim, com intervenção deles. 

  Não se previa uma declaração formal de incapacidade, ou seja, não havia uma prévia 

interdição (BUJÁN, 2013, p. 219). Se o incapaz não estivesse sob o poder do pai e da uma 

tutela, seria lhe designado um curador entre os agnados ou gentis. Na falta deles, o juiz 

nomearia outro curador. Neste caso, deveria se verificar, ao menos, a existência de uma 

incapacidade mental de fato. 

  A curatela podia ser de várias formas. Uma era a cura furiosi aplicada às pessoas 

loucas (furious ou mentecapti) e: "Consistia na administração de seus bens. A curatela cabia 

aos parentes mais próximos. Na falta destes, o pretor nomeava um curador." (FIGUEIREDO; 

FANAN, 2003, p. 136). Outra era a cura prodigi aplicada aos pródigos: 

 

Provém da Lei das XII Tábuas. Em virtude dessa lei, o pretor poderia privar o 

indivíduo que esbanjasse seu patrimônio da administração de seus bens. Assim, o 

pródigo possuía capacidade limitada, necessitando sempre da autorização de seu 

curador para assumir obrigações. O curador era nomeado conforme as regras pelas 

quaisquer procedia a dos loucos (FIGUEIREDO; FANAN, 2003, p. 136). 

 

   Havia, ainda, uma terceira forma: cura minorum, que era uma curatela eventual, 

solicitada por menores púberes até 25 anos, por exigência das pessoas que receavam contratar 

com eles (FIGUEIREDO; FANAN, 2003, p. 136). Mas esta curatela podia ser afastada pela 

vênia aetatis, demonstrada a “decência dos costumes” para negociações de pequenos valores 

(ROLIM, 2003, p. 176). Luiz Antonio Rolim (2003, p. 175) traz três espécies de curatela 

especial
92

 previstas no Direito Romano: 

 

a) curator ventris – que visava assegurar os direitos do nascituro; 

b) curator bonorum – para defender e cuidar dos bens do ausente; 

c) curator impuberis – que consistia na nomeação de um curador especial para 

defender os interesses de um menor impúbere quando o seu tutor padecesse de 

alguma enfermidade física ou mental. 

 

  Por fim, havia a previsão no Digesto, 27.10.7 (KOPTEV; LASSARD, 2014), que o 

curador deveria cuidar do patrimônio, mas também do corpo e saúde do furious.  

  Diante do que fora exposto, cotejando o tratamento dado a loucura na Antiguidade, 

conforme visto na seção 2.1.1 e o tratamento jurídico aqui exposto, pode-se concluir que 

havia paralelismo. O Direito passa a atuar de forma efetiva quando a loucura deixa de ser 
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 Percebe-se que estas espécies de curatela especial assemelham-se mais à curadoria do que à curatela dos 

furious, mentecapti e pródigos. 
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atribuída apenas aos deuses, pois nesse passo não era necessário qualquer tratamento, nem 

mesmo o jurídico. Quando a loucura passa a se vincular aos problemas relacionados a 

conflitos passionais do homem, ainda que haja intervenção dos deuses, e às causas orgânicas, 

aplica-se o tratamento de eliminação das excreções e o Direito passa a trabalhar com a 

nomeação de curador para os mentecapti ou dementes (loucos irrecuperáveis) e para os 

furious. Frisa-se que a nomenclatura coaduna com o reconhecimento de melancolias e manias 

na Antiguidade. Ademais, verifica-se que a preocupação jurídica primeira era com o 

patrimônio. Tanto é assim que mesmo no caso em que se reconhecem os intervalos lúcidos 

ou, como se prefere, os intervalos de loucura, no furious, haveria a atribuição de um curador 

para cuidar dos bens dele. Não obstante, percebe-se uma tentativa de olhar para o cuidado 

pessoal com o louco no Digesto. 

   

3.2 Na Idade Média 

 

   Trabalha-se aqui com o mesmo período estudado quando da evolução da loucura na 

Idade Média na seção 2.1.2, ou seja, dentro do período da história da Europa compreendido 

entre os séculos V e XV. Inicia-se com a Queda do Império Romano do Ocidente (queda de 

Roma – 476 d.C.) e termina no período correspondente à transição para a Idade Moderna. 

  No início da Idade Média, o Direito Romano não foi reconhecido, por ter sido 

consolidado no Corpus iuris civilis após a queda do Império Romano do Ocidente. No 

período, a influência da Igreja Romana foi enorme. Mas, por volta de 1100 d.C. a nova 

formação europeia redescobriu as compilações de Justiniano (ROBERTO, 2008, p. 12-11). 

Logo, a base do Direito na Idade Média é o Direito Romano. 

  Nessa época, foram instituídas escolas que vieram a substituir o Direito Romano. São 

elas (ROBERTO, 2008, p. 13-14): a Escola dos Glosadores (século XII até a primeira metade 

do século XIII) que visava compreender o texto romano, formulando as glosas; e a Escola dos 

Comentadores (século XIV e XV) com atenção voltada para a realidade social, estudando o 

conjunto do Corpus, das glosas, os costumes e as ordenações existentes. A Escola dos 

Humanistas fora estabelecida na Idade Moderna e será lá tratada. 

  Assim, no período da Idade Média, a sociedade passou a ser regida por normas 

consuetudinárias (não escritas) baseadas em conteúdos de ética-social - que na época 

representavam a ética católica.  

  Nessa época, era considerado pessoa aquele que nascesse com vida. Como se estudou 

na seção 2.1.2, em razão da influência religiosa, a loucura era vinculada à possessão 
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demoníaca, o que justificava as punições religiosas, e seu tratamento era medicamentoso. 

Ademais, a loucura era estigmatizante. Seguindo a linha do pensamento Romano, os loucos 

eram pessoa, entretanto incapazes e, assim, sujeitos à curatela. 

  O que se observa do estudo é a existência de um paralelismo entre o tratamento dado 

pelo Direito e dado pela religião e pela Medicina à loucura, baseado, em especial, na 

estigmatização.  

    

3.3 Na Idade Moderna 

 

 

  Entende-se por Idade Moderna ou Modernidade o período compreendido entre a queda 

do Império Romano do Oriente – queda de Constantinopla – em 1453 até a Revolução 

Francesa em 1789. Trata-se da época do Renascimento. Grande parte das pessoas estava 

inconformada com a dominação que a Igreja exercia, passando, então, a um movimento 

científico de valorização do indivíduo e de sua subjetividade. 

  Não obstante a tentativa, tal movimento, não se livrou totalmente da influência dos 

pensamentos da Igreja. Na verdade, até a contemporaneidade as influências religiosas são 

ressaltadas no Direito
93

. 

  Nesse passo, a Escola dos Humanistas (século XVI), utilizando o método filológico
94

, 

determinava o exato significado dos textos clássicos e, utilizando o meio histórico, buscava 

entender o verdadeiro contexto da criação das normas jurídicas romanas (ROBERTO, 2008, 

p. 14-15). 

  A partir do Século XVIII, chamado século das luzes – Iluminismo -, houve a luta da 

razão contra a autoridade, de forma que o homem firma a possibilidade de exprimir sua 

vontade autônoma, autogovernar-se, sem submeter-se às interferências exteriores. A pessoa 

revela-se como um ser que se constrói dentro de uma realidade relacional-procedimental, 

surgindo sua pessoalidade. 

  Logo, o Direito Natural, ligado à vontade de Deus, não poderia prevalecer devendo o 

Direito ser criado pela racionalidade humana – teorias jusracionalistas. Logo, segundo 

Giordano Bruno Roberto (2008, p. 22): 

                                                 
93

 Em que pese se defender que na contemporaneidade os anseios pessoais, morais e religiosos ficam adstritos ao 

plano de criação, de justificação da norma jurídica, mas não podem ser utilizados para aplicação dela.   
94

“fi.lo.lo.gi.a sf (filo3+logo2+ia1) 1 Ciência que, por meio de textos escritos, estuda a língua, a literatura e todos 

os fenômenos de cultura de um povo. 2 Estudo dos textos antigos e da sua transmissão até o aparecimento da 

imprensa. 3 V linguística. F. clássica: a que se ocupa da Antiguidade greco-latina. F. comparada: a que se funda 

sobre a comparação das línguas. F. românica: a que cumpre os seus fins no domínio das línguas neolatinas.” 

(MICHAELIS, 2014). 
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[...] o Iluminismo propôs uma nova visão de mundo; o jusracionalismo traduziu 

essas idéias para o direito, permitindo a renovação de seus métodos e fornecendo 

elementos para a construção de um novo sistema; o movimento de codificação 

completaria a transição, servindo de forma para os novos conteúdos. 

 

  Esse momento codicista virá na contemporaneidade. No que tange à relação Direito x 

loucura, percebe-se que a mudança de anseios ainda não fora capaz de alterar as normas 

romanas. O que ocorrerá no momento seguinte. 

  Tanto o tratamento médico e religioso (visto na seção 2.2) quanto o tratamento 

jurídico acerca da loucura estavam em fase de transição. No primeiro caso, do antidiabólico 

com a prática do exorcismo aos processos naturais e químicos do corpo humano 

(iatroquímica, pneumática e iatromecânica). No segundo, com a tentativa de Zacchias (1661) 

(1721) de conciliar as classificações médicas com as concepções jurídicas, mas com base em 

experiências nos tribunais eclesiásticos.  

  Como, diante dessa transição, a loucura passa a ser diagnosticada e tradada pelos 

médicos, mas a Medicina da época preocupava-se com a observação clínica do paciente e não 

com sua cura, conforme ressalta Pedro Delgado (1992, p. 218), tratamento do louco no século 

XVII era o mesmo atrelado à menoridade, ou seja, era incapaz, mantendo a estigmatização de 

outrora. Conforme se verá, a emancipação dos Direitos dos loucos virá no século XVIII. 

 

3.4 Na Idade Contemporânea 

 

  O Direito na Idade Contemporânea será caracterizado pelo nascimento da era 

denominada Codicista, ou seja, a criação dos códigos europeus. Tem-se como contemporâneo 

o período pós Revolução Francesa, no final do Século XVIII, até os dias atuais. 

  Mantendo simetria e paralelismo com o estudado no capítulo 2 e a evolução do 

tratamento da loucura junto à Psiquiatria e à Psicologia, mantêm-se os marcos jurídicos 

francês e alemão, chegando-se ao Direito brasileiro. 

  Relembra-se que o tratamento médico e psicológico da loucura na Idade 

Contemporânea baseou-se no estudo científico dela e no tratamento segregador do paciente, 

conforme visto na seção 2.3 e 2.4. Por meio da Psicanálise tem-se tratamento dirigido ao 

paciente e a luta antimanicomial tenta instaurar práticas humanas e sociais, ainda que se 

entenda que a internação, quando por necessidade médica, deve ocorrer. 
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3.4.1 No Direito francês 

 

  Analisa-se a posição jurídica da personalidade, capacidade, incapacidade, interdição e 

curatela no Direito francês por meio de dois recortes temporais, a saber: o nascimento do 

Código Civil de Napoleão, que influenciou as normas do Código Civil brasileiro de 1916, 

conforme será visto na seção 3.4.3.1; e o Código Civil francês em sua redação e vigência 

atual. A redação original dos artigos do Código Civil de Napoleão, do Código Civil francês e 

da legislação francesa atual, que são citados nesta seção, está no Anexo A deste trabalho. 

3.4.1.1 O sistema do Código Civil francês de 1804 

 

  O Código Civil francês é datado de 1804 e revogou toda a legislação anterior a ele. Foi 

elaborado após a Revolução Francesa (1789-1799) e sob influências do Iluminismo. Logo, ele 

trouxe medidas de proteção ao indivíduo portador de transtorno mental (VIEIRA, 2004, p.96). 

  Sua nomenclatura foi modificada durante o tempo. Giordano Bruno Roberto (2008, p. 

32-33) ensina que lhe foi atribuído o nome de Code Civil, mas, em 1807, uma legislação 

determinou a alteração para Code Napoléon. Com a queda do Imperador a nomenclatura 

voltou a ser a original. Entretanto, em 1852 voltou-se a nomear Code Napoléon. Na 

atualidade, utiliza-se esta nomenclatura para se referir ao texto de 1804. Ao código vigente, 

que será trabalhado na seção 3.4.1.2, utiliza-se a nomenclatura Code Civil.  

  O Código Civil de Napoleão de 1804 (FRANCE, 1804) admite que qualquer pessoa 

possa exercer Direitos Civis, independentemente da condição de cidadão (artigo 7), afastando-

se, portanto, das normas de Direito Romano; fazendo-o, por si só, a partir da maioridade, ou 

seja, aos 21 anos (artigo 488).  

  Segundo o artigo 489 do Código de Napoleão (FRANCE, 1804), a pessoa adulta que 

se encontra habitualmente em estado de imbecilidade, demência ou furor, deve ser interditada, 

ainda que existam intervalos de lucidez.  

  Observa-se que a nomenclatura utilizada pelo Código de Napoleão para se referir ao 

“louco” era adequada ao período. O Código era do início do século XIX e, portanto, trouxe a 

nomenclatura utilizada no século anterior, que fora estudada na seção 2.2. De fato, como 

visto, Zacchias (1721) utilizava nos tribunais eclesiásticos a nomenclatura demência, que 

decorria da imbecilidade ou do delírio (este que era representante do furor).   

  Sobre a interdição, segundo ensina Pontes de Miranda (2000b): “[...] o direito romano 

e o germânico não conheciam verdadeira interdição dos insanos. A interdição constitutiva vai 
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encontrar-se no velho Direito francês (desde 1499, pelo menos, sob Luis XII), tratando ao 

louco como ao pródigo.” 

  Nos artigos 490 e seguintes do Código de Napoleão (FRANCE, 1804) há a descrição 

do procedimento que era aplicado para se interditar uma pessoa. Em apertada síntese, o 

código atribuía a qualquer parente o direito de buscar a interdição de outro, assim como ao 

cônjuge (artigo 490). O Comissário do Governo também era legitimado a promover a 

interdição no caso de furor e no caso de imbecilidade ou demência se a pessoa fosse solteira 

ou nenhum dos legitimados propusesse a interdição (artigo 491). A ação era processada 

perante o tribunal de primeira instância (artigo 492). A alegação de imbecilidade, demência 

ou furor deveria ser feita por escrito e acompanhada de provas testemunhais e documentais 

(artigo 493). 

  Era necessário um parecer do conselho de família
95

 acerca do estado da pessoa que se 

buscava a interdição (artigo 494). Verifica-se que, apesar do surgimento da Psiquiatria no 

início do século XIX, conforme visto na seção 2.3.1.1, um médico não era chamado para 

emitir laudo na interdição.  

  Após receber a opinião do Conselho de Família, o tribunal deveria interrogar o réu 

(interditando) no tribunal ou onde se encontrasse, sempre na presença do comissário do 

governo (artigo 496). Verifica-se que, desde então, existe a audiência de interrogatório do 

interditando como requisito procedimental para a verificação da necessidade de interdição de 

alguém. Como será visto na seção 3.4.3, no Direito brasileiro a audiência de interrogatório é 

prevista no sistema anterior à Constituição da República de 1988, bem como no posterior a 

ela e nas legislações em tramitação no Congresso Nacional.  

  A sentença podia ou não interditar a pessoa. Ainda que não houvesse a interdição, o 

juíz poderia determinar a nomeação de um conselheiro sem a anuência do qual a pessoa não 

poderia, nos termos do artigo 499, “[...] requerer, transigir, contrair empréstimos, receber bens 

móveis ou dar quitação, alienar ou onerar seus ativos.” (tradução nossa). Se a sentença 

interditasse a pessoa, seria nomeado um tuteur (tutor). O marido é o tuteur de direito da 

esposa (artigo 506), já a esposa pode ser nomeada tuteur do marido, com a regulação e as 

condições da administração determinadas pelo Conselho de Família (artigo 507). Exceto o 

marido ou a esposa, os ascendentes ou os descendentes, outras pessoas nomeadas tuteur não 

eram obrigadas a exercer a função por mais de 10 anos (artigo 508).  Ainda quanto à sentença, 

                                                 
95

 Nos termos do artigo 407 do Código de Napoleão (FRANCE, 1804), o Conselho de Família era formado pelo 

juiz de paz, por seis membros, parentes ou próximos da família, residentes próximos, pelo menos metade da 

parte de pai. Os parentes e o cônjuge que deveriam propor a interdição, não tinham poder de voto no Conselho 

de Família. 
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é importante frisar, que seus efeitos, no que tange à interdição de uma pessoa, podiam 

retroagir para anular atos pretéritos desde que comprovada presença da razão da interdição a 

época de sua realização, nos termos dos artigos 503 e 504. Tal previsão, conforme será 

estudado na seção 3.4.3, é prevista no Direito brasileiro tanto no sistema anterior à 

Constituição da República de 1988, como no posterior a ela e nas legislações em tramitação 

no Congresso Nacional. 

  A interdição cessava com o fim da causa que a justificou (art. 512). 

  Logo, o que se observa é que o Código de Napoleão estabelecia condições de 

interdição, assemelhando o incapaz ao menor: “509. O interdito é comparado a um menor de 

idade, pela sua pessoa e seus bens: as leis relativas à proteção dos menores se aplicam à tutela 

dos interditos
96

.” (FRANCE, 1804, tradução nossa).  

  À época do Código de Napoleão a interdição era requisito para a internação do incapaz 

nos manicômios (VIEIRA, 2004, p.97). Entretanto, em 1838 foi editada uma lei de reforma 

psiquiátrica, permitindo internações sem a prévia interdição, conforme explica (Paskall 

Malherbe, 2012, p.31). Na verdade, a legislação preocupava-se, essencialmente, com a 

proteção patrimonial do incapaz (artigo 510). 

  Informa Patrícia Ruy Vieira (2004, p. 97) que em 1968 foi editada a Lei n. 68-5 que 

adequou os avanços da Medicina e do Direito, contemplando normas de proteção ao maior de 

18 (dezoito) anos incapaz, com a adoção de medidas judiciais proporcionais ao transtorno e ao 

grau de comprometimento cognitivo do indivíduo. Tal medida entra no movimento 

antimanicomial descrito na seção 2.3.3.9, perpetrado no século XX em fuga da 

manicomização da “loucura” experimentada no século XIX, conforme estudado na seção 

2.3.2.  A partir dessa legislação, que vigorou até o sistema atual, “[...] não é suficiente que o 

maior sofra de um comprometimento das faculdades corporais para justificar a instituição de 

um sistema de proteção. É imperativo que tal alteração ‘impeça a expressão da vontade
97

’." 

(MALHERBE, 2012, p.37, tradução nossa). Portanto, a proteção atinge não só o doente 

mental, mas as pessoas que por quaisquer razões não possam exprimir suas vontades, como os 

que estão em estado de coma, e ainda que a situação seja temporária. 

  Ademais, a legislação ditava que as medidas de proteção deveriam seguir os seguintes 

princípios: necessidade, subsidiariedade, proporcionalidade (MALHERBE, 2012, p.60-61). 

                                                 
96

 509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs 

s'appliqueront à la tutelle des interdits. 
97

 [...] qu’il ne suffit pas qu’un majeur souffre d’une altération des facultés corporelles pour que l’institution d’un 

régime de protection soit justifiée. Il faut impérativement que cette altération « empêche l’expression de la 

volonté ». 
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Ou seja, como as medidas de proteção existentes (curatela, tutela e salvaguarda de justiça) 

restringiam, de algum modo, a capacidade de exercício dos atos da vida civil de uma pessoa 

maior, somente é aplicada se for realmente necessária a assistência/representação nos atos da 

vida civil. Ademais, somente deve ser aplicada se não houver outra medida para suprir a 

incapacidade, como, por exemplo, o resguardo do regime de bens. E, por fim, a medida de 

proteção a ser aplicada é escolhida de acordo com a situação de comprometimento da 

capacidade do maior a ser protegido, logo, proporcional a ela. 

  Informa Paskall Malherbe (2012, p. 61) que este modelo não foi seguido de pronto, o 

que gerou a defesa de uma revisão geral do modelo de proteção aos maiores incapazes. 

Assim, pode-se concluir que o sistema do Código de Napoleão era adequado ao tratamento 

dado ao louco no século XVIII, anterior à sua vigência. Com a evolução da Medicina e do 

tratamento da loucura, o Direito francês tentou se adequar, o que somente será efetivado, de 

fato, no século XXI. Entretanto, a legislação brasileira que é inspirada na francesa, como será 

estudada na seção 3.4.3, manteve a tradição e não se adequou ao tratamento médico e 

psicológico. 

 

3.4.1.2 O sistema do Código Civil francês e da legislação atual 

  

  Na redação atual do Código Civil francês (FRANCE, 2014a), com as alterações 

posteriores ao Código de Napoleão, mantém-se nos artigos 7, 8 e 11 que os direitos civis são 

garantidos a todos, independentemente da cidadania francesa.  

  Mas, é importante destacar que a Lei n. 2007-308, de 5 de março de 2007, que passou 

a ter eficácia em 1º de janeiro de 2009 (FRANCE, 2014a), alterou ou acrescentou vários 

artigos do Código Civil francês, sendo conhecida como a lei que tratou da reforma da 

proteção jurídica do maior incapaz. Alterações nesse sentido não eram feitas desde 1968 

conforme informa Régis Durand (2010, p. 279). 

  As alterações da Lei de 2007 começam pela idade para se alcançar a maioridade, que 

passou a ser aos 18 (dezoito) anos, conforme previsto no artigo 414.  Ademais, foi incluído o 

artigo 414-1, onde há a previsão de que os atos dos maiores somente são válidos se eles 

gozarem de sanidade, podendo ser anulados caso haja a comprovação de um transtorno 

mental no momento do ato. Percebe-se que o termo sanidade atrelado ao transtorno mental é 

um termo adequado à Medicina e à Psicologia que desde 1994 o utilizam no DSM e na CID, 

conforme visto na seção 2.3.3.5. 
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  Os artigos 415 e seguintes do Código Civil francês ora foram alterados e ora criados 

pela lei de 2007, trazendo um novo modelo de tratamento jurídico da tutela e da curatela. 

De fato, o artigo 415 trouxe os princípios da proteção dos maiores incapazes, determinando 

que eles tenham proteção à sua pessoa e aos seus bens, com respeito da sua liberdade 

individual, Direitos Fundamentais e dignidade da pessoa humana; dentro de seus interesses e 

com a promoção, sempre possível, da sua autonomia. Por fim, o artigo determina que essa 

meta é dever das famílias e da comunidade pública. 

  Diante disso, percebe-se que o regime instaurado pela Lei de 2007 na França, 

proporciona um tratamento que visa resguardar a dignidade humana do maior incapaz, de 

responsabilidade conjunta da família e da sociedade. Como afirma Régis Durand (2010, p. 

280): “Sob o regime anterior, a lei interessava-se principalmente acerca do destino da 

propriedade, isto é, da proteção do patrimônio. Sob o sistema atual, a ação central também se 

refere à propriedade, mas é mais aberta para a proteção do indivíduo
98

.” (tradução nossa). 

  Os institutos protetivos do Código Civil francês, com as alterações da Lei de 2007, são 

três: a salvaguarda de justiça, a curatela e a tutela. 

 A salvaguarda de justiça (sauvegarde de justice) prevista nos artigos 433 a 439 do 

Código Civil francês (FRANCE, 2014a), é uma medida destinada a pessoas que não 

conseguem tomar algumas decisões ou exercer certos atos em razão de transtornos mentais ou 

incapacidades físicas de forma que necessitam de um mandatário especial para assisti-las 

temporariamente. Quanto aos atos não previstos na medida, a pessoa continua plenamente 

capaz para exercê-los.  De fato, “Destina-se ao indivíduo maior de idade, e lhe (sic) garante a 

manutenção das capacidades civis e políticas [...].” (VIEIRA, 2004, p.97).  

  Ainda nos termos do artigo 433, a medida pode ser tomada no curso de um processo 

de tutela ou curatela. Em decisão proferida no Arret n. du 12 fevrier 2014 R.G: 13/ 00749 c-jg 

(FRANCE, 2014b), por exemplo, ao aplicar a salvaguarda de justiça para uma senhora, 

durante o processo que pedia a nomeação de tutor ou curador, o juiz fixou os atos que 

competiriam ao mandatário especial:  

 

[...] - Receber as pensões e rendimentos de qualquer natureza que o interessado pode 

ser o proprietário, 

- Implementar a sua manutenção e seu tratamento, bem como o cumprir com suas 

dívidas atuais e as obrigações de manutenção que podem vir a ser exigidas do 

interessado, 

                                                 
98

 “Sous le régime antérieur, la loi s’intéressait essentiellement au sort des biens, c’est-à-dire à la protection du 

patrimoine. Dans le régime actuel, l’action centrale concerne encore les biens, mais elle est plus ouverte sur la 

protection de la personne.” 
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- Receber todos os e-mails do interessado, na forma recomendada, incluindo 

registros de cheques dos bancos e os mandatos, 

- Trabalhar sozinho na administração das contas bancárias e dinheiro do 

interessado
99

. (tradução nossa). 

 

 A curatela (curatelle) prevista no artigo 440 do Código Civil francês é uma medida 

destinada a pessoas que não conseguem tomar algumas decisões ou exercer certos atos em 

razão de transtornos mentais ou incapacidades físicas (VIEIRA, 2004, p.97-98) de forma que 

necessitam de um curador para assisti-las continuamente. Assim, os atos da pessoa protegida 

devem ser acompanhados do curador. Trata-se de medida protetiva parcial.  

  A tutela (tutelle) também é prevista no artigo 440 do Código Civil francês como uma 

medida protetiva rígida, eis que aplicável para os maiores que em razão de transtornos 

mentais ou incapacidades físicas necessitem de representação contínua para os atos da vida 

civil. Logo, é necessária a comprovação de uma incapacidade civil quase total do indivíduo.  

  A diferença observada entre os institutos da salvaguarda de justiça, curatela e tutela, 

reside na intensidade de sua aplicação junto ao exercício da autonomia da pessoa. Na 

salvaguarda de justiça a pessoa necessita de assistência temporária para alguns atos, na 

curatela ela precisa de assistência constante para alguns atos e na tutela, seja para alguns ou 

para todos os atos, a pessoa necessita de um representante continuamente. O citado artigo 440 

admite a aplicação da curatela e da tutela de forma excepcional. Logo, o sistema tenta 

garantir, na maior medida do possível, a manifestação de vontade por parte da pessoa maior 

que necessita de proteção. 

  É interessante observar que a imposição das medidas protetivas não significa um 

procedimento de interdição, pelo menos assim não é nomeado no Direito francês atual; 

somente serão ordenadas pela justiça quando extrapolarem os limites dos deveres de proteção 

oriundo do casamento ou da filiação, bem como não estiverem amparadas pelo mandato para 

proteção futura; e, ainda, nos termos do artigo 428, são individualizadas e aplicadas 

proporcionalmente ao grau de alteração das faculdades da pessoa. 

  A Lei de 2007 trouxe uma novidade para o Código Civil francês: o mandato para 

proteção futura. “O mandato para a proteção futura permite a qualquer pessoa designar uma 

ou mais pessoas que irão representá-la, devido à deterioração de sua saúde, quando não puder 

                                                 
99

 “- Percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire, 

- les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des 

obligations alimentaires dont l'intéressée pourrait être tenue, 

- recevoir tout le courrier de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques 

postaux et des banques ainsi que les mandats, 

- faire seul fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôt bancaires ou postaux de l'intéressée.” 
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tomar providencias acerca de seus interesses. É, portanto, uma medida de situação futura
100

.” 

(DURAND, 2010, p. 286, tradução nossa).  De fato, de acordo com o artigo 477 do Código 

Civil francês, a pessoa maior ou menor emancipada, pode, por meio de escritura pública ou 

por instrumento particular, fazer seu mandato de proteção futura.  

  Os sujeitos das medidas protetivas especiais acerca de seus bens e/ou pessoa, são os 

maiores de 18 anos e que, nos termos do artigo 425, tenham comprovado comprometimento 

das faculdades mentais ou físicas que lhe retiram a competência para exprimir a sua vontade, 

nos termos de constatação médica. O artigo 429 admite que o menor emancipado também se 

valha das medidas protetivas, bem como que elas podem ser requeridas no último ano da 

menoridade, contudo somente terão eficácia após a maioridade. 

  Os legitimados a buscarem a medida protetiva ao maior incapaz são, em primeiro 

lugar, ele mesmo e, ainda, segundo o artigo 430 do Código Civil francês: o cônjuge ou 

companheiro não separado de fato; os pais ou pessoas próximas
101

 (pessoa com relação 

estreita e laços estáveis); ou pessoa que já exerça uma medida protetiva. Ademais, o pedido 

pode ser feito pelo Ministério Público, de ofício ou a pedido de terceiros. 

  O pedido deve vir instruído com laudo médico detalhado, feito por profissional 

escolhido dentro de lista elaborada pelo Ministério Público (artigo 431). Esta também é a 

previsão do artigo 1.218 do Código de Processo Civil francês (FRANCE, 2014f), que traz, 

ainda, em seu artigo 1.219 o que deve constar do laudo pericial: a descrição precisa das 

alterações das faculdades do maior a ser protegido ou sob proteção; informações ao juiz 

acerca de evolução prevista ou possibilidade de alterações no quadro; especificação das 

consequências que estas alterações nas faculdades geram para a atribuição de assistência ou 

representação para os atos da vida civil, tanto de caráter patrimonial como pessoal, bem como 

ao seu exercício de direito de voto. 

  Todos os médicos que participam das medidas protetivas, são profissionais 

previamente escolhidos e colocados em lista pelo Ministério Público. Mas, conforme 

determina o artigo 331-1 do Código Civil francês, incluído pela Lei de 2007, o médico da lista 

pode solicitar informações do médico pessoal da pessoa que se busca proteção. 

  O artigo 432 traz a audiência de oitiva da pessoa que se busca proteção, mantendo o 

previsto no Código de Napoleão e, como dito na seção 3.4.1.1, é um procedimento que o 

Direito brasileiro adotou, adota e mantém nas legislações em tramitação no Congresso 
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 “Le mandat de protection future permet à toute personne de désigner une ou plusieurs personnes qui la 

représenteront au cas où, du fait de la dégradation de son état de santé, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses 

intérêts. Il s’agit donc d’une mesure d’anticipation d’une situation future.” 
101

 O Código Civil francês traz a expressão “un allié” que na tradução literal refere-se a um aliado. 
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Nacional. Há determinação de que ela pode se fazer acompanhada de advogado e/ou pessoa 

de sua escolha. Entretanto, há previsão da possibilidade de não realização da dita audiência 

quando o médico indicado na lista do Ministério Público recomendar que a ação é prejudicial 

à saúde ou a pessoa para a qual se busca a proteção é incapaz de expressar sua vontade, no 

laudo nos termos do artigo 1.219 do Código de Processo Civil francês, citado acima. 

  Logo, é o médico quem determina a incapacidade, o grau de incapacidade e, até 

mesmo, a viabilidade de o juiz fazer a audiência de interrogatório da pessoa a ser protegida, o 

que se entende ser o adequado, considerando todo o estudo perpetrado no capítulo 2. Afinal, 

quem dita a doença e suas consequências junto ao sujeito é a Medicina e Psicologia e não o 

Direito. O tema será desenvolvido, também, na seção 3.5.1. 

  Em sendo comprovado no processo que a pessoa não tem condições de gerir sua vida 

ou seus bens, total ou parcialmente, em razão de transtornos mentais ou físicos, o juiz aplicará 

a medida que se adeque à situação fática, nomeando os curadores ou tutores. Fala-se no 

plural, pois podem ser nomeados um ou mais curadores ou tutores. Segundo os artigos 448 e 

449 do Código Civil francês, serão nomeados curadores ou tutores os cônjuges ou 

companheiros não separados de fato, um dos pais ou pessoa próxima ou que resida com 

adulto incapaz e tenha com ele estreita relação e laços estáveis, o que o juiz não pode deixar 

de levar em conta. Mas, se membros da família ou pessoas próximas não puderem assumir a 

curatela ou a tutela, o juiz nomeará um mandatário para a proteção dos adultos (artigo 450), o 

que também ocorre se a pessoa sob cuidado estiver internada (artigo 451): 

 

Os mandatários judiciais para a proteção de adultos são os profissionais que exercem 

regularmente as medidas de proteção aos maiores que o juiz das tutelas lhes confia 

em nome do tribunal, à curatela ou tutela. Eles são inscritos em uma lista de 

departamento e estão sujeitos a um conjunto de regras e controles acerca de sua 

responsabilidade civil e criminal
102

 (DURAND, 2010, p. 285, tradução nossa). 

  

  Nos autos do processo Arrêt n. 453 R.G.: 13/ 06197 (FRANCE, 2014c) há informação 

acerca da nomeação de um mandatário judicial para uma senhora internada:  

 

Madame Yvonne Y ... nascida em 01 de novembro de 1923 foi colocada sob a 

salvaguarda da justiça por uma decisão do juiz de tutela de Nantes em 18 de julho de 
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 “Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont des professionnels qui exercent à titre habituel 

les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie dans le cadre de la sauvegarde de 

justice, de la curatelle ou de la tutelle. Ils sont inscrits sur une liste départementale, sont soumis à un ensemble de 

règles et de contrôles et engagent leur responsabilité civile et pénale.” 
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2013 que designou o mandatário judicial para proteção dos maiores do Hospital 

Saint-Jacques como mandatário especial
103

.  

 

  Tal figura, conforme será visto na seção 3.4.3 não existe, não existiu e não há previsão 

de sua existência junto ao Direito brasileiro.    

 O artigo 448 do Código Civil francês determina que os pais podem designar em 

testamento ou escritura pública quem eles gostariam que exercesse a curatela ou a tutela do 

filho maior que merece proteção no caso de sua falta. Trata-se, portanto, de uma espécie de 

curatela e tutela testamentária. 

  Ainda quanto à nomeação do curador e do tutor, prevê no artigo 456 que o juiz é 

auxiliado pelo Conselho de Família para nomeá-los, mas ele pode, também, determinar que a 

escolha seja exercida pelo próprio Conselho de Família. Em qualquer caso, as decisões devem 

ser tomadas levando-se em conta a manifestação de sentimento pelos mais próximos exarada 

pela pessoa da qual se trata a proteção. 

  Se entender necessário, nos termos do artigo 454 do Código Civil francês, o juiz 

poderá nomear curador ou tutor substituto ou de supervisão, que terão função de fiscalização 

ou defesa dos interesses da pessoa sob proteção quando conflitarem com os do curador ou 

tutor – no Brasil, a figura denomina-se protutor (vide seção 3.4.3). Nesses casos, em não 

havendo um curador ou tutor substituto o juiz, o Ministério Público ou o Conselho de Família 

poderá nomear um curador ou tutor ad hoc (artigo 455). 

Com exceção do cônjuge e do companheiro, dos pais, dos filhos e dos mandatários 

judiciais para proteção dos adultos, nos termos do artigo 453 do Código Civil francês, 

nenhum outro pode ser obrigado a manter a curatela ou a tutela de uma pessoa além de cinco 

anos. 

O curador e tutor tem que prestar contas de suas administrações anualmente, nos 

termos do artigo 511 do Código Civil francês. Quando não cumprirem integralmente suas 

responsabilidades poderão responder às penas civis, inclusive com afastamento da função a 

pedido do Ministério Público (artigo 417). 

Em razão do múnus, o curador ou o tutor, considerando a dificuldade na gestão, em 

razão do tamanho do patrimônio envolvido, poderá receber uma indenização, sob 

responsabilidade total ou parcial da pessoa protegida (artigo 419). 
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 “Madame Yvonne Y...née le 1er novembre 1923 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par 

une décision du juge des tutelles de Nantes du 18 juillet 2013 ayant désigné le mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs de l'Hôpital de Saint-Jacques comme mandataire spécial.” 
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  O artigo 416 atribuiu ao Juiz e ao Promotor de Justiça um papel que extrapola suas 

atribuições forenses. Eles são responsáveis por uma supervisão global das medidas de 

proteção aos maiores incapazes. Isso inclui o poder de realizar visitas, independentemente de 

solicitação, quando houver um pedido de proteção. Ademais, poderão solicitar dos 

responsáveis pelo maior incapaz qualquer informação de que necessitem.  

  Na decisão o juiz deve listar as ações que a pessoa sujeita à curatela tem a capacidade 

de fazer sozinha ou, ao contrário, adicionar ações para as quais ela dependa de assistência do 

curador. Como as medidas de proteção da pessoa maior incapaz são continuamente 

acompanhadas, o artigo 471 do Código Civil francês determina que, a qualquer momento, o 

juiz pode alterar a lista para incluir ou excluir atos que a pessoa sob proteção pode ou não 

fazer autonomamente. Mesmo no caso de tutela, em que o tutor representa a pessoa sujeita à 

proteção em todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 473 do Código Civil francês, o 

juiz pode no julgamento inicial ou posteriormente, listar algumas ações que a pessoa sob a 

tutela tem a capacidade de fazer sozinha ou com a ajuda do tutor.  No mesmo sentido da lista 

transcrita no Arrêt n. du 12 fevrier 2014 R.G.: 13/ 00749 C-JG (FRANCE, 2014b) acima, 

tem-se a lista no Arrêt n. a 9 juillet 2014 R. G: 14/00283 R-JG (FRANCE, 2014d). Ressalta-

se que o modelo proposto na seção 3.5 pretende aplicação de uma decisão judicial como a 

francesa.   

  O juiz pode dividir a medida de proteção entre um curador ou tutor responsável pela 

proteção da pessoa e um curador ou tutor responsável pela gestão patrimonial da pessoa 

protegida (artigo 447), sendo que o próprio Código Civil francês traz disposições acerca das 

respectivas atribuições. 

  O artigo 458 do Código Civil francês reserva declarações estritamente pessoais que 

não poderão ser assistidas pelo curador ou representadas pelo tutor:  

 

São consideradas declarações estritamente pessoais as de reconhecimento do 

nascimento de uma criança, os atos de autoridade dos pais sobre a pessoa de uma 

criança, a declaração da eleição ou da mudança de nome de uma criança e o 

consentimento dado para a adoção do seu próprio filho
104

 (tradução nossa). 

  

  Entretanto, esta garantia de exercício da autonomia quanto às declarações estritamente 

pessoais somente é admitida se houver condições de exercício do discernimento. Se não 

houver, o juiz analisará a questão e poderá, inclusive, autorizar a representação/assistência do 
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 “Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de 

l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un 

enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.” 
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curador/tutor. Ademais, exceto em situações de emergência, o curador/tutor ou a pessoa 

responsável pela proteção de adultos não pode, sem a autorização do juiz ou do conselho de 

família, tomar decisões que afetem seriamente a integridade física do protegido ou a 

intimidade de sua pessoa e vida privada (artigo 459). 

  Quanto à administração do patrimônio da pessoa assistida, o Código Civil francês 

determina que o curador e o tutor devam ser prudentes, cuidadosos e diligentes, agindo 

sempre no interesse exclusivo da pessoa protegida (artigo 495). Nos três meses seguintes a 

sua nomeação devem fazer um inventário dos bens da pessoa assistida (artigo 503) e podem 

exercer atos de conservação sem qualquer autorização (artigo 504). 

  Nos artigos 500 a 502 o Código Civil francês determina os atos de administração que 

deverão ser autorizados pelo juiz e pelo Conselho de Família, como, por exemplo, a 

determinação de um orçamento para ser gasto com a pessoa sob proteção, autorização para 

atos de disposição patrimonial (artigo 505) etc. 

  A sentença que decreta a medida de proteção pode anular atos anteriores da pessoa 

sujeita à proteção, no prazo de 2 (dois) anos anteriores, desde que justificada uma lesão a ela 

ou sua incapacidade no momento do ato (artigo 464). 

  Nos termos do artigo 1.233 do Código de Processo Civil francês (FRANCE, 2014f), a 

sentença é referida à margem do registro de nascimento da pessoa sob proteção. 

  As medidas de proteção são impostas pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, sendo seu 

prazo de duração fixado pelo juiz nos termos do artigo 441 do Código Civil francês. O prazo 

pode, ainda, ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos ou por um prazo maior, mediante parecer 

do médico e decisão devidamente fundamentada. Mas, se as alterações das faculdades mentais 

da pessoa e as possíveis melhoras de acordo com o avanço da ciência não sejam prováveis, o 

prazo de extensão pode ser maior (artigo 422). 

  Essa limitação temporal da curatela e da tutela como medidas protetivas ao maior 

incapaz é uma novidade da lei de 2007. Segundo Muriel Rebourg (2012, p. 38): “O legislador 

optou por não deixar que os maiores se sujeitassem a uma medida com duração indeterminada 

que prejudicaria a sua incapacidade jurídica de forma perpétua, considerado por alguns como 

uma <<morte civil>>
105

.”  

  Entretanto, nos termos do mesmo artigo 422 do Código Civil francês, em havendo 

qualquer modificação na situação médica da pessoa, mediante o correspondente parecer 

médico (REBOURG, 2012, p. 44), a medida de proteção pode ser reforçada, modificada ou 
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 “Le législateur a fait le choix de ne plus laisser le majeur face à une mesure à durée indéterminée que 

préjugeait d'une incapacité juridique perpétuelle, considérée par certains comme une <<mort civile>>.” 
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substituída por outra a qualquer tempo pelo juiz. Logo, a opinião médica é essencial para o 

estabelecimento, renovação e modificação das medidas de proteção; bem como a medida é 

revista a qualquer tempo. 

 A extinção das medidas protetivas se dá quando não mais se justifica, mediante 

sentença de liberação, ou quando há a morte da pessoa protegida. O artigo 443 do Código 

Civil francês ainda prevê a possibilidade de extinção no caso de a pessoa protegida residir 

fora da França, impedindo o seu correto acompanhamento. 

  Na decisão do Arrêt a 9 juillet 2014 R.G: 14/00283 R-JG (FRANCE, 2014d), as 

medidas protetivas foram extintas, pois o laudo pericial comprovou que a pessoa sujeita à 

proteção não tinha afetação de suas faculdades mentais:  

 

O perito médico certamente reparou que ele sofre em razão da perda de conexão 

com a filha, mas descobriu que, embora haja algum grau de vulnerabilidade devido à 

sua personalidade, em vez dependente, a pessoa não tem déficit de suas funções 

superiores, nem afecção de suas faculdades;  

Na ausência de tal mudança, as disposições de ordem pública das seções 425 e 428 

do Código Civil devem ser aplicadas e o juiz foi correto porque não havia 

necessidade de abrir em relação a X. .. uma medida de proteção
106

; [...]. (tradução 

nossa). 

 

  Quanto ao tratamento do portador de transtornos mentais na França, o Código de 

Saúde Pública (Code de la santé publique) (FRANCE, 2014e) tem dispositivos específicos 

sobre a temática, inclusive acerca da internação do paciente. O Código sofreu alterações e 

atualizações em 2010 e 2011. 

  Em sua terceira parte, sob o título “Luta contra as doenças e vícios” (Troisième 

partie: Lutte contre les maladies et dépendances), o livro II trata da luta contra a doença 

mental (Livre II: Lutte contre les maladies mentales). De acordo com seu artigo L3221-1
107

: 

“A luta contra as doenças mentais inclui ações de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, 

de reabilitação e de reintegração social.” (tradução nossa). 

  No capítulo I, o Código de Saúde Pública traz os direitos das pessoas sob tratamento 

psiquiátrico (Chapitre Ier: Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques). 

Dispõe o artigo L3211-1, que, em regra, a pessoa não pode ser submetida a tratamento 
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 Que le médecin expert a certes noté chez lui une souffrance du fait de la perte de liens avec sa fille mais 

conclu que s'il existe un certain degré de vulnérabilité en raison de sa personnalité plutôt dépendante, l'intéressé 

ne présente aucun déficit de ses fonctions supérieures ni aucune altération de ses facultés ;  

Qu'en l'absence d'une telle altération, les dispositions d'ordre public des articles 425 et 428 du code civil doivent 

trouver application et le premier juge a estimé à juste raison qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir à l'égard de M. X... 

une mesure de protection; [...]. 
107

 La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de 

réadaptation et de réinsertion sociale. 
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psiquiátrico sem o seu consentimento ou de seu representante. As exceções estão elencadas 

nos títulos II, III e IV, que tratam da internação requerida por terceiro (do diretor da 

instituição onde a pessoa encontra-se internada ou em caso de iminente risco pessoal), por um 

representante do estado ou internos (detentos) portadores de transtornos mentais. 

  Logo, todo o tratamento psiquiátrico na França tem como corolário a liberdade e a 

autonomia do paciente, inclusive garantindo todo o processo de forma gratuita e com respeito 

às liberdades individuais (artigo L3211-2). Ademais, o tratamento é preferencialmente 

ambulatorial e domiciliar e excepcionalmente institucional, com a internação do paciente.  

  Tanto é assim que a internação total de um paciente psiquiátrico somente é possível 

após autorização judicial, nos termos do artigo L3211-12-1 do Código de Saúde Pública 

francês. Este é o escopo trazido pela Lei 90/527 de 1990 (FRANCE, 1990). Segundo Pedro 

Delgado (1992, p. 199) a internação de uma pessoa em razão de “distúrbios mentais” na 

França, de acordo com esta lei, somente é possível após a análise de um psiquiatra indicado 

pelo Ministério Público, um magistrado e duas personalidades qualificadas (mais um 

psiquiatra e pessoa representativa de famílias de pessoas acometidas com doença mental). 

  Logo, conforme afirma Aude Mirkovic (2012, p. 175-176): “As principais inovações 

da reforma giram em torno do papel do juiz, guardião da liberdade individual de um paciente 

internado sem consentimento.
108

” (tradução nossa). 

  E mais, segundo o artigo L3211-2-2, quando a pessoa é admitida ao tratamento 

psiquiátrico sem o seu consentimento, ela fica sob observação pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas quando o médico psiquiatra irá elaborar atestado determinando a necessidade ou 

não do tratamento. Após 72 (setenta e duas) horas da admissão, novo atestado médico será 

elaborado nas mesmas condições. Se os dois atestados forem no mesmo sentido, ou seja, da 

submissão ao tratamento, o médico indica o programa de tratamento, com a internação ou 

tratamento ambulatorial e domiciliar.  

 Ao ser admitido ao tratamento psiquiátrico, conforme recomendação médica, o 

paciente, na medida do seu entendimento, é devidamente informado de todo o procedimento 

para fins de exercício de sua autonomia, liberdades individuais, dignidade e reabilitação 

(artigo L3211-3).  

  Nos termos do artigo L3211-8 o paciente psiquiátrico pode ser colocado em curatela 

ou tutela, mas nem um nem outro é condição sine qua non entre si. A forma e os métodos de 

tratamento são determinados pelo psiquiatra e pela equipe multidisciplinar que acompanha o 
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 “Les principales innovations de la réforme gravitent autour du rôle du juge judiciaire, gardien de la liberté 

individuelle dont le malade hospitalisé sans son consentement est privé.” 
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paciente de saúde mental e podem ser alterados a qualquer momento, mediante justificativa 

fundamentada em laudo (artigo L3211-11). 

  Considerando todo o exposto, pode-se concluir que o sistema do Código Civil francês, 

acompanhado da legislação processual e do Código de Saúde Pública, acompanha a evolução 

da Psiquiatria e da Psicologia, seja na classificação como no tratamento do portador de 

transtornos mentais. Afinal, apresenta um sistema que busca um acompanhamento contínuo 

do doente mental, garantindo a ele, na maior medida do possível o exercício de sua autonomia 

discernida. 

   

3.4.2 No Direito alemão 

 

  Antes de ter seu Código Civil, na Alemanha as regras jurídicas acerca da temática da 

proteção dos incapazes eram oriundas do Direito Romano-Germânico, baseado em normas 

escritas. Após a sua queda, o fundamento do Direito alemão passou a ser o Direito da Prússia, 

conforme ensina Holger Lieẞfeld (2012, p.42). Segundo o autor, na lei prussiana o louco era 

entendido como “sem forças da alma”, lunático e imbecil. A lei de terras da Prússia atribuía 

ao Estado a responsabilidade pela supervisão especial delas. A tutela era atribuída como 

representação da vontade e a curatela para alguns casos determinados em razão da matéria 

(LIEẞFELD, 2012, p. 45).  

  O Código Civil alemão é conhecido pelas suas iniciais BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch) (DEUTSCHLAND, 2014) e os artigos citados nesta seção estão no Anexo B. Foi 

votado e aprovado em 1886 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 1900. Logo, é posterior ao 

Código Civil francês (de Napoleão) de 1804 e sofreu, em sua origem, grandes influências 

dele. Tanto é que Holger Lieẞfeld (2012, p. 43) ensina que o Conselho de Família (§§1858-

1891) foi introduzido no BGB por influência do Código Civil de Napoleão. Entretanto, o 

dispositivo foi revogado em 1970. 

  No período das guerras e entre guerras, Holger Lieẞfeld (2012, p.55-56) informa que 

as leis eugenistas do regime nazista impuseram a esterilização e a indicação para interrupção 

da gravidez de pacientes psiquiátricos. No pós-guerra, em 23 de maio de 1949 foi editada a 

Lei Fundamental da República Alemã – Lei de Bonn (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland – GG) (DEUTSCHLAND, 1949), que no seu artigo 1º determina que “os 

Direitos Humanos são invioláveis.”
109

 (tradução nossa). Ademais, o artigo 2º
110

 dita que: 
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 “Artikel 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. [...].” 
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“Toda pessoa tem direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade [...] (2) Todo o 

homem tem direito à vida e à integridade física. A liberdade pessoal é inviolável. [...].” 

  No Direito alemão, o §1 do BGB (DEUTSCHLAND, 2014a) atribui o início da 

capacidade jurídica à realização do parto e a maioridade civil aos 18 (dezoito) anos (§2). 

  Entre 1922 e 1991 vigorou na Alemanha os Serviços da Juventude (Gesetz für 

Jugendwohlfahrt - JWG), também chamado de Welfare Act Youth (Jugendwohlfahrtsgesetz) 

(LIEẞFELD, 2012, p. 51), que instituiu as tutelas oficiais, permitindo que quando não 

houvesse outra pessoa natural legitimada à tutela um órgão público fosse incumbido de tal 

tarefa. 

  Em 1990 as Alemanhas foram unificadas e no mesmo ano, em 12 de setembro, foi 

editada a Lei do Cuidado (Betreuungsgesetz - BtG), que entrou em vigor em 1 de janeiro de 

1992. O início de sua revisão na proteção dos incapazes foi a revogação do §6 do BGB. Na 

versão original de 1900, o §6 tratava como incapazes os que não tinham aptidão para gerir 

seus assuntos em razão de doença mental ou imbecilidade e os embriagados. Em 1974 houve 

a inclusão de mais uma causa: a dependência de drogas. Ademais se falava em revogação da 

incapacidade quando seu motivo cessasse (LIEẞFELD, 2012, p. 46). Na versão atual do 

BGB, a incapacidade (Geschäftsunfähigkeit) é atribuída, nos termos do §104
111

: “A 

incapacidade negocial é a seguinte: 1. quem não completou o sétimo ano, 2. quem não está em 

um estado de livre exercício da vontade  em razão de transtono da atividade mental, exceto se 

temporário.” Verifica-se que a nomenclatura adéqua-se ao que é tratado na Medicina e 

Psicologia, conforme visto no capítulo 2. 

  Quanto às medidas de proteção jurídica ao incapaz, na origem do BGB havia a figura 

da interdição, com perda da capacidade civil do maior de idade, e atribuição de tutela para 

maiores totalmente incapazes e da curatela do inabilitado para alguns atos (RODRIGUES, 

2007, p.139). Em 1992, com a reforma, acabou-se com a interdição, substituindo-a pelo 

Instituto da Orientação ou Cuidado (Betreuung), que Jorge Duarte Pinheiro (2009) chama de 

acompanhamento, procurando-se dar maior liberdade e autonomia à pessoa que sofre de 

transtorno mental, coadunando com o que a Medicina Psiquiátrica prega.  

  Na nova sistemática, o cuidado reside na autorização judicial específica para diferentes 

atos relacionados à vida civil e atos médicos do portador de transtorno mental. Trata-se de 

                                                                                                                                                         
110

 A r t i k e l 2. (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit [...] (2) Jeder hat das Recht 

auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. […]. 
111

 Geschäftsunfähig ist: 

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, 

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 

Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist. 
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previsão que: “[...] visa a proteger o incapaz, possibilitando-lhe, sempre que possível, que 

tome suas próprias decisões. Com essa medida, graduam-se os atos e decisões, não se 

estendendo a curatela, indiscriminadamente, a qualquer ato da vida do indivíduo considerado 

incapaz.” (VIEIRA, 2004). 

  Frise-se, protege-se o incapaz, mas, sempre que possível, ele toma suas próprias 

decisões. Graduam-se os atos e decisões, não estendendo a curatela a qualquer ato da vida do 

indivíduo. Em suma, por não existir a prévia interdição, não há uma determinação de 

incapacidade
112

, logo, o portador de deficiência ou doença mental mantém sua capacidade e é 

orientado quando e somente quando não apresenta discernimento. Ademais, prevê o 

ordenamento revisão periódica da medida, preservando-se, assim, os direitos e a autonomia do 

que se apresenta incapaz para todos os certos atos. 

  O cuidado é regulamentado entre o §1896 e o §1908i do BGB. Nos termos do §1896 

aplica-se o cuidado ao portador de doença psiquiátrica ou física que não tem condições de 

tratar de forma total ou parcial de seus assuntos. Trata-se de medida determinada pelo 

Tribunal a pedido da pessoa a ser cuidada, se ela tiver discernimento, ou de ofício. Entretanto, 

em havendo o discernimento, o cuidado não pode ser imposto contra sua vontade. O que se 

percebe é que, mais uma vez, o sistema de proteção garante o exercício de autonomia pelo 

incapaz. 

 Não há a classificação das doenças e deficiências pela legislação, deixando seu 

complemento a cargo da Classificação internacional das doenças – CID da Organização 

Mundial de Saúde (LIEẞFELD, 2012, p. 87). Dessa forma a interlocução entre o Direito e 

Medicina se faz de forma casuística, concretizando os anseios de ambos e em prol da 

dignidade humana da pessoa envolvida. 

  Trata-se de medida secundária, somente sendo aplicada se outra medida jurídica não 

for cabível, como uma procuração, por exemplo.  

  Em sendo cabível o cuidado, a pessoa contará com um cuidador (Betreuer) 

responsável por auxilia-la nos atos que ela não tem condições de agir por si só (§1901) e 

sempre em seu benefício. O cuidador é nomeado, preferencialmente, por escolha da pessoa a 

ser cuidada. Se ela não puder escolher, o juiz escolherá, sendo possível, inclusive, a nomeação 

de um representante de instituição (§1897). 

  Após a reforma, entre 1992 e 1998 o número de pedidos judiciais de cuidado 

aumentou em cerca de 50% (cinquenta por cento): “O aumento mostra a óbvia importância 
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 Nesse sentido, §66 da Lei sobre processos não contenciosos (Gesetz über die Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit - FGG) (DEUTSCHLAND, 2008). 
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jurídica e política e a aceitação da instituição legal do cuidado
113

.” (LIEẞFELD, 2012, p. 62, 

tradução nossa). Mas isso acarretou, consequentemente, o aumento das despesas públicas, 

pois, o cuidador é, em regra, público. Assim, foi necessária alteração no §1835 e revogação 

dos §§1836 e 1836a do BGB, de forma que fosse atribuída a responsabilidade do cuidado à 

família, sem remuneração. Como a situação não se alterou até 2005 foi necessária nova 

alteração no BGB, para implementar um valor fixo de pagamento ao curador público, sem se 

atentar para a peculiaridade dos valores envolvidos no caso, ou seja, dos bens a serem 

administrados (LIEẞFELD, 2012, p. 76).  

  Uma das alterações da lei de cuidado alemã que merece apontamento é a do §1904 que 

trata das decisões sobre tratamento médico da pessoa sob cuidado, que devem ser tomadas 

com anuência do tribunal de supervisão, dispensada esta apenas em casos de urgência; bem 

como a possibilidade de nomeação de um agente (Bevollmächtigten) para tomada de decisões 

futuras. O que também se aplica para o caso de internação (§1906). 

  Em matéria processual, havia a Lei sobre processos não contenciosos (Gesetz über die 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FGG) (DEUTSCHLAND, 2008), que, em 

seu §68 determinava que o tribunal, por meio do juiz, examinasse pessoalmente aquele de 

quem se tratava o cuidado, possibilitando uma impressão pessoal da situação, informe-lhe o 

curso do processo e as possibilidades legais. Tal exame pessoal pelo juiz não ocorreria se os 

relatórios médicos dissessem que o procedimento era prejudicial à saúde da pessoa ou se fosse 

notória a incapacidade para expressão da vontade. Verifica-se que o sistema era o mesmo 

adotado pelo Código Civil francês. Esta legislação foi substituída pela Lei do Procedimento 

em matéria de família e jurisdição voluntária (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit - FamGG) em 2009, com 

alterações em 2014 (DEUTSCHLAND, 2014b), que trouxe no §278 a mesma redação do §68. 

  Doutro lado, quanto ao laudo pericial o §280 da FamGG determina que a nomeação de 

um cuidador dependa de um parecer formal recomendando a medida. Afinal, como não há 

prévia interdição e a própria pessoa a ser cuidada pode requerer a medida, para se evitar o 

desvirtuamento, pede-se a constatação de por que razão e em qual medida há necessidade de 

cuidado. O perito que faz o relatório deve ser médico psiquiatra ou com experiência em 

Psiquiatria. O relatório do perito deve conter: o quadro clínico da doença e seu 

desenvolvimento, os métodos de investigação e outras pesquisas sobre a doença, a condição 

física e mental da pessoa, o que é atingido no círculo de tarefas dela e a duração esperada da 
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ação de cuidado. O relatório da perícia pode ser substituído por um atestado médico (§281) 

quando: a pessoa a ser cuidada foi quem solicitou a medida de proteção e renuncia a avaliação 

no que diz respeito a atribuição de cuidado em situações específicas; e quando o cuidado é 

solicitado em razão de direitos da pessoa contra seu representante. Ademais, o relatório 

pericial pode ser substituído pelo parecer de médico do seguro médico da pessoa (§282). Em 

qualquer caso, é de competência médica a definição da necessidade, da extensão e dos efeitos 

da medida de proteção. 

  Após a oitiva da pessoa a que se pretende cuidar, em existindo urgência, bem como de 

acordo com as condições esposadas no laudo pericial, poderão ser adotadas medidas 

provisórias com a nomeação de um cuidador provisório (§300), pelo prazo máximo de 1 (um) 

ano (§302). 

  A sentença que nomeia o cuidador fixa os limites em que ele pode atuar (§290, 3) 

trazendo, desde já, data para revisão da medida, nos termos do que fora exarado no laudo 

médico. 

  A publicidade da decisão sobre o cuidado se dá nos termos do §308 FamGG 

(DEUTSCHLAND, 2014b). A concessão da medida de cuidado, seus efeitos e o cuidador, 

para fins de divulgação pública, deve ser registrada. Ademais, o Tribunal que sentenciar a 

medida de cuidado deve notificar outros tribunais e autoridades públicas, quando for 

necessário e disser respeito aos interesses legítimos do titular da medida, evitando ameaças 

para o bem estar da própria pessoa sob cuidado, para terceiros ou para a segurança pública. 

Assim sendo, a validade da medida tem efeito erga omnes. 

 Logo, o sistema alemão, na medida do possível tenta preservar a autonomia do 

portador de transtornos mentais, coadunando, assim, com o modelo médico e psicológico de 

sua época. 

 

3.4.3 No Direito brasileiro 

   

  Trabalhar-se-á com o Direito brasileiro tendo como divisor de águas a Constituição da 

República de 1988 que, como dito no introito instaurou o Estado Democrático de Direito no 

Brasil e alocou a dignidade humana no centro do ordenamento, de forma que todas as normas 

jurídicas e suas interpretações e aplicações têm que se dar sob o viés desse paradigma. Os 

artigos referenciados, em especial os de cunho histórico, se não estiverem incorporados ao 

texto, estão citados no Anexo A. 
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  Assim, pretende-se aferir se o ordenamento jurídico, no que tange ao tratamento do 

portador de transtornos mentais, é adequado à evolução da ciência médica e psicológica, 

como estudado no capítulo 2. 

 

3.4.3.1 Até a Constituição da República de 1988 incluindo o Código Civil de 1916 

 

  No Brasil Colônia e Império, as normas civis eram as ditadas pelas ordenações do 

Reino de Portugal. As Ordenações Afonsinas (1446-1521) (PORTUGAL, 2014a) traziam no 

Livro IV, título LXXXII o tratamento acerca de tutores para os menores e curadores para os 

maiores, em quaisquer casos órfãos, que poderiam ser nomeados pelo pai (em testamento) ou 

pelo juiz. A maioridade civil, de acordo com estas ordenações, se dava aos 25 anos. 

  A Ordenação Afonsina tratava, ainda, da nomeação de tutor ou curador ao filho 

defassisado ou pródigo.  Segundo a disposição do Título LXXXVI 1 e 2, a curadoria caberia 

ao pai, à mãe ou à mulher (esposa) quanto aos filhos maiores de 25 (vinte e cinco) anos. Na 

falta deles, a curatela seria exercida pelo avô paterno, irmão – maior de 25 (vinte e cinco) 

anos - ou estranho designado pelo juiz. No caso de intervalos lúcidos ou de loucura não 

deixaria o defassisado de ter o curador, mas poderia administrar seus bens (Título LXXXVI 

4).  

  Finda a loucura, restituir-se-iam os bens (Título LXXXVI 4). Para tanto o título 

LXXXVII determinava que o tutor ou curador devesse fazer o inventário dos bens do menor, 

do furioso e do pródigo. A nomenclatura furioso coadunava com a classificação da loucura na 

época – Idade Moderna – antes de sua ligação com a Medicina e mudança da nomenclatura 

para transtornos mentais. 

  Nas Ordenações Manuelinas (1521-1569) (PORTUGAL, 2014) não havia tratamento 

específico para a curatela de loucos (denominados de sandeu), mas falava-se na representação 

processual dos menores até os 25 (vinte e cinco) anos por um curador, que se assemelhava à 

curadoria processual (livro 3, título LXXXVI).  

  Já nas Ordenações Filipinas (1603-1830) (PORTUGAL, 1870) no livro IV, título CII 

havia a previsão de tutor (aos menores de 14 – quatorze - anos se homens e menores de 12 – 

doze - anos se mulheres) e curador aos que tinham entre 14 anos, se homens, e 12 anos se 

mulheres, e 25 anos, quando fossem órfãos. Os maiores de 25 (vinte e cinco) anos, quando 

mentecaptos ou pródigos, tinham curador (Titulo CIII -103): 
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Mandamos que tanto que o Juiz dos Orfãos souber que em sua jurisdição ha algum 

Sandeu, que por causa de sua sandice possa fazer mal, ou dano algum na pessoa, ou 

fazenda, o entregue a seu pai, se o tiver, e lhe mande de nossa parte, que dali em 

diante ponha nelle boa guarda, assi na pessoa, como na fazenda; e se cumprir, o faça 

aprizoar, em maneira que não possa fazer ma a outrem (PORTUGAL, 1870). 

 

  Se depois de entregue ao pai o filho causasse algum dano a outrem, pessoal ou 

material, a responsabilidade seria do pai, por negligência. Os bens do sandeu ficariam sob 

responsabilidade do pai, inclusive se fosse casado, cabendo à mulher o indispensável para seu 

sustento e dos filhos, se existirem. 

  O pai prestava juramento de bem cumprir a curatela, tanto quanto aos bens quanto de 

buscar o tratamento médico, quando fosse necessário. Ademais, ele teria que prestar contas e 

se houvesse qualquer dúvida o juiz julgaria como achasse de Direito. 

  Se a mulher vivesse honestamente e tivesse entendimento e descrição, bem como 

tivesse a vontade de cuidar do marido, todos os bens lhes seriam entregues, sem a necessidade 

de inventário. 

  No caso de intervalos lúcidos ou de loucura: 

 

E esta Curadoria administrará o pai ou a mulher, enquanto o filho ou marido durar 

na sandice. E tornando a seu perfeito siso e entendimento, ser-lhe-hão tornados e 

restituídos seus bens com toda livre administração delles, como a tinha, antes que 

perdesse o entendimento. 

Se a pessoa for furiosa por intervalos e interposições de tempo, nestes períodos não 

deixará de ter curador, mas poderá governar seu patrimônio (PORTUGAL, 1870). 

 

  Se não houvesse pai nem mulher, caberia ao avô da parte do pai ou da mãe a curatela 

dada pelo juiz. Se os dois fossem vivos, caberia ao mais apto. Na falta dos demais, caberia a 

curatela ao filho varão, idôneo e maior de 25 (vinte e cinco) anos. Na falta, o irmão maior de 

idade e que tivesse casa (manteúda) onde vivesse. Não havendo, caberia ao parente mais 

próximo, com bens que bastassem para a administração do patrimônio do desassisado. Sem 

qualquer parente, seria constrangido estranho idôneo e abonado. 

  Ao pródigo caberia curador enquanto perdurasse o mau governo da sua fazenda. 

  O curador não era obrigado a assistir mais de uma curatela e nem mais de 2 (dois) 

anos, exceto no caso do pai e da mulher. 

  Havia, ainda, a previsão de causas que justificavam a escusa de ser tutor, o que se 

aplicava ao curador. Só se aplicava à tutela dativa e não a legítima (de parentes): as pessoas 

que tivessem mais de 5 (cinco) filhos, os que tinham cargos públicos, o maior de 70 (setenta) 

anos, o enfermo, o fidalgo, doutor em leis e em Medicina. 
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  O que se verificava era um tratamento assemelhado ao que estava previsto nos artigos 

citados das Ordenações Afonsinas. Ademais, a nomenclatura sandeu, mentecapto, dessasisado 

etc., referia-se àquele que perdeu à razão. Mas estando no século XIX, a nomenclatura não se 

adequava ao seu tempo, em paralelo com o que se estudou na seção 2.3.   Logo, quanto ao 

tratamento da loucura: 

  

No Brasil colonial e durante parte do Império, a ordem jurídica era determinada 

pelas Ordenações do Reino e nelas a loucura possuía várias denominações: 

"desassisados", "sandeus", "mentecaptos" ou "furiosos"; eram ali contemplados 

ainda os "desmemoriados" e os "pródigos" (Ordenações Filipinas. Dos Curadores 

que se dão aos pródigos e mentecaptos. Livro 4, título 103). (PICCININI; ODA, 

2006). 

 

  Em 1822 ocorreu a independência do Brasil de Portugal, mas as Ordenações Filipinas 

continuaram vigente, em razão de uma lei do governo imperial de 1823, mesmo o Código 

Civil Português sendo promulgado em 1867 (ROBERTO, 2008, p. 45). Logo, as ordenações 

permaneceram em vigor mais tempo no Brasil do que em Portugal. 

  Após a independência a Constituição de 1824 (BRAZIL, 1824) determinou em seu 

artigo 179, inciso XVIII que fosse, o quanto antes, organizado um Código Civil: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. [...] XVIII. Organizar–se-ha 

quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e 

Equidade. 

 

  É de conhecimento amplo que o dito código só veio em 1916. Nesse tempo foram 

editadas várias normas espaças que modificavam o teor das ordenações. 

  Quanto ao tratamento do louco no Brasil nesta época, conforme exposto na seção 2.7, 

em 1841 pelo Decreto Imperial n. 82 de 18 de julho (BRAZIL, 1841) foi fundado o Hospício 

Pedro II no Rio de Janeiro, que somente foi inaugurado 1853, após o Decreto n. 1.077 de 4 de 

dezembro de 1852 (BRAZIL, 1852). Mas, somente em 1903 é que se veio a ter uma 

legislação nacional sobre a questão dos alienados. Trata-se do Decreto n. 1.132, de 22 de 

dezembro de 1903 (BRAZIL, 1903), que regulamentou a assistência ao alienado. Este decreto 

tratava do portador de moléstia mental que comprometesse a ordem pública ou segurança das 

pessoas, determinando que ele devesse ser recolhido a estabelecimento de alienados. 

  Retomando a elaboração de um Código Civil brasileiro, Giordano Bruno Roberto 

(2008, p. 51-59) relata sobre o seu processo de elaboração. Em 1855 Teixeira de Freitas 

(1876) publicou a Consolidação das Leis Civis e foi convidado para elaborar o Código Civil 
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do Império, publicando o esboço em 1860 para opinião dos pares, em várias edições até 1864 

quando chegou aos 4.908 artigos. Mas, apesar de todo o esforço, o trabalho não foi 

aproveitado de imediato no Brasil, contudo influenciou códigos sul-americanos. 

  Importa ressaltar que a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freiras reconhecia 

como sujeito de direito as pessoas nascidas e os que estão por nascer (artigo 1). A maioridade 

civil era alcançada aos 21 (vinte e um) anos, quando a pessoa se habilitava para todos os atos 

da vida civil (artigo 8); exceto os expostos – abandonados em conventos (na roda dos 

expostos) – que atingiam a maioridade aos vinte anos (artigo 9) (FREITAS, 1876, p.1/7-8). 

  Os tutores representavam os menores de 14 (quatorze) anos, se homem, e de 12 (doze) 

anos, se mulher. Já os curadores eram assistentes dos que se encontravam destas idades até a 

maioridade (artigos 25 e 26) (FREITAS, 1876, p.20-21). Verifica-se que a representação era 

processual. Contudo, pelo contexto, percebe-se que se estende para os atos da vida. 

  O artigo 29 das consolidações (FREITAS, 1876, p.25) ditava que os loucos de todo 

gênero e os pródigos eram equiparados aos menores e como eles protegidos. 

  Quanto à curatela dos loucos, a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas 

(1876) trazia o sistema que se passa a expor. A competência para apreciação e julgamento da 

curatela era do Juiz dos órfãos; estava sujeito à curatela a pessoa com loucura que pudesse 

fazer mal (artigo 311). Observa-se a utilização da nomenclatura louco, enquanto no século 

XIX a Medicina já trabalhava com transtornos mentais – vide seção 2.3. 

  Eram legitimados à curatela, em ordem de preferência, segundo o artigo 321 da 

Consolidação: 

 

Art. 312. Esta Curadoria será deferida na ordem seguinte:  

§ 1.° A' molhér do demente, sendo honesta e discreta, se quizér aceitar o cargo; 

§ 2.° Ao pai, se o demente o-tivér; 

§ 3.° Ao avô paterno, ou materno; e sendo ambos vivos, ao mais idôneo; 

§ 4.º Ao filho varão, se fôr idôneo, e maior de vinte e um annos; 

§ 5.° Ao irmão, tendo casa posta em que viva, e também maior de vinte e um annos; 

§ 6.° Ao parente mais chegado, paterno ou materno, sendo idôneo e abonado 

conforme o patrimônio do demente; 

§ 7.º E finalmente á qualquer estranho, que também idoneo, e abonado, seja. 

(FREITAS, 1876, p. 217-218). 
 

  O artigo 313 dizia que as pessoas legitimadas, exceto a esposa, não poderia se escusar 

da curadoria. Ademais, nos termos do artigo 314, a mulher, o pai e o avô cumpririam a 

curatela enquanto durasse a demência, já os demais curadores não seriam obrigados a cumpri-

la por mais de 2 (dois) anos. 
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  O artigo 315 determinava que o curador fosse responsável pelo patrimônio do demente 

e deveria providenciar o tratamento médico que ele necessitasse. Ademais, o curador era 

responsável se o demente causasse dano a outrem, por isso lhe era permitido prendê-lo 

(artigos 319 e 320). O artigo 322 previa que no caso de intervalos lúcidos ou de loucura não 

cessaria a curatela, mas o demente poderia administrar seus bens. Uma vez que ele 

recuperasse o perfeito juízo, cessaria a curatela (artigo 321).   

  Diante da sistemática apresentada, percebe-se uma identidade das Consolidações das 

Leis Civis (FREITA, 1876) com as disposições das Ordenações Filipinas (PORTUGAL, 

1870).   

  Seguindo a tentativa de elaboração de um Código Civil brasileiro (ROBERTO, 2008, 

p. 51-59), em 1872 Nabuco de Araújo foi convidado para o trabalho, mas morreu durante a 

realização da tarefa; em 1881 Joaquim Felício dos Santos apresentou o que chamou de 

apontamentos, que foram analisados por uma comissão formada por Lafayette, Ribas, Coelho 

Rodrigues e outros, sendo rechaçado; em 1889 foi nomeada nova comissão composta por 

Afonso Pena e Coelho Rodrigues, dentre outros, mas a comissão foi dissolvida no mesmo 

ano; após a República, em 1890, Campos Sales, que era Ministro da Justiça, encomendou um 

Código a Coelho Rodrigues, mas o parecer da comissão foi contrário; em 1898 Campos Sales 

assumiu a presidência da República e indicou Clóvis Beviláqua para a elaboração do Código 

em 1899, sendo que ele apresentou o projeto em outubro do mesmo ano, com inspirações no 

Código Civil de Napoleão, estudo na seção 3.4.1.1; nomeada comissão para analisá-lo e após 

modificações e revisões o projeto foi apresentado ao Congresso Nacional em 1900. O projeto 

foi aprovado em 1916, entrando em vigor em 1º de janeiro de 1917. 

 O Código Civil de 1916 (BRASIL, 19916) reconhecia como pessoa aquele que 

nascesse com vida, sendo que os direitos do nascituro eram resguardados desde a concepção: 

“Art. 4. A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo desde a concepção os direitos do nascituro.” Pontes de Miranda (2000a) entendia que a 

qualidade de pessoa só se justifica na medida de atribuição da condição de sujeito de direito, 

ou seja, ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Tais atribuições seriam conferidas ao 

fato jurídico nascimento. Quanto aos nascituros, a preservação de seus direitos, segundo o 

autor, restava na esfera do Direito das Sucessões, mas não lhe atribuía, antes do nascimento, 

qualquer condição de pessoa. 

  Para o Código Civil de 1916, a personalidade era a garantia da condição ser sujeito de 

direito na ordem civil (“Art. 2. Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem 

civil.”), sendo que o gozo de direitos não seria restringido ou diferenciado em razão da 



145 

 

condição de nacional ou estrangeiro da pessoa (“Art. 3. A lei não distingue entre nacionais e 

estrangeiros quanto à aquisição e ao gozo dos direitos civis.”). Portanto, como ensinou Pontes 

de Miranda (2000a), a personalidade confunde-se com a capacidade de Direito, ou seja, da 

aptidão para ser titular de direitos, ser sujeito de direito, e todos que nascem com vida a tem. 

   Já a capacidade de fato, para o exercício dos direitos dos quais era titular, era atribuída 

em razão da idade ou de outros critérios. A capacidade plena (de direito e de fato) em razão da 

idade era atribuída aos 21 anos. Os demais critérios eram divididos em razão de a 

incapacidade ser relativa ou absoluta, independentemente da idade. O artigo 5º do Código 

Civil de 1916 dispunha que: 

 

Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I. Os menores de dezesseis anos. 

II. Os loucos de todo o gênero. 

III. Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade. 

IV. Os ausentes, declarados tais por ato do juiz (BRASIL, 1916). 

 

  No que tange à loucura como causa de incapacidade absoluta, o termo usado é: 

“loucos de todo gênero”. Tal expressão foi herdada do Código Criminal do Império 

(BRAZIL, 1830), que em seu artigo 10, 2º previa que: “Art. 10. Também não se julgarão 

criminosos: [...] 2º Os loucos de todo o gênero, salvo se tiverem lúcidos intervallos, e nelles 

commetterem o crime.”; bem como as leis civis do Império: “Art. 29. Os loucos de todo o 

gênero, e os pródigos, são equiparados aos menores. A Lei do mesmo modo os protege.” 

(FREITAS, 1876, p. 25). Pontes de Miranda (2000b) tratava os loucos também como “furiosi 

e mente caput”. 

 Acerca dessa nomenclatura, que teve vigência até a entrada em vigor do Código Civil 

de 2002 em 2003, Pedro Delgado (1992, p. 123-124) informa que Eduardo Vasconcellos, 

estudioso da legislação psiquiátrica comparada, constatou que a expressão tem caráter 

estritamente discriminatório, não estando mais presentes em códigos de outros países, como 

no Código Civil francês, como visto na seção 3.4.1.2. 

 Quanto aos relativamente incapazes, o artigo 6, quando da entrada em vigor do Código 

Civil de 1916, arrolava: “[...] I. Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos (arts. 

154 a 156). II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. III. Os pródigos. 

IV. Os silvícolas.” Em 1962, a Lei n. 4.121 chamada de “Estatuto da mulher casada” 

extinguiu a incapacidade relativa desta, passando a redação do artigo a ser a seguinte: “I - Os 

maiores de 16 e os menores de 21 anos (arts. 154 e 156). II - Os pródigos. III - Os silvícolas.” 
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  Percebe-se, portanto, que a loucura tornava a pessoa sempre totalmente incapaz de 

realizar os atos da vida civil. E esta é a conclusão de Pontes de Miranda (2000b)
114

: “A 

loucura, aos olhos da lei, quaisquer que sejam sua etiologia e seus sintomas, tem como 

conseqüência necessária a incapacidade jurídica da pessoa”. Afinal, para o autor, a 

incapacidade jurídica é um produto legal. Contudo, tal percepção jurídica já não coadunava 

com a Medicina e a psicanálise da época, eis que já eram previstos tratamentos e possibilidade 

de expressão de autonomia do chamado louco pelo Código – vide seção 2.3.3 e 2.5. 

  Diante da incapacidade civil era necessária a representação civil exercida pelo curador 

para o exercício dos atos da vida (artigo 7 cumulado com os artigos 466 e seguintes do 

Código Civil de 1916): “Art. 7. Supre-se a incapacidade, absoluta, ou relativa, pelo modo 

instituído neste Código, Parte Especial.” (BRASIL, 1916). De fato, o artigo 446 do Código 

Civil de 1916 previa que a curatela se aplicava aos loucos de todo o gênero, aos surdos-mudos 

e aos pródigos.  

  Entretanto, o Decreto n. 24.559, de 3 de julho de 1934 (BRASIL, 1934), que tratava da 

proteção dos bens e da pessoa dos psicopatas instituiu no seu artigo 26 que:  

 

Art. 26. Os Psicopatas, assim declarados por perícia médica processada em fórma 

regular, são absoluta ou relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil. Parágrafo único. Supre-se a incapacidade pelo modo instituído na 

legislação civil ou pelas alterações constantes do presente decreto.”  

 

  Assim, quanto aos psicopatas, passou-se a admitir a curatela parcial ou total e não 

apenas a total, como estava previsto primitivamente no Código Civil de 1916. 

  Os surdos-mudos não tinham sua incapacidade ligada a uma causa física ou mental da 

loucura, mas sim a uma deficiência física, falta de audição e de fala. Entretanto, quando isso 

ocorresse, eles seriam curatelados, assim como os pródigos.  

  Quando da edição do Código Civil de 1916 não se fazia diferenciação entre os termos 

curatela e curadoria. Tanto é assim que Lafayette Rodrigues Pereira (1918, p. 316-317), 

conceituava curatela ou curadoria como “[...] o cargo conferido pela authoridade publica á 

(sic) alguem para reger a pessoa e bens, ou tão somente os bens, de pessoas emancipadas que 

por si mesmas não o podem fazer, impossibilitadas por uma causa determinada.” Curador era 

o que exercia a curatela e interdicto era o que era sujeito à curatela. Ainda segundo Lafayette 

Rodrigues Pereira (1918, p. 318), eram três as espécies de curatela: a dos loucos, a dos 

pródigos e a dos ausentes. Mas, em rodapé, o autor ressalta outras espécies de curadores 

                                                 
114

 O próprio Pontes de Miranda (2000b) irá questionar esta posição do Código, de falta de gradação da loucura, 

conforme exposto na seção 4.1. 
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processuais: curador à lide, curador de órfãos, curador do ausente em juízo e curador da 

herança jacente.  

  Já a diferença entre tutela e curatela foi trazida no Código Civil de 1916, de forma que 

aquela somente se aplicava aos menores e esta aos maiores, porém, incapazes. Ademais, a 

curatela somente poderia ser deferida pelo juiz e, por exemplo, no caso do pródigo, era dada 

somente aos bens. Enquanto a tutela poderia ser deferida em testamento ou codicilo e sempre 

compreendia o governo da pessoa e dos bens.  

  A curatela dependia da prévia interdição. Para Pontes de Miranda a interdição era um 

benefício da lei, em que pese privar o interditando de seus direitos: 

 

Atendendo a que os fracos de espirito, os que sofrem de perturbações mentais, não 

podem reger, reta e convenientemente, sua pessoa e seus bens, a lei manda que se 

lhes nomeiem curadores que os representem e possam gerir o patrimônio do incapaz. 

A interdição do louco é, portanto, benefício da lei, embora prive o individuo do 

exercício pessoal de seus direitos (MIRANDA, 2000b). 

 

  O autor, ainda conceituava a interdição: “A interdição é ato do poder público pelo qual 

se declara ou se retira (= desconstitui) a capacidade negocial de alguém.” (MIRANDA, 

2000b).  

  O procedimento para a interdição e para a curatela era regulado nos artigo 447 a 453 

do Código Civil de 1916. Em 1939 toda a sistemática passou a ser regulada pelo Código de 

Processo Civil de 1939 (BRASIL, 1939) em seus artigos 606 a 620; mas todas essas normas 

foram alteradas pelo Código de Processo Civil de 1973 (BRASIL, 1973). Este que se encontra 

vigente até hoje. Por isso, será trabalhado especificamente junto na seção 3.4.3.2. 

  Entretanto, para se compreender a evolução da regulamentação da matéria, apresenta-

se o quadro comparativo das legislações à época anterior à Constituição da República de 

1988, no que tange ao processo de interdição: 

 

QUADRO 5 Quadro comparativo sobre a interdição e a curatela no Código Civil de 1916 e 

Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973 

Código Civil de 1916 

(BRASIL, 1916) 
Código de Processo Civil de 1939 

(BRASIL, 1939) 
Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 

Art. 446. Estão sujeitos à curatela: 

I. Os loucos de todo o gênero 

(arts. 448, n. I, 450 e 457). 

II. Os surdos-mudos, sem educação 

que os habilite a enunciar 

precisamente a sua vontade (arts. 

451 e 456). 

III. Os pródigos (arts. 459 e 461). 

Art. 612 . Estão sujeitos às 

disposições referentes à interdição 

dos incapazes por insanidade 

mental os surdos-mudos, que não 

tiverem educação especial. 
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QUADRO 5 Quadro comparativo sobre a interdição e a curatela no Código Civil de 1916 e Códigos de 

Processo Civil de 1939 e 1973 (continuação)  

Código Civil de 1916 

(BRASIL, 1916) 
Código de Processo Civil de 1939 

(BRASIL, 1939) 
Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 

Art. 447. A interdição deve ser 

promovida: 

I - Pelo pai, mãe ou tutor. 

II - Pelo conjugue, ou algum 

parente próximo. 

III - Pelo Ministério Público. 

Art. 606 O pedido de interdição 

dos absolutamente incapazes 

constará de requerimento 

fundamentado, feito pela pessoa a 

que a lei confere tal faculdade. 

Art. 1.177. A interdição pode ser 

promovida: 

I - pelo pai, mãe ou tutor; 

II - pelo cônjuge ou algum parente 

próximo; 

III - pelo órgão do Ministério 

Público. 

Art. 448. O Ministério Publico só 

promoverá a interdicção: (Redação 

dada pelo Decreto do Poder 

Legislativo nº 3.725, de 1919). 

I - No caso de loucura furiosa. 

II - Se não existir, ou não 

promover a interdição alguma das 

pessoas designadas no artigo 

antecedente, ns. I e II. 

III. Se, existindo forem menores, 

ou incapazes. 

 Art. 1.178. O órgão do Ministério 

Público só requererá a interdição: 

I - no caso de anomalia psíquica; 

II - se não existir ou não promover 

a interdição alguma das pessoas 

designadas no artigo antecedente, 

ns. I e II; 

III - se, existindo, forem menores 

ou incapazes. 

Art. 449. Nos casos em que a 

interdição por promovida pelo 

Ministério Público, o juiz nomeará 

defensor ao suposto incapaz. Nos 

demais casos o Ministério Público 

será o defensor. 

Art. 606 [...] 

Parágrafo único. Requerida a 

interdição pelo órgão do Ministério 

Público, o juiz nomeará curador à 

lide, nas comarcas onde não 

houver curador ou tutor judicial. 

Art. 1.179. Quando a interdição for 

requerida pelo órgão do Ministério 

Público, o juiz nomeará ao 

interditando curador à lide (art. 

9o). 

  Art. 1.180. Na petição inicial, o 

interessado provará a sua 

legitimidade, especificará os fatos 

que revelam a anomalia psíquica e 

assinalará a incapacidade do 

interditando para reger a sua 

pessoa e administrar os seus bens. 

Art. 450. Antes de se pronunciar 

acerca da interdição, examinará 

pessoalmente o juiz o argüido de 

incapacidade, ouvindo 

profissionais. 

Art. 607. Autuada a petição, o juiz 

nomeará dois (2) peritos para 

procederem ao exame médico 

legal, e, em audiência previamente 

designada, ouvirá o interditando, o 

defensor e testemunhas, si houver. 

§ 1º Si os laudos declararem a 

insanidade mental do suplicado, o 

juiz decretará a interdição, e, na 

forma da lei, dará curador ao 

interditando, nas comarcas onde 

não houver curador ou tutor 

judicial. 

§ 2º Discordantes os laudos, o juiz 

nomeará desempatador. 

Art. 1.181. 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 Ihe parecer necessário 

para ajuizar do seu estado mental, 

reduzidas a auto as perguntas e 

respostas. 

Art. 1.183. 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.  

  Art. 1.182. Dentro do prazo de 5 

(cinco) dias contados da audiência 

de interrogatório, poderá o 

interditando impugnar o pedido. 

§ 1o Representará o interditando 

nos autos do procedimento o órgão 

do Ministério Público ou, quando 

for este o requerente, o curador à 

lide. 
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QUADRO 5 Quadro comparativo sobre a interdição e a curatela no Código Civil de 1916 e Códigos de 

Processo Civil de 1939 e 1973 

Código Civil de 1916 

(BRASIL, 1916) 
Código de Processo Civil de 1939 

(BRASIL, 1939) 
Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 

  § 2o Poderá o interditando 

constituir advogado para defender-

se. 

§ 3o Qualquer parente sucessível 

poderá constituir-lhe advogado 

com os poderes judiciais que teria 

se nomeado pelo interditando, 

respondendo pelos honorários. 

 Art. 608. Terminada a instrução e 

conclusos os autos, o juiz, dentro 

em quarenta e oito (48) horas, 

decretará, ou denegará a interdição, 

si o não fizer na própria audiência. 

 

Art. 451. Pronunciada a interdição 

do surdo-mudo, o juiz assinará 

segundo o desenvolvimento mental 

do interdito, os limites da curatela. 

  

Art. 452. A sentença que declara a 

interdição produz efeitos desde 

logo, embora sujeita a recurso. 

Art. 610. Além do interditando, 

poderão recorrer da sentença o 

defensor, o requerente, ou o órgão 

do Ministério Público, quando por 

este promovido o processo. 

Art. 1.184. A sentença de 

interdição produz efeito desde 

logo, embora sujeita a apelação. 

Será inscrita no Registro de 

Pessoas Naturais e publicada pela 

imprensa local e pelo órgão oficial 

por três vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a 

causa da interdição e os limites da 

curatela. 

 Art. 609. A sentença declaratória 

da interdição será intimada ao 

defensor do interditado, a quem 

houver promovido o processo e ao 

órgão do Ministro Público, e 

produzirá os seus efeitos depois de 

publicada três (3) vezes por edital, 

com o intervalo de dez (10) dias, 

onde não houver registro especial.  

 

Art. 453. Decretada a interdição, 

fica o interdito sujeito à curatela, à 

qual se aplica o disposto no 

capítulo antecedente, com a 

restrição do art. 451. E as 

modificações dos artigos seguintes: 

Art. 608 [...] Parágrafo único. 

Decretada a interdição, o juiz, na 

mesma sentença, nomeará curador, 

que, intimado, prestará o 

compromisso da lei. 

Art. 1.183 [...] 

Parágrafo único. Decretando a 

interdição, o juiz nomeará curador 

ao interdito. 

Art. 454. O conjugue não separado 

judicialmente, é, de direito, curador 

do outro, quando interdito (art. 

455). 

§ 1º Na falta do conjugue, é 

curador legitimo o pai; na falta 

deste, a mãe; e, na desta, o 

descendente maior. 

§ 2º Entre os descendentes, os mais 

próximos precedem aos mais 

remotos, e, dentre os do mesmo 

grau, os varões às mulheres. 
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QUADRO 5 Quadro comparativo sobre a interdição e a curatela no Código Civil de 1916 e Códigos de 

Processo Civil de 1939 e 1973 (continuação) 

Código Civil de 1916 

(BRASIL, 1916) 
Código de Processo Civil de 1939 

(BRASIL, 1939) 
Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 

§ 3º Na falta das pessoas 

mencionadas, compete ao juiz a 

escolha do curador. 

  

Art. 455. Quando o curador for o 

conjugue, não será obrigado a 

apresentar os balanços anuais, nem 

a fazer inventario, se o regime do 

casamento for o da comunhão, ou 

se os bens do incapaz se acharem 

descritos em instrumento público, 

qualquer que seja o regime do 

casamento. 

§ 1º Se o curador for o marido, 

observar-se-á o disposto nos arts. 

233 a 239. 

§ 2º Se for mulher a curadora, 

observar-se-á o disposto no art. 

254, parágrafo único. 

§ 3º Se for o pai, ou a mãe, não terá 

aplicação o disposto no art. 435. 

  

Art. 456. Havendo meio de educar 

o surdo-mudo, o curador 

promover-lhe-á o ingresso em 

estabelecimento apropriado. 

  

Art. 457. Os loucos, sempre que 

parecer inconveniente conserva-os 

em casa, ou o exigir o seu 

tratamento, serão também 

recolhidos em estabelecimento 

adequado. 

  

Art. 458. A autoridade do curador 

estende-se á pessoa e bens dos 

filhos do curatelado, nascidos ou 

nascituros (art. 462, paragrapho 

único). (Redação dada pelo 

Decreto do Poder Legislativo nº 

3.725, de 1919).  

  

 Art. 611. A interdição será 

levantada, desde que se prove ter 

cessado a sua causa. 

§ 1º O requerimento poderá ser 

feito pelo próprio interditado. 

§ 2º Formulado o pedido em 

requerimento junto ao processo, o 

juiz nomeará dois (2) médicos para 

procederem ao exame médico 

legal, e, em audiência, ouvidas as 

testemunhas e o curador, proferirá 

a sentença (art. 608), levantando a 

interdição, si verificar que o 

interdito recuperou o uso das 

faculdades mentais. 

§ 3º Ainda que se verifique a 

possibilidade de repetição da 

moléstia, será levantada a  

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 transito em 

julgado, pela imprensa local e 

órgão oficial por três vezes, com 
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QUADRO 5 Quadro comparativo sobre a interdição e a curatela no Código Civil de 1916 e Códigos de 

Processo Civil de 1939 e 1973 (continuação) 

Código Civil de 1916 

(BRASIL, 1916) 
Código de Processo Civil de 1939 

(BRASIL, 1939) 
Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 

 interdição, mas, em caso de 

recaída, o curador reassumirá o 

cargo, publicando-se novos editais, 

na forma do art. 609, ou 

restabelecendo-se o registro. 

§ 4º A sentença que levantar a 

interdição será publicada, na forma 

estabelecida para a que a decretar, 

e produzirá os seus efeitos logo 

que passe em julgado. 

intervalo de 10 (dez) dias, 

seguindo-se a averbação no 

Registro de Pessoas Naturais. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

  O que se observa da comparação entabulada é que o Código de Processo Civil de 1939 

não adotava o termo “loucos de todo gênero” para designar o sujeito à curatela, mas sim 

insanidade mental. Entretanto, como seu sucessor, o Código de Processo Civil de 1973, não 

trouxe nomenclatura atinente à matéria, manteve-se o termo inadequado do Código Civil de 

1916 até a entrada em vigor do Código Civil de 2002.  

  Os legitimados à propositura da ação eram os pais ou tutores, os parentes próximos e o 

Ministério Público. Este apenas era legitimado no caso de anomalia psíquica, que o Código 

Civil de 1916 chamava de loucura furiosa - transtorno mental grave; e desde que os outros 

legitimados não propusessem a demanda, quando não existissem ou, se existissem, fossem, 

também, incapazes. 

  Os interesses do interditando no processo eram defendidos por um curador ou pelo 

Ministério Público (com base no artigo 82, inciso I do Código de Processo Civil de 1973, que 

determina a intervenção dele no processo quando houvesse interesse de incapazes)
115

. 

  Segundo o artigo 450 do Código Civil de 1916, o juiz examinava pessoalmente o 

interditando e ouvia profissionais para que pudesse proferir a sentença. O Código de Processo 

Civil de 1939 (BRASIL, 1939) previa no artigo 607 que, ao autuar a petição inicial, o juiz 

deveria nomear dois peritos para procederem ao exame médico do interditando. Em audiência 

seriam ouvidos: o próprio interditando, seu defensor e, se existissem, as testemunhas. Se os 

laudos declarassem a insanidade mental do interditando, o juiz decretaria a interdição. Se 

houvesse discordância nos laudos, o juiz nomearia um perito desempatador. No sistema 

processual que veio a atuar em 1973 (BRASIL, 1973), recebida a inicial, seria designada uma 

audiência de interrogatório do interditando (artigo 1.181), onde o juiz o examinaria “[...] 

                                                 
115

 Tal disposição será questionada na próxima seção. 
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interrogando-o minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens e do mais que lhe parecer 

necessário para ajuizar do seu estado mental”. Após o prazo de impugnação do interditando, o 

juiz nomearia perito para proceder a exame do interditando (artigo 1.183). Após apresentação 

do laudo, o juiz designaria audiência de instrução e julgamento. 

  Pela explicação, poder-se-ia concluir que não bastaria o diagnóstico de loucura para a 

decretação da interdição da pessoa, pois, do exame pessoal e das demais provas colhidas nos 

autos, o juiz poderia se convencer da existência de capacidade civil. Pontes de Miranda 

(2000b) assim se posicionava: 

 

Assim, os profissionais, a que a lei comete a missão de informar o juiz das situações 

psicopáticas do arguido de incapacidade, devem pautar suas observações médico-

legais pelo único quesito que a lei civil implicitamente formula: ~O estado mental 

do indivíduo exclui, ou não, sua capacidade jurídica? Para o médico, o simples 

distúrbio, ainda que parcial e limitado, da inteligência, pode ser tido como estado de 

alienação mental. Juridicamente, porém, esse diagnóstico não basta para que se 

interdite a pessoa. O juiz, ao informar-se das situações psíquicas do curatelando, terá 

de indagar principalmente do fato da incapacidade jurídica, e não somente do 

simples estado anormal da mente do insano. 

 

  Entretanto, a realidade dos processos não era essa. Bastava o diagnóstico e a afirmação 

em resposta a quesito de que o interditando era incapaz para os atos da vida civil para que sua 

interdição fosse decretada.   

  A título de exemplo, trabalha-se com os autos do processo de interdição de número 

0461.03.011928-7 (MINAS GERAIS, 1977), que fora cadastrado no SISCOM – Sistema de 

Informatização dos Serviços das Comarcas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 11 de 

junho de 2003, mas que, conforme a capa física dos autos foi autuado em 17 de agosto de 

1977, portanto, julgado de acordo com a legislação aqui apresentada. Trata-se de feito que 

tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto – Minas Gerais. 

  Do exame dos autos, verifica-se que a ação foi proposta pelo Ministério Público, sob o 

fundamento de que a interditanda era “[...] portadora de grave e incurável doença mental, que 

a impedia de gerir seus negócios e dirigir sua pessoa [...]”, com base em documento expedido 

pelo serviço médico do INPS – Instituto Nacional de Previdência Social
116

. Ressalta-se que a 

inicial apresentava-se em formulário datilografado onde os dados pessoais da interditanda 

foram alocados em escrita à mão. Na audiência de “exame” da interditanda, realizada em 

                                                 
116

 Nas ações a esta época, sempre se instruía a petição inicial da interdição com laudo no INPS/INSS, onde o 

médico afirmava que a pessoa era incapaz de exercer os atos da vida civil, ainda que do ponto de vista médico. 

Pedro Delgado (1992, p. 138) informa que esta prática causava muitos conflitos de competência com a justiça, 

pois, ao receber o laudo administrativo a pessoa entendia que já estava interditada, enquanto que somente a 

decisão judicial é que cumpria este efeito. Ademais, o laudo era utilizado muitas vezes como argumento de 

autoridade no processo. 
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setembro daquele ano, há descrição de que ela soube dizer seu nome, onde nasceu, o mês em 

que se encontrava e o dia da semana, que não sabia escrever muito bem, sabia o nome de seu 

pai e de sua mãe, bem como que somente estava viva, sabia as capitais do Brasil e do Estado 

de Minas Gerais, e ainda soube identificar corretamente uma nota de cinquenta cruzeiros. O 

perito nomeado para o feito fez um laudo de seis linhas, à mão, informado que a interditanda 

era portadora de doença mental, com deficiência mental moderada, com períodos de lucidez e 

que estava impossibilitada de gerir seus negócios. Com base neste laudo o juiz interditou a 

“doente”. 

  Logo, não se apresentou qual era a doença, qual o grau de interferência dela na aptidão 

para o exercício dos atos da vida civil. Não se apresentou no laudo sequer o código (CID) da 

doença.  Objetivamente, seguiu-se o conteúdo do laudo e mais: não se deu atenção à audiência 

realizada para a inspeção do interditando.  

  Portanto, a realidade dos processos não acompanhava os anseios dos intérpretes da 

legislação da época e, nem mesmo, a evolução da Medicina e da Psicologia. Qual era a função 

da audiência de interrogatório do interditando? No caso narrado, ela não foi sequer citada pelo 

juiz na sentença. Em outros casos, como nos autos dos processos n. 0461.99.001154-0 

(MINAS GERAIS, 1999a) e n. 0461.99.007606-3 (MINAS GERAIS, 1999b) também 

daquela 1ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto – Minas Gerais, ela é citada, mas em geral 

para corroborar que o interditando não respondeu nenhuma pergunta ou respondeu com 

impropriedade, em qualquer caso, afirmou-se que o resultado era logicamente ligado a doença 

mental: “Em audiência realizada às fls. 30, o Requerido, quando inquirido pelo MM. Juiz, não 

soube responder corretamente as perguntas feitas.” (MINAS GERAIS, 1999a). Resta perquirir 

acerca da (des)necessidade da audiência de “impressão pessoal”, diante desta aplicação 

prática; o que desde já rechaça-se, considerando o papel fiscalizador do juiz. 

  A sentença que decreta a interdição impunha curador ao incapaz e tinha efeitos desde 

logo, em razão da proteção que visava conferir, ainda que sujeita a recurso. Afinal, a sentença 

declarava a existência de uma incapacidade que já existe, ela não é construída no processo. 

Inclusive, seus efeitos podiam retroagir para invalidar atos que foram praticados pelo incapaz 

antes da interdição, uma vez comprovada a existência da incapacidade no momento de sua 

realização, em paridade com a previsão do Código Civil de francês de 1804 e o atual – vide 

seção 3.4.1. 

  No caso da interdição do louco de todo gênero havia a decretação da interdição 

absoluta da pessoa, não se permitindo a interdição parcial.   Entretanto essa forma era possível 

se o fundamento da interdição fosse problema físico de surdez e mudez, determinando o 
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artigo 451 do Código Civil de 1916 que o juiz deveria fixar os limites da curatela, de acordo 

com o desenvolvimento mental do interdito. Da mesma forma, se o curatelado fosse pródigo, 

nos termos do artigo 459, a incapacidade seria restrita a atos de disposição patrimonial: “Art. 

459. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, atos que não sejam de 

mera administração.” Tais opções não eram aplicadas ao interditado em razão da saúde 

mental, independente de seu desenvolvimento mental. 

  O curador tinha que prestar compromisso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 601 do Código de Processo Civil de 1939: 

 

Art. 601. Antes de entrar em exercício, o tutor, ou curador, no prato de quinze (15) 

dias prestará. compromisso, para termo em livro próprio, rubricado pelo juiz, e será, 

no ato, intimado a proceder á especialização e inscrição da hipóteca legal. 

Mediante termo, de que constem sua descrição e valores, serão os bens entregues ao 

tutor, ou curador. 

 

  Por excelência era o cônjuge, desde que não separado judicialmente, nos termos do 

artigo 454 do Código Civil de 1916. O artigo ainda determinava uma lista de outros 

curadores, um na falta dos outros: pai, mãe, descendentes maiores (entre estes os mais 

próximos e junto ao mesmo grau os homens às mulheres) e o escolhido pelo juiz. O curador 

cônjuge não tinha a obrigação de prestar contas anualmente se o regime de bens entre eles 

fosse de comunhão ou se descritos em instrumento público, qualquer que fosse o regime 

(artigo 455). 

  Quanto ao cuidado pessoal com o interditado, se surdo-mudo, deveria o curador, se 

possível, buscar a sua educação (artigo 456); se louco, mantê-lo em casa ou em 

estabelecimento adequado, de acordo com o que exigisse seu tratamento.  Se o curatelado 

tivesse filhos menores ou nascituro, o curador estendia sua autoridade a eles (artigo 458). 

 Acerca da sentença de interdição, Pontes de Miranda (2000b) entende que:  

 

A sentença de interdição, se bem que constitutiva, não cria a incapacidade do louco, 

ou do surdo-mudo. Daí a sua eficácia ex tunc: confirma a suposição de alguém, que 

a promoveu, e acautela os interesses de terceiros, interditando o incapaz, ao mesmo 

tempo que providencia sobre sua pessoa e bens. A sentença é constitutiva positiva, 

com eficácia declarativa, portanto ex tunc. A ação de interdição foi regulada no 

Código de Processo Civil, arts. 1.177-1.185. 

 

   No mesmo sentido é a posição de Lafayette Rodrigues Pereira (1918, p. 323). 

  Nos artigos 613 a 615 do Código de Processo Civil de 1939 há um procedimento para 

a interdição dos que sofrem de perturbações mentais decorrentes do abuso de tóxicos, que 
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segue o mesmo procedimento disposto no quadro acima. A diferença que ressalta é o artigo 

614 que fala em exame de sanidade do interditando, enquanto que o procedimento primevo 

falava na nomeação de dois peritos para proceder ao exame médico legal. Ademais, não se 

fala em possibilidade de levantamento da interdição. 

  Nos artigos 616 a 620 o Código de Processo Civil de 1939 trata da interdição do 

pródigo, sem trabalhar a questão do laudo médico, prevendo a possibilidade de levantamento 

no caso de extinção da prodigalidade. No mais, o Código determina o procedimento constante 

do quadro, com laudo médico se a prodigalidade resulta de desordem das faculdades mentais. 

  Já o Código de Processo Civil de 1973 determina no artigo 1.185 que o rito da 

interdição do pródigo, do surdo-mudo sem educação que o habilite a enunciar precisamente a 

sua vontade e a dos viciados pelo uso de substâncias entorpecentes quando acometidos de 

perturbações mentais seguirá o procedimento previsto no quadro, no que couber. Ou seja, 

sempre haverá a nomeação de perito para fazer o laudo médico e audiência de interrogatório 

do interditando. 

  O Código de Processo Civil de 1973 ainda traz em seus artigos 1.187 a 1.193 as 

formas de nomeação do curador; e nos artigos 1.194 a 1.198 a forma de remoção e dispensa 

do curador. 

 O artigo 611 do Código de Processo Civil de 1939 e o artigo 1.186 do Código de 

Processo Civil de 1973 permitem o levantamento da curatela, uma vez cessada a causa que a 

motivou. O próprio interditado ou tem legitimidade para o requerimento, sendo o deferimento 

do pedido publicado da mesma forma que o é a decretação da interdição. Afinal, conforme 

afirma Pedro Delgado (1992, p. 145): “A interdição é uma ação pública, temporária e 

reversível, que formaliza uma situação de dependência social e psicológica com o intuito de 

proteger o sujeito.” Se não há mais a dependência, se não há mais a causa da incapacidade e, 

portanto, não há mais motivo para proteção, a interdição deve ser extinta com o consequente 

levantamento da curatela. 

 Em 3 de julho de 1934, foi editado o Decreto n. 24.559 (BRASIL, 1934), que dispõe 

sobre a assistência e proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas. Esta legislação, apesar de se 

preocupar com o psicopata, abandonando a nomenclatura loucos de todo gênero, tratando, 

portanto, de um gênero da loucura, conforme ressalta Pedro Delgado (1992, p. 202), ficou 

obsoleta, por sua falta de uso. Mas a legislação preocupava-se mais com a interdição e a 

administração patrimonial do psicopata:  
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Art. 27. A proteção do doente mental é assegurada pelos cuidados de pessôa da 

familia, do responsável legal ou do médico diretor do estabelecimento em que 

estiver internado. 

§ 1º O psicopata recolhido a qualquer estabelecimento, até o 90º dia de internação, 

nenhum ato de administração ou disposição de bens poderá praticar senão por 

intermédio das pessôas referidas no art. 454 do Código Civil, com a prévia 

autorização judicial, quando fôr 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-Ihe-á decretada pela autoridade judiciária 

competente a respectiva interdição, promovida obrigatòriamente pelo Ministério 

Público, se dentro de, 15 dias não o fôr pelas pessoas indicadas no art. 447 ns. I e II 

do Código Civil. 

§ 4º As medidas previstas neste artigo, salvo a de interdição, serão promovidas em 

segredo de justiça. (BRASIL, 1934, grifo nosso). 

 

 Apesar de o Código Civil de 1916 conter a previsão de interdição parcial para o 

pródigo, segundo afirma Pedro Delgado (1992, p. 170), nem mesmo no caso, na prática, os 

juízes interditavam de forma parcial. Afinal, os peritos não traziam nos laudos o grau de 

incapacidade, pois não se sentiam à vontade para tal. 

  Do que fora exposto até aqui, é possível concluir que a legislação brasileira acerca do 

tratamento jurídico dos portadores de transtornos mentais não acompanhou a evolução do seu 

tratamento médico e psicológico, iniciando-se pela nomenclatura e ferindo mortalmente o 

reconhecimento de tratamento e exercício da autonomia privada do doente. Afinal, ao se 

reconhecer a hipótese única de incapacidade absoluta em razão da doença, tolhe-se qualquer 

possibilidade de exercício da autonomia privada. Ademais, apesar de o sistema jurídico prever 

a participação do médico psiquiatra na determinação da incapacidade, a prática jurídica 

demonstrada é capaz de elucidar a participação não efetiva do profissional, seja por meio de 

laudos que não indicam as consequências da doença para fins de cerceamento da autonomia, 

seja para garantir a dignidade da pessoa humana do paciente em saúde mental e seu 

tratamento. 

 Por volta do meio do Século XX instaurou-se uma onda reformista em relação ao 

Código Civil de 1916. Em 1940, o Governo brasileiro encomendou um projeto de Código 

Civil para Orozimbo Nonato, Filadelfo Azevedo e Hajnemann Guimarães, que fizeram um 

projeto de reforma no Direito das Obrigações, mas que foi rechaçado, em razão de severas 

críticas, pois se pretendia um código único. Diante desse insucesso, o Governo escolheu 

Orlando Gomes para elaborar o projeto de Código Civil e Caio Mário da Silva Pereira para o 

projeto de Código das Obrigações (união do direito mercantil com o obrigacional), mas a 

fragmentação tornou-se inexequível em razão do apego dos operadores ao Código então 
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vigente e unificado. Apesar do envio ao Congresso Nacional após 1965, em razão das várias 

críticas recebidas, ele foi retirado sem votação. Em 1969 Miguel Reale foi convidado para 

redigir um projeto de Código Civil. Ele coordenou os trabalhos e nomeou juristas para tratar 

de cada uma das matérias do Código (José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim, Silvio 

Marcondes, Erbert Chamoun, Clóvis Couto e Silva e Torquato Castro). O projeto, inspirado 

no Código Civil alemão – BGB – visto na seção 3.4.2, foi concluído em 1972 e sofreu muitas 

críticas em especial de Caio Mário. Miguel Reale respondeu e houve réplica. Foram feitas 

várias emendas em 1973 e em 1975 o projeto foi enviado ao Congresso Nacional 

(ROBERTO, 2008, p. 63-70). Este projeto só foi aprovado, se tornando o Código Civil de 

2002 após a Constituição da República de 1988. 

  Nos anos 80 foi forte a influência dos Direitos Humanos para a valorização dos 

Direitos do Paciente, para a reestruturação do atendimento e, até mesmo para a modificação 

do próprio conceito de saúde. No campo médico, este movimento foi estudado no capítulo 2. 

No campo jurídico ele foi verificado diante do contexto da Constituição da República de 1988 

e da repersonalização do Direito, com a dignidade da pessoa humana alocada no centro do 

ordenamento jurídico.  

  A aproximação entre as ideias da Medicina e da Psicologia com o Direito começou a 

ser verificada com o originário Projeto de Lei 3.657 de 1989 (BRASIL, 1989), de autoria do 

então deputado Paulo Delgado, que, após alterações por substitutivos, foi transformado na Lei 

Ordinária 10.216/2001 (BRASIL, 2001). Na justificativa do projeto, informa-se que: 

 

O hospital psiquiátrico especializado já demonstrou ser recurso inadequado para o 

atendimento de pacientes com distúrbios mentais. Seu componente gerador de 

doença mostrou ser superior aos benefícios que possa trazer. Em todo o mundo, a 

desospitalização é um processo irreversível, que vem demonstrando ser o 

manicômio plenamente substituível por serviços alternativos mais humanos, menos 

estigmatizantes, menos violentos, mais terapêuticos (BRASIL, 1989). 

 

  Ademais, o autor do projeto cita a experiência italiana – Lei Basaglia - como sucesso 

de implementação de um modelo de assistência fora dos manicômios, estudada na seção 2.6. 

Para ele: “A problemática da liberdade é central para o atendimento em saúde mental.” 

(BRASIL, 1989).  

  Por fim, admite o autor do projeto que a questão da relação Psiquiatria, Justiça, 

Direito, Filosofia e liberdade são essenciais para a solução da questão e é extremamente 

complexa. Diante disso, ele conclui que: 
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Se considerarmos toda a complexidade do problema, esta é uma lei cautelosa, quase 

conservadora. O que ela pretende é melhorar – da única forma possível – o 

atendimento psiquiátrico à população que depende do Estado para cuidar de sua 

saúde, e proteger em parte os direitos civis daqueles que, por serem loucos ou 

doentes mentais, não deixaram de ser cidadãos
117

 (BRASIL, 1989). 

 

  Em 1999 foi apresentado um substitutivo que previa a possibilidade de novos leitos 

psiquiátricos, se necessário. O que não foi acolhido na aprovação da Lei. Já que o objetivo era 

extinguir os manicômios, dentro de um movimento antimanicomial. 

 

3.4.3.2 Após a Constituição da República de 1988: Código Civil de 2002 e legislações 

brasileiras vigentes 

 

  A Constituição da República de 1988 instaurou o Estado Democrático de Direito no 

Brasil, alocando a proteção e o fomento da dignidade da pessoa humana como centro do 

ordenamento jurídico: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana; 

[...] 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: [...] II - prevalência dos direitos humanos; [...]. (BRASIL, 

1988). 

 

  Isso significa que todo o sistema jurídico tem que proteger e promover a dignidade 

humana. Segundo Maria Celina Bodin de Moraes (2010, p. 85) a dignidade da pessoa humana 

tem seu substrato material dividido em quatro postulados que são subsídio para os princípios 

fundantes da própria dignidade. O primeiro postulado traz o sujeito moral e ético, que 

reconhece nos outros a existência de um sujeito igual a ele, decorrendo daí o princípio da 

igualdade. O segundo postulado dita que todos os sujeitos têm direito ao respeito à 

integridade psicofísica, decorrendo o princípio da integridade física e moral. O terceiro 

postulado traz o sujeito como dotado de vontade livre, de autodeterminação, surgindo o 

princípio da liberdade atrelado à dignidade humana. E, por fim, o quarto postulado que 

trabalha o sujeito como parte de um grupo social, diante do qual tem o direito de não vir a ser 
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 Neste ponto, parece que o autor do projeto tenta demonstrar que se vivencia um momento diferente do que se 

vivia em Roma, quando se excluía o escravo e os estrangeiros da condição de cidadão romano, como visto na 

seção 3.2. 
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marginalizado, decorrendo o princípio da solidariedade social. Logo, entende-se que a 

dignidade humana é composta pelos atributos intrínsecos da pessoa humana. São seus 

atributos morais.  

  Na esfera constitucional, a dignidade da pessoa humana é representada pelos Direitos 

e Garantias fundamentais (saúde, vida, igualdade, família, patrimônio etc.); na esfera 

internacional a proteção e o fomento se dão pelos Direitos Humanos; e na esfera 

infraconstitucional tem-se o Direito de Personalidade (nome, honra, fama, integridade física e 

moral etc.). 

  Aqueles que são considerados pessoa pelo ordenamento jurídico brasileiro gozam de 

toda essa proteção e promoção. 

   Após a Constituição, foi aprovado o Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) estando 

em vigor desde 2003. Segundo este corpo normativo, a personalidade jurídica atrelada à 

condição de sujeito de direito é atribuída aos que nascem com vida (artigo 2º), garantindo-se 

direitos ao nascituro desde a concepção. 

  O Código Civil brasileiro (BRASIL, 2002) reconhece como pessoa aquele ser humano 

que nasce com vida ao qual ele concede o atributo da personalidade: “Art. 2º A personalidade 

civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro.” 

  Acerca do critério para se determinar o nascimento com vida, já se tratou em outra 

oportunidade (SOUZA; SILVA, 2013, p. 356) que, nas palavras de Caio Mário da Silva 

Pereira (2004, p. 219): 

 

[...] a vida do novo ser configura-se no momento em que se opera a primeira troca 

oxicarbônica no meio ambiente. Viveu a criança que tiver inalado ar atmosférico, 

ainda que pereça em seguida. Desde que tenha respirado, viveu: entrada de ar nos 

pulmões denota a vida, mesmo que não tenha cortado o cordão umbilical e sua prova 

far-se-á por todos os meios, como sejam o choro, os movimentos e essencialmente 

os processos técnicos de que se usa a medicina legal para a verificação de ar nos 

pulmões.  

 

 No mesmo sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012a, p. 300) 

afirmam que a prova do nascimento com vida se dá pela existência de ar nos pulmões “[...] 

pela respiração, por meio de um procedimento médico denominado docimasia hidrostática de 

Galeno ou docimasia pulmonar. [...] Assim, respirou, nasceu com vida.” É, portanto, pessoa 

com personalidade e sujeito de direito. 
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  Em relação ao nascituro
118

, já se explicou em outra oportunidade (SOUZA, 2013b, p. 

133-135) (SOUZA, 2014, p.128) que pela leitura dos dispositivos legais, poder-se-ia entender 

que o Direito não lhe concede personalidade, contudo lhe garante, nos termos do artigo 2º do 

Código Civil (BRASIL, 2002), direitos desde a concepção. Sobre o tema, são várias as 

doutrinas que buscam explicar a situação jurídica do nascituro. Resumidamente, elas podem 

ser divididas em três grupos: 

 
Doutrina natalista (considera o início da personalidade a partir do nascimento com 

vida). Doutrina da personalidade condicional, impropriamente denominada 

“concepcionista” (considera que a personalidade começa com a concepção, sob a 

condição do nascimento com vida) e doutrina verdadeiramente concepcionista. 

[...] o nascituro tem personalidade desde a concepção. 

[...] Os direitos absolutos da personalidade, como o direito à vida, o direito à 

integridade física e á saúde, independem do nascimento com vida (ALMEIDA, 

1988, p.184). 

 

  Contudo, os argumentos apontados pela teoria concepcionista também podem ser 

encontrados junto à teoria da personalidade condicional: 

 
[...] ao nascituro assiste o direito de ser indenizado, tanto material quanto 

moralmente, de violações a qualquer desses direitos. Com respeito ao primeiro, que 

decorre do próprio Direito Natural, não teria sentido a disposição do art. 4º do 

Código Civil, se não houvesse proteção integral àquela expectativa do nascimento 

com vida, e nem se justificaria a punição legal ao aborto [...]. A integridade corporal 

se insere no mesmo princípio, pois sua violação implica evidente risco à 

sobrevivência do feto ou ao seu pleno desenvolvimento como ser humano. Os 

demais direitos se colocam como naturais e reflexos dos anteriores (OLIVEIRA, 

1999, apud FÉO; VIEIRA, 2009, p. 62). 

 

  Logo, independente da teoria que se adote nominalmente, considerando o 

ordenamento jurídico brasileiro, é essencial reconhecer a garantia de direitos de cunho 

patrimonial ao nascituro desde sua concepção, considerando esta da nidação, que serão 

efetivados em ocorrendo o nascimento com vida; bem como a garantia de direitos afetos à sua 

personalidade, como vida, honra, nome, alimentos etc., independentemente do nascimento. 

  Assim, há que se concluir, conforme Taisa Maria Macena de Lima e Bruno Torquato 

de Oliveira Naves (2010, p.369), que: “A circunstância de não ter nascido restringe sua 

capacidade, mas não sua personalidade”. Logo, o nascituro tem personalidade desde a 

concepção, desde que seja referencial de imputação dentro de um discurso jurídico, contudo 

sua capacidade somente virá após o seu nascimento com vida. Entende-se que lhe falta a 
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 Embrião, feto ou nascituro e pessoa são conceitos que não se coincidem. Embrião é a junção do gameta 

masculino com o feminino que se encontra fora ou dentro do corpo de uma mulher. Já o feto ou nascituro é 

aquele que se encontra em gestação no útero materno. A diferença primordial entre o embrião e o nascituro é a 

nidação, ou seja, quando o embrião gruda no útero materno e desenvolve a gestação passa a ser feto ou embrião. 

Pessoa é atributo jurídico concedido pelo Direito. 
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capacidade de fato, pois a capacidade de direito, conforme visto na introdução deste capítulo, 

é inerente à própria personalidade. Garantem-se, portanto, a ele todas as facetas objetivas da 

personalidade, ou seja, direito de personalidade. 

  Os artigos 3º e 4º do Código vão tratar da capacidade civil. Segundo o Código Civil de 

2002 a capacidade da pessoa pode se dar em razão do critério etário
119

 - os maiores com 18 

(dezoito) anos completos são absolutamente capazes (gozam de capacidade plena, de direito e 

de fato), os menores acima de 16 (dezesseis) anos completos até os 18 (dezoito) anos 

incompletos são relativamente incapazes e os abaixo daquela idade são absolutamente 

incapazes); ou pelo critério da saúde mental (a depender do grau de discernimento que o 

transtorno mental mantenha íntegro, a pessoa pode ser considerada relativamente incapaz ou 

absolutamente incapaz, neste caso, quando não haja resquícios de discernimento). Há, ainda, a 

permanência da previsão de incapacidade relativa para o pródigo. 

   O objeto desta tese é a incapacidade em razão da saúde mental. Quanto a ela, o 

critério adotado pelo Código para definição da incapacidade e de seus graus é a falta de 

discernimento. Isso significa que:  

 

[...] não basta apresentar transtorno mental ou doença, é indispensável, pela nova lei, 

que a patologia mental interfira de tal forma no plano psicológico a ponto de impedir 

que a pessoa detenha indispensável compreensão do significado, implicações e 

consequências, para si ou para outrens, do ato que pretende realizar ou já realizou 

(TABORDA; et. al., 2004, p.182). 

 

  Então, o Código Civil de 2002 adota a ideia de capacidade de direito como sinônimo 

de personalidade, ou seja, todos têm capacidade de ser titular de direitos e deveres na ordem 

civil, inclusive o nascituro como visto. Mas, capacidade de fato ou de exercício pessoal desses 

atos, em maior ou menor grau, nem todos têm, dependendo do discernimento que decorre da 

idade ou da saúde mental. Ademais, não pode este conceito de capacidade de fato ser aplicado 

ao nascituro. De fato, preveem os artigos do Código Civil de 2002: 

 

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

I - os menores de dezesseis anos; 

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; 

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

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

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

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 

tenham o discernimento reduzido; 
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 “Quando a incapacidade se dá em razão da idade, basta para sua comprovação a certidão de nascimento da 

pessoa [...].” (ARAÚJO; NUNES, 2009, p. 49). 
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III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

IV - os pródigos. 

Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. 
(BRASIL, 2002, grifo nosso). 

 

   Os casos de incapacidade em razão da saúde mental são os considerados pelo Código 

Civil de 2002 sujeitos da curatela, ex vi do artigo 1.767: 

 

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. 

 

  Da conjugação dos artigos 3º e 4º com o 1.767 do Código Civil, conclui-se que estão 

sujeitos à interdição os que em razão da saúde mental tenham discernimento reduzido e os 

pródigos. 

  Observam-se mudanças em relação ao sistema anterior. Inicialmente, quanto à 

nomenclatura. O Código Civil de 2002 abandonou a expressão “loucos de todo gênero”
120

 e 

adotou o critério de doença ou deficiência mental que retira total ou parcialmente o 

discernimento. A primeira não era adequada e a segunda, em que pese não ter sido 

abandonada pela Medicina, não é a adotada na CID-10 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010) e no DSM-V (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2013). Como visto na seção 2.3.3.5, estes adotam a nomenclatura transtornos mentais, 

considerando a evolução do tratamento dado à doença mental estudada no capítulo 2. 

  José Taborda (et.al., 2004, p. 182) afirma que a nomenclatura adotada pelo Código 

Civil de 2002 seria adequada para a década de 20 e 30 do século XX. Qual seria a 

nomenclatura adequada ao momento atual? Se o conceito não é jurídico, mas sim médico, a 

nomenclatura deveria seguir o gênero utilizado pela Medicina: transtornos mentais. Trazer o 

gênero na linguagem médica e psicológica, torna o tratamento jurídico das pessoas mais 

adequado. Afinal, se não é o Direito que conceitua a transtorno mental e nem determina em 

que grau o dito transtorno pode ou não afetar o discernimento, resta ao Direito adotar os 

conceitos e aplicar as medidas protetivas existentes, como, por exemplo, e se for o caso, a 

curatela, eis que “[...] o regime das incapacidades foi idealizado como mecanismo cuja 
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 A expressão loucos de todo gênero "[...] sempre foi alvo de criticas, principalmente porque causava 

desconforto em quem lia. A expressão também era imprecisa tecnicamente, e por seu caráter genérico dava 

margens a todo e qualquer tipo de interpretação, gerando infindáveis diferenças e distinções."(FIGUEIREDO; 

FANAN, 2003, p. 137). 



163 

 

teleologia seria proteger pessoas que, pela falta de discernimento, viram suprimidas, no todo 

ou em parte, pelo ordenamento jurídico, a prerrogativa de exercer pessoalmente seus direitos e 

deveres.” (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010, p.25). 

  Nesse sentido, “[...] o atual Código, infelizmente, foi aprovado sem haver se valhido 

de contribuições psiquiátricas atualizadas que poderiam melhor precisar os conceitos legais.” 

(TABORDA; et.al., 2004, p. 181). Ademais, o autor afirma que enfermidade e deficiência 

mental é um termo que abrange a maioria dos transtornos mentais, com exceção dos 

transtornos de personalidade. 

  Outra questão que ressalta na comparação entre o Código Civil de 1916 e o de 2002 é 

a previsão da incapacidade relativa. Primeiro, excluiu-se o surdo-mudo
121

, eis que sua 

circunstância física, por si só, não gera incapacidade. Mantém-se o pródigo, mas agora como 

relativamente incapaz, e quanto aos transtornos mentais, trabalha-se com a incapacidade 

relativa quando eles atingem parcialmente o discernimento.  

  O pródigo é considerado relativamente incapaz para o Código Civil de 2002, logo, é 

passível de interdição parcial. Trata-se:  

 

[...] da incapacidade do adulto, a que se refere estritamente à ordem econômico-

financeira. Trata-se de um legado do sistema jurídico-privado anterior para o qual a 

matéria patrimonial era predominante e a atitude humana virtuosa era a concentração 

de bens. Nesse universo, taxou-se de distúrbio psíquico aquilo que é próprio do 

pródigo: a dissipação irrefreada do seu patrimônio. (ALMEIDA; RODRIGUES 

JÚNIOR, 2012, p. 504). 

 

  Somente se legitima a interdição do pródigo, em razão da autonomia privada, quando 

as ações de prodigalidade, dissipação patrimonial, ameaçarem seu mínimo existencial ou os 

de quem dele legitimamente dependam. Ademais, a prodigalidade por si só não é um 

transtorno mental. Pode ser que em razão de um transtorno mental a pessoa se torne pródiga, 

mas tais conceitos não são de aplicação conjunta obrigatória. 

  Por essa razão, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (2009) julgou 

improcedente o pedido de interdição de uma pessoa que alegadamente era pródiga por doar 

bens à companheira, não deixando bens à herança: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

PRODIGALIDADE - DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO EM DETRIMENTO DA 

                                                 
121

 “Nem o deficiente visual nem o auditivo estão sujeitos à curatela. O analfabetismo também não constitui 

motivo bastante para a interdição. Igualmente, a simples idade avançada não justifica. Mero enfraquecimento 

psíquico é expressão de normalidade própria da idade e não configura alteração mental. Só a demência senil 

autoriza a interdição.” (DIAS, 2011, p. 624). 
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HERANÇA DOS FILHOS - AUSÊNCIA DE ENFERMIDADE MENTAL - 

DOAÇÃO DE IMÓVEIS FEITA À COMPANHEIRA POR GRATIDÃO - 

DESNECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA INTERDIÇÃO - PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE - PARECER DA PROCURADORIA NO MESMO 

SENTIDO - DECISÃO MANTIDA. 

 

  Se o pródigo não tem patrimônio, mas assume inúmeras dívidas, em que consiste a 

curatela? Afinal, não haveria proteção patrimonial propriamente dita. Entretanto, há 

necessidade de sobrevivência (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 504) que merece 

proteção. Até, por exemplo, para a administração da pensão previdenciária ou dos alimentos 

que venha a necessitar e receber. Ainda quanto ao pródigo, é necessário atentar para suas 

questões existenciais que não devem ser afastadas em razão das limitações quanto à 

administração patrimonial. Por outro lado, se a prodigalidade decorrer de transtorno mental 

será tratado como ele, inclusive podendo ser interditado de forma absoluta. Conclui-se com 

José Taborda (et.al., 2004, p. 185) que: 

 

[...] se o novo Código houvesse adotado a expressão transtorno mental nos artigos 

3º e 4º estariam cobertos todos os casos de patologias mentais nos quais a 

prodigalidade fosse um sintoma. Assim, em relação às situações remanescentes, com 

certeza minoritárias, caberia ao legislador a opção entre proteger a herança familiar, 

mantendo a interdição relativa do pródigo, ou respeitar a autonomia individual do 

cidadão capaz que decide malbaratar seu patrimônio. 

  

  Nos casos de alcoolismo e toxicomania – uso de entorpecentes em geral - quando 

atingirem o discernimento, quando o transtorno do comportamento for a causa do transtorno 

mental, ensejam a interdição. 

  Não obstante o exposto, o sistema de incapacidades do Código Civil de 2002 não está 

isento de críticas, pois ainda se mantém hipótese de incapacidade absoluta, sem gradação, 

quando a enfermidade ou a deficiência mental retirar da pessoa o necessário discernimento 

para os atos da vida civil. Ocorre que o transtorno mental pode retirar totalmente o 

discernimento para alguns atos da vida, o que não importaria a interdição total. 

 Reconhecida a incapacidade, o sistema jurídico atribui a curatela como medida 

jurídica de defesa e promoção da pessoa maior de idade, contudo incapaz. Aos menores de 

idade, logo, incapazes, aplicam-se os institutos do poder familiar e da tutela (ALMEIDA; 

RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 500). Mas tal posição é questionável. Afinal, corre-se o 

risco de se ter a seguinte situação: uma criança portadora de um transtorno mental é, em razão 

da idade, representada pelos pais, em decorrência do poder familiar, ou na falta deles, pelo 

tutor. Ao atingir 16 (dezesseis) anos, pela legislação, ela, agora adolescente, se torna 

relativamente incapaz para os atos da vida civil e, portanto, passa a ser assistida nestes atos 
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pelos pais ou pelo tutor. Ocorre que o transtorno mental não permite que ela tenha 

discernimento para os atos da vida. Logo, ela necessita de um representante. Diante disso, 

defende-se que um menor de idade é também sujeito à curatela. A presunção legal de 

incapacidade relativa em razão da idade não pode prevalecer se, diante da situação concreta, a 

pessoa se mostrar incapaz para os atos da vida civil. Sob pena de esta presunção levar a 

variações indevidas de níveis de exercício de capacidade/incapacidade, onde, de fato, não 

existe. 

  Assim, em que pese a maioria
122

 da doutrina (CARVALHO, 2009, p. 491; DIAS, 

2011, p.621; FIUZA, 2010, p. 1016; PEREIRA, 1918, p. 317; VENOSA, 2011, p. 463) 

entender que a curatela dos incapazes aplica-se somente aos maiores de idade, portanto, tendo 

como fundamento a incapacidade somente em razão da saúde mental, entende-se que a 

curatela deve ser aplicada a qualquer pessoa que tenha sua incapacidade reconhecida em razão 

da saúde mental que não lhe permite o total discernimento. 

  A questão é saber se qualquer menor poderia se sujeitar à curatela ou apenas os 

maiores de 16 (dezesseis) anos, que em razão da idade são relativamente incapazes, mas em 

razão da saúde mental total ou parcialmente incapazes. Entende-se que o menor com menos 

de 16 (dezesseis) anos pode ser relativamente incapaz, em razão de seu discernimento. Razão 

pela qual, se o ordenamento jurídico limita totalmente a capacidade do menor de 16 

(dezesseis) anos em razão da idade, a curatela em razão da saúde mental ou iria corroborar a 

incapacidade total ou se chocar com a incapacidade relativa que, de fato, possa existir. Por 

isso, como não se está trabalhando com a revisão da teoria das incapacidades em razão do 

critério etário, o que, frisa-se, entende-se necessário ocorrer, defende-se aqui que a atribuição 

de curatela ao menor, nos moldes de incapacidade por critério etário atual, somente seria 

admitida ao menor com 16 anos completos de idade. Nesse sentido foi o julgado pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos da apelação cível n. 2013.038108-9 (SANTA 

CATARINA, 2013): 

 

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. DOENTE MENTAL. ADOLESCENTE 

RELATIVAMENTE INCAPAZ. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

[...] 

2 Os Apelantes ingressaram em Juízo para buscar a interdição de seu filho, alegando 

ser ele portador de deficiência mental em grau moderado (CID n. 10:F71) e 

Síndrome de Down (CID n. 10:Q90.9), patologias que o impedem até mesmo de se 

alimentar sozinho, fazer sua higiene e praticar os demais atos da vida diária, 

encontrando-se, então, incapacitado para atividades laborativas, como demonstra o 

atestado de fl.12. 

                                                 
122

 A título de exemplo. 
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Assim, presente o interesse processual de seus pais em promover a interdição. 

O pedido não é juridicamente impossível, dado que inexiste dispositivo legal a 

obstar o processamento, o qual se enquadra, pelo contrário, no art. 1.767 do CC/02. 

Nesse sentido orienta a doutrina de Carvalho Santos: 

[...] a interdição de menor só se justifica se ele já atingiu os 16 anos de idade, época 

em que, daí por diante, deverá figurar diretamente nos atos jurídicos que praticar, 

embora assistido por seu pai ou por tutor, e em que poderá mesmo praticar alguns 

atos, como se fosse maior, tais como testamento (Direito Civil Brasileiro. v. VI. Rio 

de Janeiro: Saraiva, 2010, p. 629) 

Este também foi o entendimento do Procurador de Justiça Vânio Martins de Faria: 

[...] entendo que é perfeitamente possível a interdição de menores relativamente 

incapazes, eis que os limites da curatela não se restrigem à maioridade civil, 

devendo prevalecer a utilidade da medida sobre o fator cronológico (fl. 28). 

 

  Outra hipótese de aplicação do que está se propondo é no caso do emancipado, nos 

termos do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil de 2002: 

 

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica 

habilitada à prática de todos os atos da vida civil. 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento 

público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, 

ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de 

emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 

economia própria (BRASIL, 2002). 

 

  Assim, o maior de 16 (dezesseis) anos que for emancipado extrajudicialmente (pelos 

pais) ou judicialmente; ou que estabeleça economia própria, uma vez vindo a portar transtorno 

mental que o incapacite, poderá se sujeitar à curatela. Assim sendo, o menor de 16 (dezesseis) 

anos, dentro dessa ideia, também poderá ser interditado quando, independentemente da idade 

se casar
123

, exercer serviço público efetivo ou colar grau em ensino superior. Na primeira 

hipótese, se houver a incapacidade causada pelas consequências do transtorno mental poderá 

haver a atribuição de curatela, excepcionalmente, ao menor de 16 (dezesseis) anos, que já é 

para a teoria geral do Direito Civil absolutamente incapaz. Em todos estes casos, o poder 

familiar e a tutela não mais incidirão em razão da emancipação abrindo espaço para ação de 

curatela, se necessário for. Neste mesmo sentido, Renata Almeida (2011, p.55) afirma que:  

 

Já o relativamente incapaz de fato, entre os 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos, pode 

ser conduzido à condição de agente próprio da sua personalidade pela emancipação, 

ou recuado ao estado de absolutamente incapaz pela via da interdição. Esta última 

alternativa também se aplica aos maiores de 18 (dezoito) anos, representando uma 

                                                 
123

 O Código Civil permite o casamento do menor de 16 (dezesseis) anos em caso de gravidez – artigo 1.520. 
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chance de contraditar a determinação legal lhes aplicável, levando-os a perder a 

pessoalidade executiva, parcial ou totalmente. 

O menor de 16 (dezesseis) anos, ainda que demonstrada – por perícia médica, por 

exemplo – sua maturidade psíquica não poderá, a priori, ser considerado capaz de 

exercício. Já os maiores de 16 (dezesseis) anos, caso se creia possuírem domínio 

intelectivo antes mesmo de completarem os 18 (dezoito) anos, podem ser 

emancipados – o que pode ocorrer por intermédio da vontade parental (emancipação 

voluntária), da verificação de situações concretas diferenciadas, geradoras de novas 

determinações legais (emancipação legal), ou, ainda, por sentença judicial 

promovida após oitiva do tutor (emancipação judicial). 

 

Esta posição fundamenta-se no critério de utilidade da curatela como meio protetivo 

eleito pelo Estado para os portadores de transtornos mentais. Nesse sentido: “A interdição 

refere-se ao maior de 18 anos, normalmente, ou ao menor entre 16 e 18 anos (relativamente 

incapaz), porque este já pode praticar os atos jurídicos.” (THEODORO JÚNIOR, 2006, p. 

428). 

 Como visto pela evolução da legislação francesa e brasileira, esta aplicação não é 

novidade. A doutrina de Pontes de Miranda (2000b) já conceituava a curatela com 

aplicabilidade ao maior ou ao menor. Natanael Sarmento (2004, p. 50) segue esta mesma 

linha: “A curatela é um munus conferido na lei a alguém para zelar pelo incapaz e seus bens, 

ou apenas pelos seus bens. Assim, a curatela alcança pessoas e bens. No caso de pessoa, não 

importa se tem ou não maioridade civil e sim se é, ou não, capaz de exercer os atos da vida 

civil.” 

  Ademais, na prática, em razão do dito critério da utilidade da curatela, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Recurso de Apelação de n. 9068457-

87.2007.8.26.0000 (SÃO PAULO, 2011), deu provimento, para que fosse processado um 

pedido de curatela de um menor com 16 (dezesseis) anos, em razão da necessidade do 

instituto para recebimento de pensão previdenciária. Assim, dentro do que se propõe, são 

sujeitos da curatela os incapazes acima dos 16 (dezesseis) anos de idade ou, ainda que 

menores, mas emancipados. 

  Como a capacidade do maior de idade é presumida, a curatela somente é aplicada se 

for provado em juízo a sua incapacidade, ou seja, que diante da situação concreta necessita-se 

de que um terceiro o assista ou o represente nos atos da vida civil. Isto se dá por meio da 

prévia interdição, que é a: “[...] certificação judicial de que aquela pessoa, embora maior de 

idade, não tem discernimento suficiente para reconhecer-lhe a plena capacidade civil.” 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 501). Se houver qualquer dúvida, a decisão 

deve orientar-se pela capacidade.  
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  Nos casos de incapacidade temporária, que o Código trata como hipótese de “causa 

transitória” no artigo 3º, inciso III, não é necessária a nomeação de curador, logo não há que 

se falar em processo de interdição: “Comprovada a situação do paciente por atestado médico, 

mediante singelo pedido judicial, possível a concessão de alvará para atender a necessidades 

específicas." (DIAS, 2011, p. 632). Mas, se a desordem que inicialmente era temporária torna-

se definitiva, aplicar-se-á a interdição (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 503). É 

o caso possível dos surdos-mudos não educados, vítimas de AVC – acidente vascular cerebral 

que tiveram a fala e locomoção atingidas, se tais circunstâncias, no caso concreto, lhe 

retirarem o discernimento. 

  Diante dessa sistemática de incapacidade civil do Código Civil de 2002, a forma de 

colocá-la em prática é por meio da interdição, seguindo o procedimento ditado nos seus 

artigos 1.767 a 1783 e pelo Código de Processo Civil de 1973, conforme visto na seção 

3.4.3.1. Comparando-se os dois dispositivos com vigência concomitante, tem-se que: 

 

QUADRO 6 - Quadro comparativo entre a interdição e a curatela no Código de Processo Civil 

de 1973 e o Código Civil de 2002 

Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 
Código Civil de 2002 

(BRASIL, 2002) 

Art. 1.177. A interdição pode ser promovida: 

I - pelo pai, mãe ou tutor; 

II - pelo cônjuge ou algum parente próximo; 

III - pelo órgão do Ministério Público. 

Art. 1.768. A interdição deve ser promovida: 

I - pelos pais ou tutores; 

II - pelo cônjuge, ou por qualquer parente; 

III - pelo Ministério Público. 

Art. 1.178. O órgão do Ministério Público só requererá 

a interdição: 

I - no caso de anomalia psíquica; 

II - se não existir ou não promover a interdição alguma 

das pessoas designadas no artigo antecedente, ns. I e II; 

III - se, existindo, forem menores ou incapazes. 

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. 

Art. 1.179. Quando a interdição for requerida pelo 

órgão do Ministério Público, o juiz nomeará ao 

interditando curador à lide (art. 9o). 

Art. 1.770. Nos casos em que a interdição for 

promovida pelo Ministério Público, o juiz nomeará 

defensor ao suposto incapaz; nos demais casos o 

Ministério Público será o defensor. 

Art. 1.180. Na petição inicial, o interessado provará a 

sua legitimidade, especificará os fatos que revelam a 

anomalia psíquica e assinalará a incapacidade do 

interditando para reger a sua pessoa e administrar os 

seus bens. 

 

Art. 1.181. 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 

Art. 1.771. Antes de pronunciar-se acerca da 

interdição, o juiz, assistido por especialistas, 

examinará pessoalmente o argüido de incapacidade. 
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QUADRO 6 - Quadro comparativo entre a interdição e a curatela no Código de Processo Civil 

de 1973 e o Código Civil de 2002 (continuação) 

Código de Processo Civil de 1973 

(BRASIL, 1973) 
Código Civil de 2002 

(BRASIL, 2002) 

perguntas e respostas. 

 

Art. 1.183. 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. 

 

 Art. 1.772. Pronunciada a interdição das pessoas a que 

se referem os incisos III e IV do art. 1.767, o juiz 

assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento 

mental do interdito, os limites da curatela, que 

poderão circunscrever-se às restrições constantes do 

art. 1.782. 

Art. 1.182. Dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados 

da audiência de interrogatório, poderá o interditando 

impugnar o pedido. 

§ 1o Representará o interditando nos autos do 

procedimento o órgão do Ministério Público ou, 

quando for este o requerente, o curador à lide. 

§ 2o Poderá o interditando constituir advogado para 

defender-se. 

§ 3o Qualquer parente sucessível poderá constituir-lhe 

advogado com os poderes judiciais que teria se 

nomeado pelo interditando, respondendo pelos 

honorários. 

 

Art. 1.184. A sentença de interdição produz efeito 

desde logo, embora sujeita a apelação. Será inscrita no 

Registro de Pessoas Naturais e publicada pela imprensa  

Art. 1.773. A sentença que declara a interdição produz 

efeitos desde logo, embora sujeita a recurso. 

local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo 

de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interdito e do curador, a causa da interdição e os limites 

da curatela. 

 

 Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições 

concernentes à tutela, com as modificações dos artigos 

seguintes. 

Art. 1.183 [...] 

Parágrafo único. Decretando a interdição, o juiz 

nomeará curador ao interdito. 

 

 

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 transito em julgado, pela imprensa 

local e órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, seguindo-se a averbação no Registro de 

Pessoas Naturais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Acerca da ação de interdição, o foro competente para seu processamento deve seguir a 

regra geral do artigo 133 do Código de Processo Civil, ou seja, domicílio do réu, que no caso 

é a pessoa que se busca interditar. Por se tratar de competência relativa, pode ser prorrogada 

se não houver exceção de incompetência (RODRIGUES, 2004, p.20). 

   Os legitimados à propositura da ação são os mesmos do Código Civil de 1916: pais ou 

tutores, cônjuges ou parentes próximos e o Ministério Público no caso de doença mental 

grave ou quando os outros legitimados não promoverem a ação (artigos 1.768 e 1.769 do 

Código Civil de 2002). Apesar de não existir previsão expressa, seja no Código de Processo 

Civil, seja no Código Civil de 2002, o companheiro também é legitimado ao pedido de 

interdição do outro, afinal: “Em vistas dos princípios da pluralidade familiar e da igualdade 

entre as entidades familiares, soa razoável entender que, nesse caso, onde se indica o 

casamento, também cabe ler união estável.” (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 

509). Quanto aos parentes, percebe-se que o Código Civil e o de Processo Civil não admitem 

a possibilidade de os parentes afins
124

 pedirem a interdição (COLTRO, 2010, p.319). Mas eles 

poderiam pleitear de forma indireta, por exemplo, o genro pedindo a interdição do sogro em 

nome dos filhos menores. Nas hipóteses de legitimação do Ministério Público, é preciso 

atentar para o fato de que somente se justificam diante do reconhecimento de que “[...] existe 

urgência mais acentuada em se preservar o maior por meio da nomeação de um curador.” 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 509). Em qualquer caso, não há preferência 

entre os legitimados, tanto é que podem propor a ação em litisconsórcio ativo ou 

separadamente. 

  Dois pontos devem ser ressaltados, em comparação ao Direito francês e alemão. A 

própria pessoa que necessita de cuidado em razão de ser portadora de transtorno mental que 

lhe retira total ou parcialmente o discernimento para os atos da vida civil não tem legitimidade 

para requerer sua interdição e curatela. Doutro lado, se o maior incapaz em razão da saúde 

mental estiver em entidade assistencial sem se ter conhecimento de parentes, cônjuge ou 

companheiro que lhe promovam a interdição, não tem o dirigente do estabelecimento 

legitimidade para tanto. Afinal, não consta do rol legal: 

 

Assim, havendo necessidade da interdição de quem não tem parentes conhecidos, o 

fato deve ser noticiado ao Ministério Público, a quem cabe propor a demanda. No 
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 “Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. 

§ 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou 

companheiro. 

§ 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável.” (BRASIL, 

2002). 
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entanto, possível é que alguém ligado ao estabelecimento onde ele se encontra 

internado seja nomeado curador, uma vez que o encargo pode ser exercido por quem 

não detenha vínculo de parentesco com o curatelado (CC 1.775 §3.º) (DIAS, 2011, 

p. 627). 

 

  Percebe-se que há diferença entre o Direito brasileiro e os Direitos francês e alemão 

onde é permitido que a própria pessoa busque medidas de proteção; e entre o Direito 

brasileiro e o francês na medida em que neste sistema jurídico é possível o pedido de curatela 

pelo dirigente da instituição onde se encontra o incapaz, tudo como visto nas seções 3.4.1.2 e 

3.4.2.   

  A legitimação para o pedido de interdição não tem relação necessária com quem será 

nomeado curador. Ou seja, nem sempre o legitimado à ação é o que tem aptidão para ser o 

curador. 

  Antes de enfrentar a questão das espécies de curatela, é importante atentar para a 

determinação legal de nomeação de defensor ao interditando (artigo 1.770 do Código de 

Processo Civil) se ele não eleger seu próprio defensor. E mais, a previsão de que o Ministério 

Público cumpre a função de defensor quando não for o autor da demanda de interdição. 

Entende-se que a função de intervenção do Ministério Público para proteção de interesses de 

incapazes nos termos do artigo 80, §2º do Código de Processo Civil justifica-se como fiscal 

de seus interesses e não como representante seu. Tal atribuição está atrelada à Defensoria 

Pública ou a um advogado dativo, no caso de não eleição pelo interditando de advogado para 

atuar na causa. Afinal, “A representação judicial é competência que escapa a tal órgão, de 

acordo com o art. 129, IX da Constituição Federal, cumprindo à defensoria fazê-lo.” 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 509). Não obstante, o Superior Tribunal de 

Justiça (BRASIL, 1994) reconhece legitimidade ao Ministério Público de recorrer em 

processo que atuou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte, nos termos de sua 

súmula 99
125

. 

  Quanto às espécies de interdição/curatela, trabalha-se com a relação direta entre o 

nível de incapacidade e curatela, razão pela qual se fala em curatela total e parcial. Total ou 

absoluta quando não resta ao adulto nenhuma autonomia de ação, cabendo ao curador os atos 

em seu nome (representação). Parcial, limitada ou relativa quando se exigir a representação 

para certos atos, mantendo-se a autonomia do curatelado para outros; ou se exigir assistência 

para todos os atos (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 506).  

                                                 
125

 “Súmula 99. O Ministerio Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da 

lei, ainda que não haja recurso da parte.” (BRASIL, 1994). 
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  Apenas a prodigalidade dita de pronto a curatela parcial, para os atos de natureza 

econômica (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 506), devendo a análise casuística 

determinar se no âmbito da assistência ou da representação. Aos demais casos de 

interdição/curatela, a depender das provas do processo, a curatela será total ou parcial. O juiz 

deve avaliar o caso concreto, nos termos do Código Civil (BRASIL, 2002): “Art. 1.771. Antes 

de pronunciar-se acerca da interdição, o juiz, assistido por especialistas, examinará 

pessoalmente o argüido de incapacidade.”  

  E mais, é diante da análise casuística que o Juiz definirá o tipo de curatela: “Art. 

1.772. Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III e IV do art. 1.767, 

o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da 

curatela, que poderão circunscrever-se às restrições constantes do art. 1.782.” Apesar deste 

dispositivo trabalhar com a limitação dos efeitos da curatela apenas no caso de reconhecida a 

incapacidade relativa nos termos do que prevê o Código Civil, ou seja, para os deficientes 

mentais, alcoólicos, toxicômanos, excepcionais sem desenvolvimento mental completo e 

pródigos; entende-se que, nos casos em que o Código Civil dita a incapacidade absoluta, se 

esta restar direcionada a aspectos patrimoniais ou pessoais isoladamente, é possível a 

mensuração ou gradação da representação do curador, limitada a tais atos. Afinal, se a 

interdição retira a capacidade total ou parcial da pessoa, deve ser aplicada de forma mínima, 

eis que a capacidade é a regra e a incapacidade deve ser provada, inclusive nos seus limites. 

  Quanto à legitimidade para ser curador, a lei prevê uma ordem preferencial de pessoas 

a ocupar o posto, levando em conta a afetividade e proximidade com o interditando, 

facilitando a proteção dos interesses dele (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 511). 

De fato, prevê o Código Civil (BRASIL, 2002): 

 

Art. 1.775. O cônjuge ou 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. 

§ 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. 

 

  Inicialmente, observa-se que o Código Civil de 2002 inovou na inserção das 

expressões 'companheiro' e 'separação de fato' na redação do artigo (FIGUEIREDO; FANAN, 

2003, p. 139), respondendo aos anseios práticos e do sistema constitucional e legal instaurado. 
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  Diferente da tutela
126

, na curatela, de acordo com a lei, somente se admite as espécies 

legítima e dativa. “Não cabe falar em curatela testamentária, pois, sendo maior, o curatelado 

não está mais submetido ao poder familiar dos pais, perdendo estes a competência de 

nomearem-lhe um curador, para incapacidade que lhe advenha, eventualmente.” (ALMEIDA; 

RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 512). Entretanto, a doutrina vem se movimentando para 

admitir uma espécie de curatela documental, por meio do que se denominam diretivas 

antecipadas de vontade, também conhecida como testamento vital
127

, em suas espécies 

mandato duradouro ou permanente e autocuratela ou autotutela
128

.  Nesse sentido é o 

Enunciado 528 da V Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários 

do Conselho da Justiça Federal (AGUIAR JÚNIOR, 2012): 

 

528 Arts. 1.729, parágrafo único, e 1.857: É válida a declaração de vontade expressa 

em documento autêntico, também chamado “testamento vital”, em que a pessoa 

estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde, ou não tratamento, que 

deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar a sua vontade. 

 

  De fato, quanto aos cuidados futuros acerca da saúde, uma vez que o discernimento 

venha a ser perdido, o próprio Conselho Federal de Medicina permite as Diretivas 

Antecipadas de Vontade, inclusive junto ao prontuário médico, nos temos da sua Resolução n. 

1.995 (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2012).  Nesse sentido: 

 

 [...] o extraordinário desenvolvimento tecnológico e científico da medicina permite, 

em muitos casos, o diagnóstico precoce das referidas enfermidades, razão pela qual 

não se pode estranhar que aquele que se sinta ameaçado pelas contingências da vida 

possa determinar antecipadamente os cuidados de saúde que gostaria de receber. 

Uma pessoa capaz pode então nomear um responsável para decidir sobre os 

tratamentos médicos que deverão ser prestados durante o período em que estiver 

inconsciente ou acometida por anomalia psíquica que comprometa severamente o 

seu discernimento. (TEIXEIRA; RIBEIRO, 2009, p. 7-8). 

 

  Na Itália, o instituto amministrazione di sostegno foi introduzido no ordenamento 

jurídico pela Lei n. 6, em 2004 (ITALIA, 2004), modificando os artigos 404 a 413 do Código 
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 Segundo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012b, p. 955-956) a tutela pode ser documental, 

quando os pais em conjunto ou separadamente indicam curador para o filho menor, em sua falta, por meio de 

documento público ou particular; testamentária, quando a indicação de curador pelos pais se faz via testamento 

– separadamente; legítima, quando, não exercidas as indicações anteriores, a lei atribui uma ordem de 

preferência para o exercício da tutela; e dativa, quando não preenchida a tutoria pelos meios anteriores o juiz 

designa terceira pessoa para a tutoria. 
127

 Entretanto, tal nomenclatura, não é a mais adequada, considerando que este instituto tem o condão de surtir 

efeitos para após a morte do sujeito, enquanto que aquelas visam cumprir efeitos antes da morte (SOUZA, 

2013b). 
128

  “[...] por autotutela, entende-se o negócio jurídico por meio do qual uma pessoa capaz de fato designa seu 

próprio tutor, inclusive fixando-lhe o alcance dos poderes representativos, que poderão ser exercidos apenas em 

razão de eventual e futura incapacidade do outorgante”. (TEIXEIRA; RIBEIRO, 2009, p. 12). 



174 

 

Civil italiano (ITALIA, 1942), o que causou revisão na matéria relativa às limitações à 

capacidade de fato, reduzindo-a ao mínimo possível. Tal instituto pode ser escolhido pelo 

próprio interessado, por meio de escritura pública ou privada autenticada, para uma eventual 

situação de incapacidade, de acordo com o artigo 408
129

 do Código Civil italiano.  

  Na Espanha, a Lei n. 41 de 14 de novembro de 2002 (ESPAÑA, 2002), estabelece em 

seu no artigo 11
130

 a possibilidade de nomeação de um procurador para cuidados de saúde por 

meio das instrucciones previas
131

.  

  No Brasil seria possível a instituição da nomeação de um curador futuro por meio das 

diretivas antecipadas de vontade diante da admissão de negócios jurídicos atípicos 

(TEIXEIRA; RIBEIRO, 2009, p. 13-16). Os elementos subjetivos seriam: capacidade de 

fato
132

 do outorgante e não imposição de ordem ou limitação ao outorgado, que deve manter 

com o primeiro vínculo qualificado de confiança. Quanto aos elementos objetivos: poderes 

                                                 
129

 “Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore  di  sostegno avviene con 

esclusivo riguardo alla cura    ed   agli   interessi   della   persona   del   beneficiario. L'amministratore  di  

sostegno  puo'  essere  designato  dallo stesso interessato,   in   previsione   della   propria   eventuale   futura 

incapacita',  mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In  mancanza, ovvero in presenza di gravi 

motivi, il giudice tutelare puo'  designare  con  decreto  motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella 

scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il  coniuge  che  non sia separato legalmente, la persona 

stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il  parente  entro  il  quarto grado 

ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

    Le  designazioni  di  cui  al primo comma possono essere revócate dall'autore con le stesse forme. 

    Non  possono  ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli  operatori  dei servizi pubblici o privati 

che hanno in cura o in carico il beneficiario. 

    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di  designazione dell'interessato quando 

ricorrano gravi motivi, puo' chiamare  all'incarico  di  amministratore  di  sostegno  anche altra persona  idonea,  

ovvero  uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale  rappresentante  ovvero alla persona che questi ha facolta' 

di delegare  con  atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono  tutti  i  doveri e tutte le facolta' 

previste nel presente capo.” 
130

 “Artículo 11. Instrucciones previas. 

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta  

anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en 

cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud 

o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del 

documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con 

el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. […].” 
131

 “De acordo com o dispositivo mencionado, entenda-se por documento de instrucciones previas o expediente 

no qual uma pessoa maior de idade, com capacidade de fato suficiente, expõe diretrizes sobre os cuidados de 

saúde e tratamentos médicos que lhe deverão ser prestados, quando se encontrar impossibilitado, por qualquer 

motivo, de expressar pessoalmente sua vontade, podendo, ademais, designar um representante para atuar como 

seu interlocutor diante do profissional sanitário (art. 11, §1º). Trata-se de instituo idôneo que pretende valorizar a 

autonomia prospectiva do ser humano, assim permitindo a savalguarda dos seus interesses existenciais, mesmo 

em situações de eventual incapacidade.” (TEIXEIRA; RIBEIRO, 2009, p. 11). 
132

 Com a revisão da teoria das incapacidades, esta legitimação será alterada: “Assim, considerando que a eleição 

de vida boa e critérios de saúde, o que envolve os procedimentos médicos aos quais o sujeito deseja ou não se 

submeter; considerando, ainda, que somente é legitimada a intervenção de um terceiro (médico) sobre o sujeito 

mediante seu consentimento; em existindo discernimento e competência devidamente aferidos para o exercício 

da autonomia privada nesta seara, ainda que interditado o sujeito, será possível a elaboração, por ele, de suas 

diretivas antecipadas de vontade.” (SOUZA, 2013b, p.242). 
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delimitados de maneira clara precisa e inequívoca. Pode ser revogado a qualquer tempo. Já os 

elementos formais: forma não defesa em lei. Sugere-se por escrito para facilitar a prova.  

  Ainda sobre a questão da (im)possibilidade de curatela testamentária ou documental, o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  admitiu que o curador nomeasse em testamento 

seu substituto, na curadoria do filho incapaz (SÃO PAULO, 2007a). 

  Fala-se, ainda, em curatela administrativa, aplicada ao enfermo e ao portador de 

deficiência física: “Art. 1.780. A requerimento do enfermo ou portador de deficiência física, 

ou, na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das pessoas a que se refere o art. 1.768, dar-se-

lhe-á curador para cuidar de todos ou alguns de seus negócios ou bens.” (BRASIL, 2002).  No 

caso, não há interdição (COLTRO, 2010, p. 321), pois o pleito deduzido em juízo é a curatela 

para fins específicos: 

 

O espírito inovador do novo instituto é justamente a desnecessidade de constatação 

acerca da incapacidade mental do enfermo ou deficiente. A ausência de 

discernimento não constitui requisito para o requerimento de nomeação de curador, 

muito pelo contrário, a lucidez, capacidade volitiva, do curatelado, é o que o torna 

destinatário da norma em questão, e diante da enfermidade ou deficiência que limite 

a sua ação física, locomotora, a curatela administrativa é a solução que se apresenta 

(MOUSNIER, 2009, p.73). 

 

  Acerca da curatela administrativa, assim se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (2007b): 

 

INTERDIÇÃO - Requerida portadora de epilepsia - Pedido formulado para atender 

exigência do INSS - Prova pericial que atestou plena capacidade para prática dos 

atos civil, inobstante incapacidade pragmática para atividades corriqueiras e para 

cuidar da própria pessoa- Impossibilidade de se deferir o pedido de interdição - 

Concessão de curatela especial, prevista no artigo 1.780 do novo Código Civil - 

Poderes restritos à representação legal da curatelada junto ao INSS - Dispensável a 

prestação de contas, tendo em vista que o benefício pago pelo INSS, recebido pela 

genitor a (sic), é consumido com a manutenção da curatelada - Possibilidade de a 

qualquer tempo se destituir a curadora nomeada - Recurso parcialmente provido. 

 

  A jurisprudência também denomina a curatela administrativa de curatela mandato: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. "CURATELA-

MANDATO" (ART. 1.780, CCB/2002). POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE 

DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - Seja à luz dos princípios da instrumentalidade 

das formas, da economia, da celeridade processual e, ainda, da inafastabilidade da 

jurisdição, seja por estar implícito no pedido de total interdição o da parcial 

interdição ("curatela-mandato") ou seja sob os auspícios da equidade prevista no art. 

1.109 do CPC, possível o deferimento da interdição parcial quando pedida a total. II 

- Restando comprovado que a interditanda possui capacidade para os atos da vida 

civil, porém sem condições físicas para gerir seus interesses, não é razoável negar-

lhe, sobretudo quando por ela expressamente desejado, o suporte ou auxílio de um 



176 

 

curador, o que possível de ser feito sem sua completa interdição, como autoriza o 

art. 1.780 do CCB/2002. III - Para o fiel exercício da "curatela-mandato", basta a 

atribuição de poderes para a mera administração dos negócios e bens da curatelada, 

sem autorização para a transferência ou renúncia de direitos, o que continuará 

dependendo da expressa manifestação de vontade da curatelada (MINAS GERAIS, 

2013a). 

 

  O que se releva na curatela administrativa e na curatela mandato é que: 1) não há 

interdição; 2) portanto, não há incapacidade; e 3) o curatelado poderia fazer a nomeação de 

um representante ou assistente em cartório de notas ou em documento particular por meio do 

contrato de mandato, cujo instrumento é a procuração. 

   Há quem defenda (FIGUEIREDO; FANAN, 2003, p. 136), ainda, que haveria outra 

espécie de curatela, qual seja, a curatela obrigatória do cônjuge ou companheiro: “Art. 1.775. 

O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do 

outro, quando interdito. [...].” Ou seja, somente serão chamados a serem curadores outras 

pessoas legitimadas, no caso de o curatelado não ter cônjuge ou companheiro ou estar 

separado judicialmente ou de fato dele. Não obstante tal posição, não é possível coadunar com 

sua existência e a interpretação do artigo deve levar em conta que, na escolha do curador, 

deve se observar o melhor interesse do incapaz, nos âmbitos existencial e patrimonial: 

 

[...] a defesa dos interesses do interditando não se limita exclusivamente ao plano 

econômico. Deve assumir o encargo aquele que reúne as melhores características de 

afinidade com o interditando, diga-se, conhecendo suas necessidades e interesses e, 

ademais, preferencialmente quem já o esteja assistindo, especialmente no que se 

refere a todo acompanhamento necessário à sua vida cotidiana (RODRIGUES, 

2004, p.26). 

 

  Por fim, quanto ao curador, é necessário frisar que, diante da prova inequívoca da 

incapacidade e da premente necessidade de representação ou assistência nos atos da vida civil 

do interditando, o juiz pode nomear um curador provisório. 

  No processamento da curatela, duas ações se revelam importantes: a audiência de 

interrogatório e a perícia médica. Inclusive, elas estão presentes e foram ressaltadas no estudo 

do Direito francês e alemão. 

  Quanto à audiência de interrogatório do interditando ou de apreciação pessoal do juiz 

(inspeção judicial), trata-se de instrumento imprescindível para a formação da convicção do 

magistrado acerca da incapacidade (DIAS, 2011, p. 630). Mas, desde já se ressalta que o juiz 

não tem condições técnicas, o que é confirmado pelo estudo perpetrado no capítulo 2, de 

determinar o diagnóstico de transtorno mental e suas consequências na capacidade civil da 

pessoa.  
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  A audiência é, em regra, realizada na sede do juízo, mas pode ser realizada em outro 

local, considerando, por exemplo, a impossibilidade de o incapaz comparecer ao fórum em 

razão do transtorno mental. Neste caso, é o juiz que vai onde o incapaz se encontra 

(RODRIGUES, 2004, p.21). 

  Quanto à perícia médica, cumpre inicialmente conceituar que perícia é “[...] o conjunto 

de procedimentos técnicos que tenha como finalidade o esclarecimento de um fato de 

interesse da justiça.” (TABORDA, 2014, p. 44). Trata-se de um meio de prova regulado no 

artigo 420 do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973): “Art. 420. A prova pericial consiste 

em exame, vistoria ou avaliação.” 

  Quem faz a perícia é o perito, ou seja, a pessoa que tem a técnica para esclarecer a 

causa de um fato de interesse da justiça e que possa auxiliar na convicção do juiz, sendo por 

ele indicado. O perito é sujeito processual (NUNES; et.al., 2013, p. 166), nos termos do artigo 

145 do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973): “Art. 145. Quando a prova do fato 

depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o 

disposto no art. 421.” Ademais, o mesmo Código ainda prevê a possibilidade de participação 

de um assistente técnico que é “[...] o profissional especializado em determinado tema, 

contratado e indicado exclusivamente por qualquer das partes, para que a auxilie durante a 

elaboração da prova pericial.” (TABORDA, 2004, p. 48). Além dessa função colaborativa, 

este profissional pode ter a função de fiscalização do perito.   

  A perícia feita pelo perito é uma prova dirigida ao juiz
133

, quando a questão refoge ao 

conhecimento jurídico, para que ele possa fundamentar sua decisão de forma racional como 

determina o artigo 93, IX
134

 da Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1998), após 

livremente apreciá-la. Afinal: 

 

Antes mesmo de apelar para a peritagem médica, pode o juiz suspeitar de sua 

existência se observar no comportamento da pessoa [...]. Mas todos esses indícios 

apenas esboçam uma probabilidade: mesmo reunidos, não poderiam provocar uma 

decisão. Cabe ao médico descobrir as marcas indubitáveis da verdade. 

(FOUCAULT, 2003, p. 126). 

 

                                                 
133

 Para corroborar o entendimento de que a prova psiquiátrica é dirigida ao juiz para a formação do seu 

convencimento, José Taborda (2004, p. 64-65) afirma que: “Caso seja perguntado sobre as conclusões periciais, 

em princípio não se deve fornecer essa informação. A reflexão sobre todos os elementos colhidos e, se 

necessário, a discussão com colegas mais experientes são boas conselheiras. Ademais, o destinatário do laudo 

pericial é a autoridade que o solicitou, e a ele é que cabe a primazia da informação.” 
134

 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: [...]IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...].” 
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  Se em uma ação de interdição, busca-se a avaliação médica e a conclusão acerca da 

presença ou não de discernimento nos termos do Código Civil, a prova a ser realizada para 

fins da formação da convicção do juiz é a prova médica: perícia médica a ser realizada pelo 

especialista em saúde mental – o psiquiatra. Afinal, sem a prova da incapacidade, não é 

possível a interdição e a atribuição da curatela, ex vi do seguinte arresto: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE DO 

INTERDITANDO NÃO CONSTATADA. DESCARACTERIZADAS AS 

HIPÓTESES LEGAIS PARA A INTERDIÇÃO INTEGRAL OU PARCIAL. 

RECURSO NÃO PROVIDO.  

- Nos termos do art.1767, do CC, somente é cabível a decretação de interdição da 

pessoa comprovadamente portadora de transtorno que a incapacite, de forma integral 

ou parcial, para os atos da vida civil (MINAS GERAIS, 2014c). 

 

  A perícia médica deve determinar o diagnóstico de transtorno mental bem como que 

ele é apto a retirar ou diminuir o discernimento para todos ou certos atos da vida civil, 

gerando, assim, a incapacitada total ou relativa: “A detecção da presença e do grau de 

discernimento, então, é uma tarefa exclusiva do psiquiatra forense, que deverá se valer de seu 

instrumento técnico [...].” (TABORDA; et. al., 2004, p.182). 

  Em que pese tal entendimento, na prática, continua-se aplicando a interdição e a 

curatela ao maior incapaz com base na simples constatação do transtorno mental, sem se 

investigar as consequências deste junto ao discernimento da pessoa, conforme determina do 

Código Civil de 2002. 

  De fato, em dois processos analisados na Comarca de Ouro Preto, autos de 

interdição/curatela de número 0461.03.013440-1 (MINAS GERAIS, 2003a) e 

0461.03.012952-6 (MINAS GERAIS, 2003b), os interditandos responderam a todas as 

perguntas em interrogatório. Entretanto, como houve a perícia médica determinando que eles 

eram, respectivamente, portadores de Retardo Mental Moderado e Esquizofrenia, e a 

conclusão do perito de que em razão da doença eles não tinham condições de exercer por si só 

os atos da vida civil, o juiz impôs a interdição total. Frisa-se que não houve a avaliação de, 

sequer, resquícios de discernimento, o que restou demonstrado em audiência onde todas as 

perguntas foram devidamente respondidas, em ambos os casos.   Se cabe à perícia 

determinar o transtorno mental e identificar ou definir as limitações ou inaptidões que ela traz, 

sendo possível, assim, determinar o grau de incapacidade e quais os atos são excluídos da 

autonomia da pessoa, conforme Maria Berenice Dias (2011, p. 624), tais processos não 

cumpriram este desiderato.  Por essa razão: 
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Se, no exame pessoal, o Juízo tiver dúvidas quanto à alegada incapacidade do 

interditando, e sua opinião for divergente da conclusão do perito, caberá ao juízo 

nomear outro perito, para realização de nova perícia. 

É importante que o Juízo proceda ao exame pessoal do interdito, ainda que não 

possua conhecimentos técnicos que permitam a definição científica da doença que 

resulta na incapacidade civil. Isto porque se trata de mais uma esfera de deliberação, 

e o juiz, em sua prática, tem a possibilidade de averiguar se os interesses do suposto 

incapaz não estarão sendo prejudicados por interesses econômicos e disputas 

familiares (VIEIRA, 2004, p.110). 

 

  Na sentença de interdição, o juiz, ao declarar a incapacidade deve indicar o curador e a 

competência total ou parcial, de assistência ou representação. No caso de curatela parcial, 

deve o juiz indicar para quais os atos o interditado necessitará de curador. 

  O Código Civil determina que: “Art. 1.773. A sentença que declara a interdição 

produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso.” (BRASIL, 2002). Basta a publicação da 

sentença para que a interdição seja averbada no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

registrada no livro ‘E’ do Cartório do 1º Ofício do domicílio do interditado e que seja 

divulgada na imprensa local para conhecimento público (art. 1.184
135

 do Código de Processo 

Civil) (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 510). Tal publicidade se justifica em 

razão da necessidade de proteção à pessoa ou ao seu patrimônio. Ademais, se a interdição for 

desfeita em grau recursal, haverá menos prejuízo do que a invalidação dos atos realizados. 

  Em uma ação de interdição há possibilidade de que o recurso seja recebido no duplo 

efeito (suspensivo e devolutivo), por exemplo, em um caso no qual a filha de X ajuíza ação de 

interdição do pai; as provas dos autos comprovam a incapacidade, contudo demonstram que X 

não tem contato com a filha, mas sim com o filho mais novo, que é o mais indicado para a 

curatela e, em se julgando procedente o pedido de interdição, ele é nomeado curador; se a 

filha apela, alegando conflito de interesses, quanto a este ponto – o da nomeação do curador, 

ao recurso pode ser recebido no duplo efeito (RODRIGUES, 2004, p.25-26). 

  Em relação à natureza jurídica da sentença de interdição, a doutrina diverge. Para Rolf 

Madaleno (2009) e Caio Mário (2010) a sentença é declaratória, pois seus motivos são 

anteriores ao reconhecimento judicial da incapacidade. Já para Maria Berenice Dias (2011, p. 

631) a sentença é constitutiva, pois é ela que muda o estado da pessoa de capaz para incapaz. 

Entretanto, o que se percebe é que, de fato, a sentença não cria a incapacidade, o que 

aproxima sua natureza à declaração de existência da incapacidade, interditando a pessoa em 

razão disso. De qualquer forma, todos estes autores afirmam que a sentença gera efeitos ex 

                                                 
135

 “Art. 1.184. A sentença de interdição produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação. Será inscrita no 

Registro de Pessoas Naturais e publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo 

de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela.” 
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nunc, sendo que a invalidação de atos anteriores depende de propositura da ação individual 

(ação anulatória) onde se prove as condições de incapacidade no momento do ato 

(ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 511). Ademais, há que se respeitar a boa-fé de 

terceiros, eis que, se houve a realização de um ato jurídico com uma pessoa incapaz, sem que 

a incapacidade fosse de conhecimento do terceiro, não será possível a anulação. Nesse 

sentido, o antigo Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais assim decidiu: “Para o 

resguardo da boa-fé de terceiros e segurança do comércio jurídico, o reconhecimento da 

nulidade dos atos praticados anteriormente à sentença de interdição reclama prova inequívoca, 

robusta e convincente da incapacidade do contratante.” Entretanto, se o terceiro sabe da falta 

de discernimento da pessoa, ainda que não houvesse sentença de interdição, e, mesmo assim, 

realiza o ato jurídico, a consequência será sua nulidade, em razão da má-fé. 

  Sobre o exercício da curatela previsto em lei, cabe ressaltar o dever do curador de 

garantir os interesses do curatelado, inclusive a convivência familiar, eis que, como visto na 

seção 2.7, o tratamento do portador de transtornos mentais no Brasil deve ser, 

preferencialmente, domiciliar e ambulatorial. 

  A legislação atual prevê hipóteses de extinção da curatela, tanto para o curador quanto 

para o curatelado. Para o curador a extinção perpassa pelas hipóteses de decurso de prazo 

(dois anos), escusas, impedimento superveniente ou destituição por mau exercício do cargo. 

Para o curatelado, a curatela cessa com o fim das causas que geraram a interdição. Cabe, neste 

caso, a prova do fim da incapacidade em ação de levantamento da interdição, nos termos do 

artigo 1.186 do Código de Processo Civil, que pode ser proposta pelo próprio curatelado ou 

pelo Ministério Público: “Art. 1.186. Levantar-se-á a interdição, cessando a causa que a 

determinou.” (BRASIL, 1973). A sentença que levanta a interdição tem eficácia constitutiva e 

precisa ser publicada três vezes na imprensa oficial e é levada ao registro das pessoas naturais:  

 

Art. 1.186. [...] § 2o Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da 

interdição e mandará publicar a sentença, após o transito em julgado, pela imprensa 

local e órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a 

averbação no Registro de Pessoas Naturais (BRASIL, 1973). 

 

 Entretanto, basta realizar uma pesquisa jurisprudencial simples pelos sites dos 

tribunais brasileiros para se verificar que são poucos os pedidos de levantamento da 

interdição/curatela do interditado. O pedido pode ser proposto pelo curador ou pelo próprio 

interditado.  Conforme se infere de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

(2013b), ao tratar do levantamento da interdição de uma pessoa com diagnóstico de transtorno 
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bipolar que fazia o devido tratamento médico e que o laudo relatava sua capacidade para a 

vida civil diante do discernimento, o pleito foi julgado improcedente. Segundo consta do 

inteiro teor do julgado, o Procurador de Justiça que atuou na causa, manifestou-se no seguinte 

sentido: “Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (f. 113/118), da lavra do i. Procurador 

NELSON ROSENVALD, pelo parcial provimento do apelo para levantar totalmente a 

interdição, mas com manutenção de curador, [...]". Entretanto, sob a alegação de que: “Quanto 

à sugestão do i. Procurador de Justiça, no sentido de levantamento total da interdição, mas 

com manutenção de curador para assistir o apelante no acompanhamento médico, tenho-a por 

inviável, pois não há falar (sic) em curador para pessoa capaz.”, houve o indeferimento do 

pedido de levantamento da interdição, pois não havia cura para o transtorno que a interditanda 

era portadora. 

  Percebe-se claramente que a lógica atinente a atribuição da incapacidade no julgado 

não perpassa pela existência ou não do discernimento, mas sim da doença mental. Doutro 

lado, data maxima venia, se não há interdição a pessoa continua capaz e viu-se acima que é 

possível atribuir a pessoa capaz a curatela administrativa ou mandato. A diferença aqui é que, 

no caso, a administração não será patrimonial mas sim quanto ao tratamento de saúde da 

pessoa. 

  As questões existenciais devem ser preservadas a cargo da pessoa sempre que 

possível, eis que corolário da autonomia privada, da dignidade humana e do livre 

desenvolvimento da personalidade. Neste sentido é a redação do Roteiro de Atuação na Ação 

de Interdição, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Rio de Janeiro (2015. 

p. 20-21), baseada na Convenção das pessoas com deficiência promulgada no Brasil por meio 

do Decreto n. 6.949/2009: “Comporta gradação o grau de incapacidade baseada no critério 

subjetivo, sendo de todo recomendável que as restrições impostas sejam excepcionais e 

tenham em foco a proteção do patrimônio, resguardando-se os interesses existenciais do 

indivíduo que devem ser exercidos em sua plenitude.”  

  Outros casos, como os dos portadores de Síndrome de Down e de Esquizofrenia, por 

exemplo, ensejam a mesma interpretação. Em havendo comprovada possibilidade de 

exercício de atos da vida civil, ainda que estritamente pessoais, não há porque se impor a 

interdição e a curatela nessa seara. Se a capacidade é a regra, cabe à sentença trazer os atos 

em que a regra é excepcionada e os quais a pessoa não poderá praticar.  

 Quanto ao tratamento do portador de transtornos mentais sob o ponto de vista da 

legislação brasileira, os meios são primordialmente ambulatorial e domiciliar, admitindo-se a 
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internação de forma excepcional em leitos de hospitais gerais, tudo nos termos da Lei 

10.216/2001 (BRASIL, 2001), conforme visto na seção 2.6 e 2.7. Frisa-se, contudo, que se a 

internação for medida necessária o sistema de saúde mental tem que acolher o portador de 

transtornos mentais. Apesar de ser de 2001, logo, anterior ao Código Civil de 2002, percebe-

se que a legislação traz a linguagem médica adequada à atualidade, pois denomina seus 

destinatários de portadores de transtorno mental.  

  Diante de todo o exposto, conclui-se que o regime de tratamento da incapacidade no 

Direito brasileiro é passível de críticas, não acompanha o avanço do tratamento do transtorno 

mental no que tange à manutenção de autonomia e discernimento das pessoas.  Por isso é 

que se justifica a revisão da teoria das incapacidades e da aplicação da interdição e da 

curatela, conforme será proposto. 

  Entretanto, antes, é necessário perpassar pelo estudo dos Projetos de Lei em tramitação 

no Congresso Nacional que tratam da interdição e da curatela, em busca de aferir se eles 

trazem modificações que garantam o livre exercício da autonomia privada das pessoas. 

3.4.3.3 Do novo Código de Processo Civil 

 

  Em 16 de março de 2015 foi sancionado no novo Código de Processo Civil Brasileiro. 

Acerca do procedimento para a interdição dos incapazes, o novo Código prevê como 

legimados: 

 

Art. 747.  A interdição pode ser promovida: 

I - pelo cônjuge ou companheiro; 

II - pelos parentes ou tutores; 

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; 

IV - pelo Ministério Público. 

Parágrafo único.  A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que 

acompanhe a petição inicial (BRASIL, 2015). 

 

  Diante dessa previsão, o Projeto inova em três pontos: 1) inclui expressamente a 

legitimidade do companheiro; 2) trata dos parentes indistintamente, de forma que, nos termos 

do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) deve-se entender como parentes os naturais, os 

civis e os por afinidade; 3) dá legitimidade ao representante da entidade na qual o interditando 

encontra-se abrigado. Nesse último ponto, cumpre ressaltar que, não obstante o movimento 

antimanicomial esposado na seção 2.6, caso o médico indique o tratamento do incapaz via 

abrigamento, este deve ocorrer. 
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  Quanto à legitimidade do Ministério Público para promover a interdição, o novo 

Código de Processo Civil delimita sua atuação aos casos de doença mental grave e diante da 

inércia ou incapacidade dos demais legitimados. Logo, sua legitimidade é excepcional e 

subsidiária:  

 

Art. 748.  O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença mental 

grave: I - se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem ou 

não promoverem a interdição; II - se, existindo, forem incapazes as pessoas 

mencionadas nos incisos I e II do art. 747 (BRASIL, 2015). 

 

  Entretanto, o projeto novo Código de Processo Civil não evolui para legitimar a 

própria pessoa portadora de transtorno mental ao pedido de interdição e curatela, como é 

permitido no Direito francês e alemão – seções 3.4.1.2 e 3.4.2. 

  A petição inicial da Ação de interdição deve: “Art. 749. Incumbe ao autor, na petição 

inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar 

seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a 

incapacidade se revelou.” (BRASIL, 2015). Esta última parte é novidade trazida pelo novo 

Código de Processo Civil, no intuito de auxiliar a fixação dos efeitos da sentença para 

anulação de atos anteriores. Junto a inicial também deve o legitimado trazer laudo médico que 

comprove a alegada incapacidade e, em não sendo possível apresentá-lo, justificar a 

impossibilidade: “Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas 

alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.” (BRASIL, 2015). 

  O novo Código de Processo Civil mantém a possibilidade de nomeação de curador 

provisório, diante de comprovada urgência para a prática de determinados atos: “Art. 749. [...] 

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando 

para a prática de determinados atos.” (BRASIL, 2015). Ademais, mantém-se no Código a 

audiência de interrogatório do interditando, que denominada de entrevista. O novo Código de 

Processo Civil traz especificamente o conteúdo da entrevista:  

 

Art. 751.  O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o 

juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, 

vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer 

necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida 

civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas (BRASIL, 2015). 

  

 Acerca da entrevista o novo Código de Processo Civil mantém a sua realização 

perante o juízo e admite que, quando não for possível o deslocamento do interditando, o juiz 

irá até ele: “Art. 571 [...] § 1o Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local 
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onde estiver.” (BRASIL, 2015). Por outro lado, o novo Código de Processo Civil inova ao 

permitir que a entrevista seja acompanhada por especialista e que recursos tecnológicos sejam 

utilizados para permitir ou auxiliar o interditando na expressão de sua autonomia:  

 

Art. 571. [...] 

§ 2o A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.  

§ 3o Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes 

de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a 

responder às perguntas formuladas (BRASIL, 2015).  

   

  Tais previsões coadunam com o estudado no capítulo 2 e rechaçam críticas a 

legislações pretéritas e vigentes. Afinal, permite que o profissional que tenha técnica para 

aferir a existência do transtorno mental e das consequências desta para o discernimento da 

pessoa participe diretamente da formação das provas junto ao processo, não mais e apenas 

distanciado pelo laudo, mas com participação efetiva. Ademais, procura-se a todo modo 

garantir o exercício da autonomia privada, coadunando com os escopos da Constituição da 

República de 1988. 

  Por fim, junto à entrevista, se entender necessário para a elucidação dos fatos, o juiz 

pode ouvir pessoas próximas do interditando, movimento que confirma os ganhos 

anteriormente dispostos para fins de garantia da dignidade da pessoa portadora de transtornos 

mentais, numa visão personificada do Direito : “Art. 751. [...]§ 4o A critério do juiz, poderá 

ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas.” (BRASIL, 2015). 

  Após a entrevista, o interditando terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar o 

pedido: “Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando 

poderá impugnar o pedido.” (BRASIL, 2015). Solucionando críticas do sistema atual, o novo 

Código de Processo Civil prevê o Ministério Público como fiscal da lei e não como curador 

do interditando, assim: 

 

Art. 752 [...] 

§ 1o O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. 

§ 2o O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser 

nomeado curador especial. 

§ 3o Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou 

qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente (BRASIL, 2015). 

 

  Após o prazo de 15 (quinze) dias para a contestação é que o juiz determinará a 

produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para prática de atos 

da vida civil: “Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção 
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de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida 

civil.” (BRASIL, 2015). Não se atribui a perícia a apenas um médico, podendo ser ela 

realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar: “Art. 753 [...] § 

1o A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação 

multidisciplinar.” (BRASIL, 2015). Esta é uma prática parecida com a que será proposta na 

seção 3.5.2.2. Segundo novo Código de Processo Civil: “Art. 753 [...] § 2o O laudo pericial 

indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de 

curatela.” (BRASIL, 2015). Dessa forma, são os expertos – médicos e psicólogos, 

especificamente – que indicam os atos para os quais o incapaz necessita de assistente ou 

representante. 

  Na redação original do Projeto de Lei n. 8.046/2010 (CRON, 2014), havia a previsão 

de que o juiz poderia dispensar a perícia quando houvesse prova inequívoca e fosse evidente a 

incapacidade. Entretanto, tal não é a redação final aprovada para o novo Código de Processo 

Civil. Conforme visto, a determinação de falta de discernimento, em especial decorrente de 

saúde mental, não é tecnicamente aferível pelo profissional do Direito, mas pelo da Medicina. 

Somente seria possível admitir tal posição se já houvesse nos autos outra prova médica da 

incapacidade e seus limites junto ao discernimento. 

  Quanto à sentença o novo Código de Processo Civil prevê que ela deve fixar os limites 

da curatela de acordo com o desenvolvimento mental do interdito e levando em conta: “Art. 

755 [...] II [...] as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, 

habilidades, vontades e preferências.” (BRASIL, 2015). Pelo conceito de incapacidade do 

Código Civil, o adequado seria que a sentença limitasse a curatela considerando as 

possibilidades de exercício discernido dos atos da vida civil.  

  Acerca da publicidade da sentença de interdição, dita o novo Código de Processo Civil 

que: 

  

Art. 755 [...] 

§ 3o  A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a 

que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital 

os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, 

não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente 

(BRASIL, 2015). 

 

  Esta publicização, junto ao site do Tribunal onde a sentença foi prolatada e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, ajudam a garantir o efeito erga omnes 
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da decisão de interdição, em especial quando se trata de incapacidade para o exercício de atos 

de natureza existencial. Quando o novo Código de Processo Civil prevê que a sentença trará 

os atos que o interditado poderá praticar autonomamente, surge um conflito com a ideia de 

que a capacidade é a regra e a incapacidade é a exceção. Afinal, se a capacidade é presumida 

e se verifica, no caso concreto, a incapacidade é ela que deve ser delimitada, apontando o juiz 

na sentença os atos para os quais o interditando depende de assistência ou representação do 

curador. Para os demais atos deve vigorar presunção de capacidade. 

  Além de fixar os limites da interdição, se houver, a sentença também deve designar o 

curador a pessoa que possa, da melhor forma possível, garantir os interesses do curatelando: 

“Art. 755 [...]§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses 

do curatelado.” (BRASIL, 2015). 

  Extinta a causa que motivou a interdição e a imposição de curador, o novo Código de 

Processo Civil traz a possibilidade de levantamento da curatela, que se processará da mesma 

forma que a declaração da incapacidade da interdição, com a avaliação por meio de perícia 

médica realizada por equipe multidisciplinar: 

 

Art. 756.  Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. 

§ 1o O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo 

curador ou pelo Ministério Público e será apensado aos autos da interdição. 

§ 2o O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do 

interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do 

laudo. 

§ 3o Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará 

a publicação da sentença, após o trânsito em julgado, na forma do art. 755, § 3o, ou, 

não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, seguindo-se a averbação no registro de pessoas naturais 

(BRASIL, 2015). 

 

  O avanço do Projeto nesse ponto é a permissão de levantamento parcial da curatela: 

“Art. 756 [...] § 4o A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a 

capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil.” (BRASIL, 2015).  

  Diante do que fora estudado, com o novo Código de Processo Civil o procedimento de 

declaração da interdição e nomeação de curador ao incapaz ganhará contornos dos anseios 

médicos, psicológicos e jurídicos da atualidade, em razão de, especificamente, a entrevista do 

interditando lhe garantir, na maior medida do possível, o exercício de sua autonomia e o 

exame do curatelado por equipe multidisciplinar. 

 

3.4.3.4 De lege ferenda brasileira: alterações do Estatuto das Famílias 
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  Estão em tramitação no Congresso Nacional brasileiro, alguns projetos de lei que 

buscam a alteração do tratamento jurídico da interdição e da curatela. Trabalhar-se-á com os 

projetos que buscam instituir o Estatuto das Famílias, criando um microssistema jurídico de 

Direito das Famílias, com tratamento acerca da curatela dos interditados. 

  Em 2007 foi proposto o Projeto de Lei n. 2.285/2007 (BRASIL, 2007a), de autoria do 

Deputado Sérgio Barradas Carneiro, para instituição de um Estatuto das Famílias, como 

microssistema que abarca questões civis, administrativas e processuais, inclusive as atinentes 

à curatela dos incapazes. No mesmo ano foi apresentado o Projeto de Lei n.674/2007 que 

ganhou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados um 

substitutivo (BRASIL, 2007b). 

  Os Projetos de Lei visam a instauração de um modelo preocupado com o melhor 

interesse do curatelado – artigos 109 (2007a) e 105 (2007b): “Rege-se o instituto da curatela 

pelo princípio do melhor interesse do curatelado.”. Entretanto, conforme se verificará do 

estudo que aqui será realizado, muitas das críticas realizadas na seção anterior, ou seja, quanto 

à legislação vigente são mantido. Logo, percebe-se que os Projetos de Lei não alcançaram, in 

totum, seus desideratos. 

  Quanto aos sujeitos da curatela, não haveria alteração substancial no que tange ao 

conceito do artigo 1.767 do Código Civil de 2002, ou seja, manter-se-ia a sistemática afeta à 

incapacidade, inclusive no que concerne à nomenclatura, o que é lamentável diante da 

possibilidade de adequação legislativa. A novidade reside na atribuição de curatela àquele 

que, mesmo por causa transitória, não puder exprimir a vontade. Ademais, não haverá 

previsão de interdição do pródigo. Esta é a redação idêntica dos artigos – artigos 110 (2007a) 

e 106 (2007b): 

 

Estão sujeitos à curatela: 

I – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil; 

II – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade; 

III – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 

tenham discernimento reduzido; 

IV – os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. 

   

  O curador será preferencialmente o cônjuge ou seu companheiro, o ascendente ou 

descendente, ou outra pessoa nomeada pelo juiz – artigos 111 (2007a) e 107 (2007b): “É 

nomeado curador, preferencialmente: I – o cônjuge ou convivente do interdito; II – o 

ascendente ou o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo único. Na falta das 

pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador.”. Mas os artigos 113 
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(2007a) e 109 (2007b) trarão a possibilidade de o próprio incapaz solicitar curador para seus 

negócios ou bens, quando ele estiver limitado ou impossibilitado de exercê-los, sem se falar 

em interdição. Tal pedido também pode ser feito pelos legitimados à curadoria. Trata-se de 

modelo como o da curatela mandato, já presente no ordenamento jurídico brasileiro, como 

visto na seção 3.4.3.2, em nada se aproximando de um modelo como o alemão (seção 3.4.2) 

de assistência ao incapaz. Ademais, verifica-se que nem mesmo a questões de saúde mental o 

dispositivo se liga: 

 

Art. 113. Quem esteja impossibilitado ou limitado no exercício regular dos atos da 

vida civil pode requerer que lhe seja dado curador para cuidar de seus negócios 

ou bens.  

Parágrafo único. O pedido pode ser formulado por quem tenha legitimidade para ser 

nomeado curador (BRASIL, 2007a). 
 

  Logo, os Projetos de Lei não inovam na determinação da incapacidade, na 

legitimidade de requerimento, na imposição de limites ou diferenças quanto ao discernimento 

acerca das questões patrimoniais e existênciais. Na verdade, nem mesmo a nomenclatura dos 

Projetos de Lei é adequada ao tratamento dado pela Medicina e pela Psicologia. 

 

3.5 Proposta de aplicabilidade prática da interdição e da curatela  

 

Hoje nós começamos a percorrer o ‘Centro Psiquiátrico’ de Barbacena, como o 

governo insiste em rotular. Os primeiros de seus dezesseis pavilhões. Suas 

enfermarias, seus pátios. Não encontramos os loucos terríveis que supúnhamos. 

Seres humanos como nós. Pessoas que, fora das crises, vivem lúcidas o tempo todo. 

Sabem quem são e o que fazem ali. O que os espera no fim de mais alguns dias, 

alguns anos. Pessoas que pedem para ser fotografadas, pedem a publicação de seus 

nomes. Insistem em voltar à sociedade, à família, ao afeto, à liberdade. Nem todas, 

porém. As alienadas, de tão drogadas, de tantos choques, tanta prisão. Crianças 

que não conseguem nem se locomover. Mas a maioria insiste em ter esperança de 

ser tratada como se humano. Ainda há tempo. 

Hiram Firmino apud Daniela Arbex (2013, p.213/215). 

 

 

  É necessário levar o Direito a sério
136

 (Dworkin, 2002). Isso é: que seus preceitos 

sejam efetivamente aplicados e alcancem a proteção e promoção dos direitos das pessoas, 

conforme dita a Constituição da República de 1988.  

  Afinal, segundo dados da Organização Mundial da Saúde de 2006, estima-se que cerca 

de 340.000.000 (trezentos e quarenta milhões) de pessoas em todo mundo sofrem de 

                                                 
136

 Dworkin (2002, p. 286) afirma que: “Se não podemos exigir que o governo chegue a respostas corretas sobre 

os direitos de seus cidadãos, podemos ao menos exigir que o tente. Podemos exigir que leve os direitos a sério, 

que siga uma teoria coerente sobre a natureza desses direitos, e que aja de maneira consistente com suas próprias 

convicções.” 
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depressão, 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) de esquizofrenia e 29.000.000 (vinte e nove 

milhões) de demência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). Além do problema 

interno à saúde mental, as pessoas sofrem com estigmatizações, preconceitos e 

descriminalizações. 

  O ordenamento jurídico tem que levar os Direitos dos portadores de transtorno mental 

a sério. Como se viu no capítulo 2, o movimento tanto na seara médica como psicológica 

acerca do tratamento dado à saúde mental é no sentido de cuidar, de tratar o doente mental, 

garantindo sua dignidade humana e exercício de sua autonomia. 

  Na seara jurídica, viu-se neste capítulo, que os ordenamentos jurídicos francês e 

alemão caminham nesse sentido. Entretanto, no Brasil, a legislação vigente não segue esses 

anseios e as reformas da legislação buscam seguir esse caminho, sendo que é a do Código de 

Processo Civil a que mais se aproxima desse objetivo. 

  Diante disso, é que se perquire: qual o meio jurídico adequado para que o 

ordenamento jurídico brasileiro garanta, na maior medida do possível, a autonomia privada do 

portador de transtornos mentais e sua dignidade humana, nos moldes reclamados pela 

Medicina e Psicologia e já visto em ordenamentos jurídicos alienígenas? 

 Para se responder à pergunta, não se olvida da necessidade de mudanças 

interpretativas do Direito, em especial, para que, de fato, o desiderato seja alcançado. O 

Direito não pode ser um instrumento de segregação e exclusão, enquanto o movimento 

médico, psicológico e de toda área da saúde é no sentido de inclusão e garantia. 

  Resta então aqui uma proposta de aplicação da interdição e da curatela como, de fato, 

medida protetiva e promotora dos Direitos dos portadores de transtornos mentais. O Direito 

passa a fazer parte da política pública de saúde mental. Para tanto, parte-se da revisão das 

teorias das incapacidades e, após, apresenta-se a proposta de aplicação prática da curatela, 

que, segundo se pretende, atende aos anseios atuais. 

 

3.5.1 Revisão da teoria das incapacidades no Direito Civil brasileiro 

 

  A teoria das incapacidades prevista no ordenamento jurídico brasileiro atual é aquela 

apresentada na primeira parte do capítulo 3 e especialmente desenvolvida, apresentada e 

criticada na seção 3.4.3.2. O que se observou foi que a teoria das incapacidades existente no 

ordenamento brasileiro não coaduna com os anseios de cuidado e garantia de autonomia 

privada do sujeito, em especial o objeto dessa tese que é o portador de transtornos mentais.  
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  Na verdade, o que ocorre é a retirada da capacidade civil por meio de um processo 

judicial, sem um acompanhamento adequado da situação peculiar e especial da saúde mental 

do indivíduo, sem acompanhamento judicial posterior (eis que em razão do princípio da 

inércia
137

 o juiz necessita ser provocado por um interessado para agir), em suma, por vezes, 

exterminando a autonomia privada, a autodeterminação da pessoa. Ademais, em sua maioria, 

os processos judiciais de interdição, considerando a existência do transtorno mental, conclui 

pela incapacidade absoluta, sem se verificar casuisticamente se existe campo de atuação do 

discernimento e exercício da autonomia, ainda que mínimo.  

 Entretanto, o movimento médico, psicológico e jurídico atual é no sentido de que “[...] 

cada interdição deve ser individualmente analisada para limitar o mínimo possível o exercício 

dos interesses existenciais do interditando, garantindo-lhe uma maior integração social 

incidindo a restrição tão somente sobre determinados atos e situações pontuais.” 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015, p. 22). E isso, 

inclusive, no caso de interdição total onde “[...] há uma esfera de direitos existenciais que não 

podem ser tolhidos, sob pena de a interdição converter-se de medida de proteção em 

aniquilamento civil do indivíduo.” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2015, p. 44). 

 Considerando o contexto histórico, a revisão da teoria das incapacidades que hora se 

apresenta, não é um ditame atual e nem mesmo fundado apenas nos preceitos posteriores à 

Constituição da República de 1988. É questão de dignidade humana. 

  Ilustra-se tal compreensão com o caso do juiz Schreber. Daniel Paul Schreber escreveu 

entre 1900 e 1903 o livro “Memórias de um doente dos nervos” (SCHREBER, 1985). 

  Schreber foi nomeado vice-presidente do Tribunal Regional de Chemnitz, Alemanha, 

em 1884. No mesmo ano concorreu a uma eleição parlamentar onde fora derrotado. No final 

deste ano foi internado na clínica de doente de nervos da Universidade de Leipzig, dirigida 

por uma das maiores autoridades da Neurologia e da Psiquiatria da época – professor Paul 

Emil Flechsig - com o diagnóstico de hipocondria. Ficou internado seis meses. Em 1886 ele 

retomou as atividades profissionais e foi nomeado juiz-presidente do Tribunal Regional de 

Leipzig. Em 1889 foi nomeado presidente do Tribunal de Freiberg. Em 1893, Schreber tomou 

posse como juiz presidente da corte de apelação em Dresden. No final deste ano, em consulta 

                                                 
137

 O princípio da inércia da jurisdição é conhecido, também, como princípio dispositivo ou da iniciativa da 

parte. Refere-se à vedação do juiz de instaurar o processo ou manifestar-se dentro dele sem a prévia provocação 

das partes, exceto quando expressamente autorizado pela lei. Contudo, em razão do ativismo judicial, as 

exceções vêm ganhando força, ou seja, são várias as hipóteses nas quais o juiz é autorizado pela lei processual a 

“[...] conhecer de matérias não suscitadas pelas partes e de ofertar provimento de conteúdo não requerido.” 

(NUNES; et.al., 2013, p. 105). 
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com Flechsig reclamou de angústia e insônia. Como o tratamento em casa foi sem resultado, 

Schreber foi internado novamente. No ano seguinte ele foi colocado em curatela provisória 

em razão da doença mental – demência paranoide. Em 1899 ele entendeu que sua situação era 

irregular e questionou a curatela provisória, iniciando um processo de recuperação de sua 

capacidade civil. Em 1900 ele redigiu vinte e três capítulos de seu livro de memórias. Naquele 

ano foi exarada decisão do tribunal contrária ao pedido de suspensão da curatela, 

determinando a interdição definitiva. Em 1902 a corte de apelação decidiu pelo levantamento 

da interdição de Schreber. No final deste mesmo ano ele recebeu alta. Em 1907 ele foi 

internado novamente e morreu em 1914 no sanatório de Dösen (SHEREBER, 1985, p. 21-23). 

Esta é a síntese da história de Schreber. 

  O laudo médico-legal de 1899 exarado pelo Doutor Weber, médico legista e do 

sanatório onde Schreber ficou internado, informava acerca da sua paranoia
138

 e das 

manifestações que ela trazia, como a presença de homúnculos
139

, urros
140

, emasculação
141

 etc. 

Entretanto, o laudo concluía que: 

 

Cabe à decisão judicial afirmar, com base no estado psíquico patológico acima 

exposto, que deve ser definido como paranóia, se o Sr. Presidente Dr. Schreber, deve 

ou não ser juridicamente considerado como pessoa privada do uso das faculdades 

mentais; mas se a apreciação jurídica, tão diversa da concepção médica, entender 

que o doente em questão está impedido, por motivos de distúrbio psíquico, de 

perceber os fatos de modo objetivo e não-deturpador, de avaliá-los com base nas 

circunstâncias reais e de tomar livremente suas sessões segundo uma reflexão 

racional imparcial, é evidente que neste caso as alucinações e as idéias delirantes 

correlatas, elaboradas em um sistema e os impulsos compulsivos que dominam o 

doente constituem e continuarão a constituir tal impedimento (SCHREBER, 1985, p. 

353).  

 

  Sob o argumento da existência do transtorno mental Schreber foi interditado. Mas, 

posteriormente, a sentença de extinção da interdição fundamentou-se no fato de que não há 

nenhuma prova de que a doença mental de Schreber lhe tornava incapaz de administrar seus 

bens e negócios (SCHREBER, 1985, p. 449). Logo, não é de hoje que se questiona a 

aplicabilidade da incapacidade civil decorrente do transtorno mental e nem é este um reclame 

apenas do Direito brasileiro. 

                                                 
138

 Freud (2010) escreveu sobre o caso de Schreber, mesmo sem o ter conhecido, por meio da análise do caso 

clínico descrito na autobiografia (SCHREBER, 1985). Segundo o psicanalista a doença de Schreber era oriunda 

do complexo paterno, em todas as suas manifestações. 
139

 Eram figuras humanas minúsculas onde as almas encarnavam para ter existência breve e que, segundo 

Schreber (1985, p. 455) resultava dissolução em sua cabeça. 
140

 Era considerado por Schreber (1985, p. 457) um milagre, consistente na emissão de fortes ruídos 

inarticulados.  
141

 Trata-se de transformação do homem em mulher (SCHREBER, 1985, p. 454). 
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  Junto ao ordenamento jurídico pátrio, adota-se como expoentes da revisão da teoria 

das incapacidades no Direito Civil: Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2009; 

2012a) e Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira (2011). 

  A revisão da teoria das incapacidades que se apresenta coaduna com os preceitos 

constitucionais e assume as seguintes vertentes: revisão das concepções de personalidade e 

capacidade jurídicas; revisão do tratamento jurídico da incapacidade; e revisão da aferição 

jurídica da falta de capacidade, junto ao laudo médico que indica a falta de discernimento. 

Percebe-se que se trata de uma revisão interpretativa da norma jurídica existente. 

  Diogo Luna Moureira (2013, p. 116) entende, com base nas teorias de Lúcio Chamon 

Júnior (2006) acerca do tema, que a personalidade jurídica somente “[...] pode ser vista como 

referencial de imputação normativa.” Ou seja, é a possibilidade de escolher agir dentro de 

esferas de liberdades e não liberdades que são instituídas normativamente (MOUREIRA, 

2013, p. 122). Isso significa que personalidade jurídica não tem ligação direita com a 

condição de ser humano, que é intrínseca a todos, mas é vinculada, na visão operacional dos 

autores, à sua construção junto à argumentação jurídica de acordo com a casuística. 

  A pessoa constrói diuturnamente sua pessoalidade e, portanto, tanto a capacidade 

quanto a incapacidade da pessoa somente podem ser verificadas no caso concreto, sem figuras 

determinadas aprioristicamente, ainda que, uma vez reconhecidas, os papéis estejam na norma 

jurídica.  

  Ainda segundo o autor (MOUREIRA, 2013), se a condição de ser pessoa é própria, 

não poderia o Direito retirá-la. Assim, partindo-se do conceito de personalidade jurídica 

considerando a construção autobiografica da pessoalidade e de sua personalidade, a 

inexistência de capacidade de exercício verificada casuisticamente é plenamente aceitável, 

pois representa que há reconhecimento jurídico de uma não liberdade diante de uma situação 

concreta (MOUREIRA, 2013, p. 123). Assim, 

 

[...] o fato de uma pessoa ser o referencial de imputação de direito e deveres não 

significa que serão reconhecidas plenamente suas decisões acerca desta esfera de 

liberdade que a toma como referencial. Liberdades referentes à autonomia privada 

serão decididas e exercidas de forma problematizadas e consideradas caso a caso. É 

por tal razão que na atualidade a Teoria da Capacidade permite a discussão 

normativa acerca da capacidade dos incapazes e da incapacidade dos capazes. 

  

 Ademais, o sistema de incapacidades não trabalha com uma pessoa real que constrói a 

sua pessoalidade, mas com módulos pré-estabelecidos, que Nelson Rosenvald (2014, p. 15-
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16) vai chamar de centro de interesses econômicos: o proprietário, o contratante, o testador o 

marido e o pai. 

  Demonstra-se, dessa forma que a interpretação da sistemática jurídica vigente no 

Código Civil (personalidade, capacidade e incapacidade) não coaduna com a ideia de que a 

pessoa possa não ter discernimento para os atos da vida civil, mas, com isso, não perder a 

titularidade deles como consequência suficiente para efetivação da sua dignidade, construção 

e desenvolvimento da sua condição de pessoa. 

  Por essa razão, defende-se que a pessoa ter capacidade jurídica, seja na condição de 

titular de direitos e deveres, ou, como se prefere, ator de esferas de liberdades e não 

liberdades, é a regra. Em caso de inexistência da dita capacidade será necessária a prova 

casuística da sua inexistência atrelada à falta de discernimento para compreender tanto a 

existência da liberdade ou não de agir, como do exercício próprio dessas liberdades. Nesse 

diapasão, incapacidade somente pode ser tida como, e na medida em que se comprovar, falta 

ou ausência de discernimento. 

  Nesse sentido o discernimento ganha destaque na externalização da capacidade 

jurídica, eis que sua presença garante o exercício da autonomia privada e da 

autodeterminação, fomentando e garantindo o livre desenvolvimento da personalidade e os 

Direitos Humanos. 

  Assim, a previsão normativa das categorias de incapazes atreladas à idade ou à saúde 

mental não representa a concretização do acima exposto, necessitando uma reinterpretação 

que aloque o discernimento como o único critério caracterizador. 

  Como o tema que se estuda vincula-se à saúde mental, é necessário afirmar, pelo que 

já foi estudado, que o discernimento do portador de transtorno mental não é oriundo 

simplesmente do diagnóstico da doença.  

  Por isso a decisão do caso Schreber é tão atual. De fato, a decisão é conclusiva ao 

afirmar que: “O Código Civil [...] determina como condição concomitante que neste caso o 

doente, em consequência de seu estado, não esteja em condições de cuidar de seus negócios. 

Nem toda anomalia mental leva necessariamente à negação da capacidade civil.” 

(SCHREBER, 1985, p. 433). 

  Parte-se do ideário exposto pela Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006): “A maioria das pessoas com transtornos mentais mantém o 

discernimento para decisões informadas relativas a importantes questões que afetem suas 
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vidas. Entretanto, este discernimento pode ser afetado naquelas pessoas que portam 

transtornos mentais sérios
142

.” (tradução nossa). 

  No mesmo sentido: 

 

São vários os casos em que a mesma situação é repetida: pessoas que continuam 

‘suas atividades normais’ apesar da interdição, o que vem a ser utilizado como 

defesa, pelo menos, inocuidade da curatela. A observação dos processos de 

desinterdito, entretanto, vai mostrar a dificuldade real de superar o poder de mando 

do curador. A desinterdição ‘consensual’ [...] muitas vezes demonstra às claras o uso 

instrumental do dispositivo para limitar o poder negocial de um parente. 

(DELGADO, 1992, p. 149).  

 

  José Taborda (2004, p. 66) apresenta o seguinte exemplo elucidativo da questão: 

 

[...] se um perito afirma que alguém está psicótico, precisa provar em que consiste a 

quebra do juízo de realidade, quais delírios ou alucinações se fazem presentes. A 

simples afirmativa de que determinada pessoa estaria “regredida a um nível 

psicótico de funcionamento” ou de que apresentaria “ansiedades psicóticas” seria 

insuficiente para esse diagnóstico, posto que não esta claro em que consiste um 

“nível psicótico de funcionamento” ou uma “ansiedade psicótica”.     

 

  Logo, a incapacidade para os atos da vida civil é uma exceção. O diagnóstico, por si só 

não é causa de incapacidade civil. Se ela existir, o Direito deve trazer meios adequados para a 

proteção e promoção do portador de transtornos mentais.  Ou seja:  

 

É passada a hora de pôr efetivamente em prática os ditames da política pública 

nacional antimanicomial, voltados para promoção de uma relação dialética entre os 

portadores de anomalia mental e a sociedade, na tentativa de torná-los 

complementares entre si. Desde 6 de abril de 2001, está em vigor a Lei nº 10.216, a 

qual compete redirecionar os modelos assistencial em saúde mental e dispôs sobre a 

proteção das pessoas portadores de transtornos mentais pelo reconhecimento de 

direito a elas (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 513). 

 

  E mais, a Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006) entende que os conceitos de capacidade e discernimento são cruciais para determinação 

da possibilidade de a pessoa tomar decisões acerca de sua vida e exercer os atos da vida civil. 

Assim, dita que as legislações devem estabelecer critérios para determiná-los, avaliá-los e 

identificar as ações necessárias a serem tomadas no caso de ausência do discernimento e da 

capacidade. Logo, o exercício adequado da autonomia privada vincula-se obrigatoriamente ao 

discernimento e não à saúde mental. 

                                                 
142

  La mayoría de las personas con trastornos mentales mantienen el discernimiento para adoptar decisiones 

informadas relativas a importantes cuestiones que afectan sus vidas. Sin embargo, este discernimiento puede 

verse afectado en aquellas personas con trastornos mentales serios. 
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  Tem-se discernimento quando as faculdades mentais permitem a autodeterminação, a 

consciência das opções a serem tomadas. Se há discernimento há capacidade para conhecer e 

exercer as liberdades ou não liberdades admitidas em Direito (hoje se fala em os atos da vida 

civil). Se não há discernimento, não é possível conhecer e exercer as liberdades e não 

liberdades. 

  Brunello Souza Stancioli (2004, p. 46) colabora com a apresentação de uma visão de 

capacidade de discernimento que “denota o domínio cognitivo e habilidade decisional, ou 

‘poder de avaliar, julgar”, ao lado da capacidade negocial clássica. 

  Entende-se que junto ao conceito de discernimento, na seara de decisões médicas, de 

saúde, ainda encontra-se o conceito de competência, conforme já dito em outra oportunidade 

(SOUZA, 2013b): “[...] a competência refere-se ao conceito clínico de possuir habilidades 

para a tomada de decisões válidas em relação ao tratamento.” (MOREIRA; OLIVEIRA, 

2008). 

  Quem determina a presença ou a falta de discernimento/competência não é Direito. Na 

verdade, o estudo realizado no capítulo 2 demonstrou a complexidade da construção dos 

conceitos médicos e psicológicos e tratamento em razão da saúde mental. Isso demonstra 

cabalmente que o Direito não tem aptidão técnica para definir o transtorno mental ou a 

consequência dele junto ao discernimento.   

  Logo, na construção da (in)capacidade deve-se dar atenção às contribuições que  a 

Psiquiatria e a Psicologia dão ao diagnóstico e tratamento do portador de transtornos mentais 

(TABORDA; et. al., 2004, p.181), o que, pelo que se percebeu do estudo na seção 3.4.3.2 o 

Código Civil não fez
143

. Necessita-se, portanto, após todo o estudo perpetrado, trazer a revisão 

da teoria das incapacidades que atenda aos conceitos médicos e psicológicos. 

  Afinal, não coaduna com o atual estágio do Direito, com a proteção e promoção da 

dignidade da pessoa humana e com o exercício de sua autonomia, um sistema que a tolha ou 

limite.  

 Como visto, na interpretação que se critica, “Quando se é considerado louco, a 

sociedade não gera expectativa de papéis para este indivíduo.” (CARAVELAS, 2004, p. 62). 

Contudo, a loucura ou, como se nomeia na atualidade: o transtorno mental, não é única e igual 

                                                 
143

 "Muitos irão dizer que o nosso tão esperado Código Civil já tenha nascido obsoleto por deixar de incluir 

questões jurídicas hodiernas, porém, ao analisarmos sob esse foco, devemos nos reportar à lição de VOLTAIRE 

que disse sabiamente: 'o melhor é inimigo do bom.' Realmente o novo Código deixou de regular questões atuais, 

mas temos que, antes de atingirmos o melhor, tentar atingir o bom. ora, a perfeição somente poderá ser alcançada 

após longo processo de burilamento dos erros, das imperfeições, das falhas e omissões." (FIGUEIREDO; 

FANAN, 2003, p. 139). 
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para todos. Da mesma forma que sociedade dos ditos “normais” apresenta vários tipos de 

sujeitos: 

 

Há loucos de todos os tipos, aqueles que têm mania de perseguição 

(esquizofrênicos), os psicóticos maníaco-depressivos (com forte mau humor, idéia 

de morte e suicídio), os dementes, os que sofrem de alta ansiedade, os que jogam 

pedras, os que fazem travessuras, enfim, loucos mansos, agressivos, alegres e tristes 

(CARAVELAS, 2004, p. 62). 

 

  A retirada de autonomia de uma pessoa, nesse contexto, não pode ser interpretada 

como uma exclusão de sua condição de sujeito de direito: 

 

Ao revés, é preciso reconhecê-los como pessoas e sujeitos de direito que requerem 

uma abordagem jurídica particularmente adequada a suas especificidades, de forma 

a promovê-los; não aniquilá-los. Proteger não pode mais ser um subterfúgio jurídico 

para anular a autonomia desses agentes e resumi-los à condição estática e imutável 

de dependentes (ALMEIDA; RODRIGUES JÚNIOR, 2012, p. 513/514). 

 
 

  Isso significa que qualquer manifestação de discernimento por meio da autonomia 

privada deve ser acatada pelo Direito. 

  Não se olvida, pois ficou comprovado pelo estudo neste capítulo 3, que o instituto de 

proteção aos incapazes, qual seja, a interdição e a atribuição de um curador para agir “em 

nome” dele, tem origem na proteção de seu patrimônio, em que pese não afastar do curador a 

função de ser cuidador pessoal. 

  De fato,  

 

Quanto aos interesses existenciais, merece especial proteção sendo inolvidável que 

qualquer pessoa maior ou menor, dotada ou não de capacidade de exercício, pode 

exercê-los e reclamá-los direta a pessoalmente, sob pena de comprometimento de 

sua dignidade e negação do preceito constitucional referido (MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

  

 Entretanto, as manifestações pessoais, subjetivas, são muito mais complexas que as 

patrimoniais, expressamente perceptíveis, enquanto aqueles, muitas vezes, não o são. Por isso, 

tanto o respeito à dignidade pessoal do incapaz, quanto às escolhas dos rumos de sua vida 

pessoal é medida que se impõe eis que são estes os anseios da Constituição da República de 

1988. Assim: “Atualmente, a tutela do incapaz não deve ter como único objetivo o seu 

patrimônio, mas a sua proteção integral, visando seu bem estar e o pleno desenvolvimento de 

sua personalidade.” (ARAÚJO; NUNES, 2009, p. 50). 
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  Não se pode adotar o conceito de saúde mental como critério para fixação da 

incapacidade de alguém, é preciso atrelá-lo, de fato, ou seja, na prática, à perda, total ou 

parcial, do discernimento, da possibilidade de se autodeterminar.  Logo, é necessário:  

 

O abandono do rótulo pré-fixado de ‘deficiência mental’, por exemplo, para 

ingressarmos no mundo concreto e individual de cada pessoa, onde serão verificadas 

suas reais limitações e potencialidades, é a forma de aplicar a Constituição [...], 

prestigiar a principiologia da Constituição e tentar, dentro do possível, a inclusão da 

pessoa. Tentar integrar, tentar incluir é dever constitucional. É isso que se espera na 

decisão da capacidade-incapacidade. Que sejam deixados quaisquer preconceitos de 

lado, para que seja feita uma análise do ser humano e não do rotulado. Com tal 

superação do modelo rotulado, teremos condições de aplicar o princípio da 

dignidade humana, tentando buscar a sua vontade e entendê-lo dentro dos seus 

valores e da sua realidade (ARAÚJO; NUNES, 2009, p. 58). 

 

  Se o Direito tem a intenção de proteger aquele que ele considera incapaz, a proteção 

tem que ser ditada na exata medida da ausência de discernimento (DIAS, 2011, p.622), 

analisado casuisticamente, sob pena de se tolher a autonomia e ferir a dignidade humana. A 

interpretação e aplicação da norma jurídica, nesse ponto, afasta a ideia de ‘morte civil’.  

 Substituir a vontade do doente mental pela vontade de um curador fere sua própria 

personalidade. É no exercício de sua autonomia, na medida do seu discernimento, que o 

portador de transtornos mentais conseguirá livremente exercer sua pessoalidade e desenvolver 

sua personalidade. 

  Por essa razão, quando verificada a falta de discernimento de uma pessoa deve o 

Estado dar-lhe proteção e cuidado, preservando sua personalidade e sua autonomia, dentro do 

que for possível. Em qualquer caso, o cuidador (curador) deve tomar decisões não apenas em 

nome, mas (re)construindo a vontade do curatelado. 

  Diferente do Código Civil francês de Napoleão (seção 3.4.1.1) e das Ordenações 

Filipinas (seção 3.4.3.1), nosso sistema civil não reconhece os intervalos lúcidos ou intervalos 

de loucura do portador de transtorno mental, tolhendo-lhe a autonomia, ainda que durante 

estes momentos de discernimento. Tal posição:  

 

[...] tornou-se modernamente malvista, sobretudo depois que a Alemanha eliminou 

por completo o instituto da curatela, a partir de 1º de janeiro de 1992, fazendo-o 

substituir pela orientação (Betreuung), uma reação muito menos radical à situação 

da pessoa incapaz de agir, e ao mesmo tempo muito mais plástica e adaptável a 

acompanhar os seus movimentos e sem eliminar suas intervenções pessoais sempre 

que isso for possível (VILLELA, 1999). 

 

  Em razão do que fora exposto e constatada a necessidade premente, a doutrina 

brasileira, em especial de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012a) e de Maria 
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de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira (2011), movimenta-se para propor uma 

revisão da teoria das incapacidades no Direito Civil brasileiro. 

  Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2012a, p. 344) propõem que a 

interdição do incapaz em razão de transtornos mentais seja revista para uma aplicação que não 

lhe prive da vida civil, mas lhe garanta a participação ativa e promoção de sua dignidade, 

quando e na medida do possível, dando ênfase as questões existenciais. 

  Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira (2011, p. 105-106) defendem 

uma aplicação responsável da teoria das incapacidades, afastando o engessamento 

desproporcional do livre desenvolvimento do incapaz, por meio da avaliação casuística da 

extensão da incapacidade para exercício dos direitos patrimoniais e existenciais, inclusive 

para aqueles que o Código Civil dita a incapacidade absoluta. Tal intuito é árduo, em razão do 

tratamento dado aos incapazes, tanto na sociedade, como visto no capítulo 2, como pelo 

Direito, como descrito neste no capítulo 3.  

 O enunciado 138 da III Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos judiciários do 

Conselho de Justiça Federal (AGUIAR JÚNIOR, 2012, p. 35) dita que: “Art. 3º: 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.” 

  Se a Medicina e a Psicologia
144

 reconhecem tratamento ao portador de transtornos 

mentais e a possibilidade de que ele, considerando o próprio tratamento, tenha discernimento 

e possa exercer sua autonomia, não cabe ao direito, excluí-lo. 

  O Direito, até então, declara a incapacidade e determina que excepcionalmente o 

incapaz possa praticar algum ato da vida civil. Entretanto, diante de uma revisão da teoria das 

incapacidades: 

 

[...] o caminho que devemos percorrer deve ser o inverso: é a partir da análise da 

pessoa dotada de algum tipo de incapacidade que se deve verificar quais atos ela 

pode ou não praticar, em quais atos ela deve ser acompanhada de seu curador, para 

suprimir ou completar a sua vontade. Assim, a incapacidade judicial deve ser 

exatamente proporcional à medida de ausência do discernimento, para que a 

proteção não suprima a autonomia do sujeito, não se torne uma medida paternalista, 

um excesso[...] (TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010, p.34). 

   

                                                 
144

  “[...] se as ciências médicas reconhecem que tanto o diagnóstico quanto o tratamento devem ser devidamente 

contextualizados, não pode ser o Direito a aprisionar os incapazes em um instituto que, ao revés de proteger, 

oprime e tiraniza, revelando tão somente uma postura discriminatória, que afronta o princípio da igualdade.” 

(TEIXEIRA; RODRIGUES, 2010, p.30). 
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  Nesse passo, se existir qualquer resquício que seja de discernimento ele deve ser 

reconhecido pelo Direito e exercido pelo portador de transtornos mentais. O que se verifica, 

portanto, é que as categorias predeterminadas no Código Civil acerca da incapacidade do 

portador de transtorno mental não se justificam.  

  Nesse sentido, Fabrício Ribeiro (2011, p. 109-111) traz em sua obra pesquisa realizada 

com juízes criminais da comarca de Belo Horizonte – Minas Gerais, na qual se constatou que: 

 

[...] Ao serem perguntados sobre qual seria o conceito de loucura, o artigo 

mencionado [artigo 26
145

 do Código Penal] era sempre a base para as respostas. [...] 

O louco é aquele que não tem capacidade de entender o que faz, um sujeito que, no 

momento do crime, não tem a capacidade de diferenciar o certo do errado [...] 

(RIBERIRO, 2011, p. 109). 

 

  Diante disso, concluiu o autor que os sujeitos com os quais os juízes operam só 

existem nos códigos: “Sujeito abstrato, forjado a ferro e fogo pela racionalidade moderna.” 

(RIBEIRO, 2011, p. 110). Por essa razão, o Direito faz com que: 

 

O louco considerado incapaz de entender seu ato, por não trilhar os caminhos da 

razão, fica à mercê da instituição jurídica sem poder construir seus motivos, produzir 

sentido sobre o lugar de fora da lei, impedido de articular por meio da linguagem o 

que antes foi ação. [...] o ordenamento jurídico trabalha com o sujeito dos direitos e 

deveres que, via de regra, tem plena capacidade de agir e pensar conscientemente. 

Como abordado em capítulo anterior, a psicanálise apresenta um outro sujeito, 

chamado de inconsciente, sujeito marcado pela linguagem, que por essa via se 

apresenta. Deste sujeito, o direito deseja guardar certa distância, sabe que pode 

encontrá-lo preso nas engrenagens jurídicas, no entanto, não sabe o que fazer com 

ele, não tem dispositivos suficientes para tratar o desajuste criativo que pode se 

apresentar no mundo dos autos, que, certamente, é infinitamente menor que o 

mundo da vida. A loucura diante do mundo jurídico encontra uma rede de 

significantes que determina e aprisiona, organizados de forma sistemática, com o 

objetivo de tratar o mal-estar que advém da condição de incapacidade de saber. O 

ideal que tangencia o direito passa pela natural sapiência entre certo e errado e, 

diante da ruptura deste modelo, uma cascata de legislações se interpõe para suturar, 

prevendo a todo custo, qualquer ameaça contingente. Desta forma, o direito vive um 

tensionamento infinito por não conseguir editar de maneira prévia uma regulação 

notadamente eficiente. A eficácia dos dispositivos jurídicos para tratar a loucura 

assenta-se, sobretudo, na dominação de uma pretensa incapacidade. A lei destina a 

estes sujeitos um lugar de exclusão, fora do laço que o discurso jurídico pode 

oferecer (RIBERIRO, 2011, p. 210-211). 

   

  Concluindo o seu pensamento, Fabrício Ribeiro (2011, p. 211) retoma o caso 

Schreber, afirmando que, quando ele: 

 

                                                 
145

 “Inimputáveis 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-

se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).” (BRASIL, 1940). 
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[...] tenta demonstrar em seu livro como as patologias do sistema nervoso não 

implicam necessariamente na perda das forças intelectuais ou turvação de sua razão 

e demonstra que, mesmo afetado por sua doença, tem capacidade de gerenciar seus 

bens e sua vida, lutando contra o rótulo de incapacidade, argumenta que as ciências 

humanas estão em um estágio de desenvolvimento incapaz de compreender as bases 

de sua relação com Deus. O presidente da Corte de Apelações demonstra com 

presteza que a incapacidade não está do lado da loucura, mas, sim, do lado da 

experiência científica que busca medir com seus métodos universalizantes casos 

particulares [...]. 

 

  Se a incapacidade civil de uma pessoa decorre da falta de discernimento para a decisão 

das questões da vida civil, sejam de cunho patrimonial e/ou pessoal, o que se propõe, frisa-se 

sem se entrar na questão da incapacidade em razão da idade, que não é objeto da presente 

tese, é que os artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, que tratam respectivamente da 

incapacidade absoluta e da relativa, devem ser reinterpretados a fim de contemplar a revisão 

da teoria das incapacidades. 

  Entretanto, conforme será exposto, entende-se que o menor portador de transtornos 

mentais, para que a política nacional da saúde mental de fato seja implementada e todas as 

garantias perfeitas, também será sujeito da curatela quando maior de 16 (dezesseis) anos ou, 

ainda que menor, emancipado. Logo, o próprio conceito do instituto e sua diferenciação com a 

tutela necessitam de revisão. 

  Doutro lado, observa-se que a nomenclatura adotada pela regra jurídica deve ser 

adequada aos anseios médicos. Ao se trabalhar com a incapacidade em razão da saúde mental, 

como visto nas seções anteriores, o seu tratamento jurídico não acompanhou o tratamento 

dado pela Medicina e Psicologia, nem mesmo no que tange à nomenclatura. 

  Isso é comprovado pelo fato de, por exemplo, Pontes de Miranda (2000b), ao falar 

sobre o Código Civil de 1916, faz críticas quanto ao tratamento atribuído ao “louco de todo 

gênero”: 

 

Fomos iniciadores de movimento contra o sistema apriorístico do Código Civil, que 

a todos os perturbados dava a única e simplista denominação de “loucos”, com a 

Consequência de uma só figura de curatela: a dos loucos, absolatamente incapazes. 

Já em 1917, com franqueza, escrevíamos: “A doutrina firmada pelo Código Civil, 

sobre antiquada, é de maus resultados práticos. Não admite graus à incapacidade do 

insano: o profissional médico dirá apenas, sem outras considerações intermediárias, 

se o curatelando é ou não é incapaz. A loucura, aos olhos da lei, quaisquer que sejam 

sua etiologia e seus sintomas, tem como Consequência necessária a incapacidade 

jurídica da pessoa. Assim, os profissionais, a que a lei comete a missão de informar 

o juiz das situações psicopáticas do arguido de incapacidade, devem pautar suas 

observações médico-legais pelo único quesito que a lei civil implicitamente formula: 

O estado mental do indivíduo exclui, ou não, sua capacidade jurídica? Para o 

médico, o simples distúrbio, ainda que parcial e limitado, da inteligência, pode 

ser tido como estado de alienação mental. Juridicamente, porém, esse diagnós-

tico não basta para que se interdite a pessoa. O juiz, ao informar-se das situações 
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psíquicas do curatelando, terá de indagar principalmente do fato da incapacidade 

jurídica, e não somente do simples estado anormal da mente do insano. Os loucos de 

todo gênero estão, legalmente, sujeitos à curatela, quer se trate de dementes, de 

fracos de espírito (imbecis), de dipsómanos (impulsão irresistível a beber), quer se 

diagnostique a demência afásica, a fraqueza mental senil, degenegação, psicastenia, 

psicose tóxica (morfinismo, cocainismo, alcoolismo), psicose autotóxica (esgota-

mento, uremia etc.), psicose infectuosa (delírios pós-infecciosos etc.), paranóia, 

demência arteriosclerótica, demência sifilitica etc., uma vez que a moléstia altere o 

uso vulgar de suas faculdades, tornando-o incapaz de exercer normalmente os atos 

da vida civil. Ao juiz, portanto, só dois quesitos importam: 1) Quanto à finaIidade 

da instituição da curatela: saber se a interdição aproveitaria ao arguido de 

incapacidade, isto é, se é necessária. 2) Quando à razão legal da curadoria: se o 

individuo, é, ou não, incapaz de reger sua pessoa e seus bens. O primeiro fica 

dependente do segundo, que é de caráter público, e sua resposta engendrará 

forçosamente a resposta àquele. A perícia psiquiátrica não pode ser entregue apenas 

ao juiz que, se conhece o texto da lei, pode desconhecer as síndromes tidas como 

suficiente para elidir a capacidade jurídica da pessoa. As moléstias mentais admitem 

gradações e modalidades várias; e era necessário que a lei permitisse, con-

seqúentemente, as gradações e modalidades da incapacidade jurídica. O Código 

Civil não aceita, porém, tal gradação da incapacidade civil dos insanos da mente: se 

bem que admita vários graus de incapacidade dos surdos-mudos, em relação às 

moléstias mentais ou nervosas, que em tanto importa usar das expressões “loucos de 

todo o gênero”, só distingue dois estados da mentalidade: a) A capacidade civil. b) 

A incapacidade civil absoluta. “Por exceção, o Código Civil admitiu implicitamente 

dois graus, em se tratando de prodigalidade: quando a prodigalidade atinge, em suas 

manifestações, à loucura, deve o indivíduo ser submetido, não à curatela dos 

pródigos, mas à dos loucos; se a síndrome da prodigalidade apenas interessa à 

gerência dos bens, dá-se-lhe curador com poderes restritos à assistência bonitária.’ O 

Decreto nº
 
24.559, de 3 de julho de 1934, acentuando o que se fizera no Decreto nº

 

14.969, de 3 de setembro de 1921, que se referiu à Lei nº
 
4.294, de 6 de julho de 

1921, veio atender ao que pedíramos em 1917. 

  

Logo, a nomenclatura deve se adequar ao DSM-V e a CID, ou seja, a norma jurídica 

deve ter em vista o estado atual da ciência médica e psicológica e adotar o termo transtornos 

mentais. A terminologia é ampla e abarca a enfermidade mental, retardo mental ou 

incapacidade intelectual, os transtornos de personalidade e a toxomania. 

  Assim, a pessoa portadora de transtornos mentais, sem discernimento para os atos da 

vida civil, conforme verificado em laudos médicos e psicológicos, que indicam, em razão da 

doença, qual é o nível de discernimento que ela afeta, bem como os atos que são atingidos, 

seria representada/assistida pelo curador, num ideário de decisões tomadas considerando a 

(re)construção da vontade do sujeito. 

  Extrai-se dai que o fato da falta de discernimento não importa necessariamente à 

consequente representação ou assistência, como previsto no modelo atual. Afinal, não é a 

incapacidade absoluta que gera a representação ou a relativa que determina a assistência, mas 

sim o grau de discernimento aferido nos estudos médico e psicológico da pessoa que podem 

mostrar que ela não necessita ser representada, mas apenas assistida nos atos da vida civil. Se 
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não for assim, não haverá a preservação do exercício da autonomia privada da pessoa. Nelson 

Rosenvald (2014, p. 28) conclui que: 

 

As pessoas portadoras de transtornos mentais hoje se inserem no grupo dos “novos 

sujeitos de direito”, não apenas pela proeminência dos direitos fundamentais 

individuais e sociais que garantem o direito à diferença, mas sobremaneira após a 

promulgação da lei n. 10.216/01, que redirecionou o modelo brasileiro de saúde 

mental.  

 

  Considerando uma revisão da teoria das incapacidades, baseada na reinterpretação 

normativa acerca da personalidade jurídica e capacidade civil, impõe-se a apresentação de 

uma proposta de aplicabilidade prática da interdição e da curatela. 

 

3.5.2 Proposta de revisão da interdição e da curatela no Direito Civil brasileiro 

 

  Diante de tudo o que fora exposto acerca da evolução da história da loucura no tempo, 

a verificação de que o Direito Civil brasileiro não acompanhou dita evolução e que é, portanto 

necessária a revisão da teoria das incapacidades; apresenta-se a forma de aplicação da dita 

revisão que se considera adequada para preservação dos ditames constitucionais, ou seja, 

liberdade, autonomia e dignidade humana da pessoa portadora de transtornos mentais. 

  Assim, pretende-se concretizar a ideia de que a incapacidade é exceção. Nas hipóteses 

excepcionais em que se verificar a falta total ou parcial de discernimento, o Direito trará uma 

medida de cuidado, em especial para o portador de transtornos mentais, por meio de sua 

interdição e atribuição de curatela, conforme se segue. Segundo Pedro Delgado (1992, p. 52):  

 

Ora, se furius nullum negotium gerere potest, as alternativas se situavam no campo 

do diagnóstico, buscando a correção os procedimentos técnicos para evitar o mau 

uso do instrumento da curatela. Ou a discussão do próprio instrumento. Questão não 

resolvida em qualquer parte do mundo. 

   

  Qualquer proposta que se pretenda atual e eficaz deve partir das diretrizes das 

Organizações das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006)
146

, ou seja, tendo como base os Direitos Humanos e proteção e 

promoção à igualdade, proibição de discriminação, privacidade, autonomia, proibição de 

tratamentos desumanos e degradantes, tratamento menos restritivo de liberdade, informação e 

                                                 
146

 “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 1966). Los instrumentos de la segunda categoría, que incluyen 

Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas como los Principios para la Protección de los 

Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental.” 
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participação. Trata-se de uma proposta que efetiva o princípio Biojurídico da Autonomia 

Privada, conforme previsto no introito. 

  Na França e na Alemanha, como visto, são aplicadas medidas de proteção eleitas pelo 

Direito para aquele que não tem discernimento total, sem se falar em interdição. No Brasil, 

mantendo-se uma tradição jurídica, esta medida é atrelada a prévia verificação da necessidade 

de interdição. Esta proteção tem que ser aplicada na maior medida do possível e visando a 

garantia dos Direitos constitucionais do que não goza de discernimento pleno. 

  Assim sendo, o que se propõe é um procedimento que reconheça casuisticamente a 

falta de discernimento e a medida desta falta de discernimento, que fundamentará a interdição 

e, consequentemente, a aplicação da curatela como medida de cuidado, ou seja, de proteção 

daquele. Ademais, entende-se que a proteção decorrente da interdição/curatela pode se dar 

ainda que a falta do discernimento não decorra da saúde mental, como no caso do pródigo.  

   Não se propõe a alteração da nomenclatura da interdição ou da curatela, como o 

Direito brasileiro costuma fazer quando trata da alteração de sentido e afastamento de pré-

concepções de alguns institutos – por exemplo: desquite x separação judicial, concubinato x 

união estável. Assim, no caso do tratamento jurídico do portador de transtornos mentais 

trabalha-se com a incapacidade, com a interdição e com a curatela. São vários termos. 

  Entretanto, no sentido em que a proposta apresentada aqui assume, interdição deve ser 

interpretada como o reconhecimento judicial da falta de discernimento e a curatela como 

cuidado. Logo, não se é contra a substituição da expressão curatela por cuidado, mas não se 

fará. E isso somente é aceitável se e somente se ao se tratar da curatela se tratar do cuidado 

atribuído aquele que não apresenta total discernimento.  

Por isso, para a atribuição da curatela, do cuidado, será necessária a constatação de 

limitação total ou parcial ao discernimento por uma equipe multidisciplinar, composta por 

psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional etc. que concluirá acerca da 

existência ou não do transtorno mental, bem como sua influência no discernimento para o 

exercício dos atos da vida civil, culminando na interdição. 

Essa constatação não é e não pode ser jurídica como já defendido. Pelo que fora 

pesquisado no capítulo 2, afirma-se novamente, que a complexidade do tratamento do 

transtorno mental refoge ao conhecimento jurídico. Mas o Direito tem participação junto à 

política pública afeta à saúde mental, sendo o garantidor dos Direitos Fundamentais das 

pessoas que necessitam de cuidado em razão da não existência de discernimento em que grau 

for. 
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  Por essa razão, a decisão acerca da inexistência de discernimento e seu grau, oriundo 

ou não da saúde mental, deve ser tomada junto ao juiz, em razão dos princípios 

constitucionais de Direito Processual que atribuem à Justiça a aferição de direitos e impõe ao 

juiz poder/dever de controle e fundamentação dos atos processuais
147

. Na prática, a 

caracterização da falta de discernimento se dará em uma ação de interdição por um laudo 

psiquiátrico, enquanto que a atribuição de uma medida de cuidado é ditada pela justiça, com 

apoio da equipe multidisciplinar que acompanhará a pessoa sob cuidado além da sentença. A 

jurisdição não terminará com o provimento final. Trata-se de um acompanhamento contínuo, 

como se verificou nos ordenamentos francês e alemão. 

  Se houver discordância do juiz ou conflito de opiniões entre os membros da equipe 

multidisciplinar o juiz poderá nomear membros auxiliares, bem como a parte poderá nomear 

assistente técnico. 

  Assim, os componentes da equipe multidisciplinar não funcionarão apenas como 

meras testemunhas como prevê o ordenamento jurídico atual (seção 3.4.3.2), mas sim 

participarão ativamente da formação da decisão judicial, nos termos, de lege ferenda,o Código 

de Processo Civil (CRON, 2014) (seção 3.4.3.3). As diferenças entre o que se propõe e o que 

está previsto no novo Código de Processo Civil são: neste a participação da equipe 

multidisciplina no processo de interdição é facultativa, enquanto a proposta aqui apresentada a 

traz como obrigatória; e, aqui, apresenta-se a equipe multidisciplinar como responsáveis pelo 

acompanhamento continuado de tratamento ao portador de transtornos mentais, efetivando, 

assim, a política pública de saúde mental no Brasil. 

  Se houver o reconhecimento de limitação ao exercício da autonomia, qualquer que 

seja, os atos que o interditado não poderá realizar sem assistência ou representação devem ser 

mensurados na sentença. Afinal, sendo a capacidade a regra, o reconhecimento de 

incapacidade por falta de discernimento para os atos deve ser casuisticamente aferido. 

Portanto, considerando as peculiaridades dos casos, não existirão sentenças iguais, mas cada 

uma adaptada ao caso concreto que se aplica. 

  Em qualquer caso, deve o portador de transtornos mentais ser acompanhado 

periodicamente pela equipe multidisciplinar que deve, junto com a família e o curador ou 

cuidador, relatar ao juiz o andamento do tratamento, bem como a ocorrência de surtos, pioras 

                                                 
147

 Nesse sentido são os artigos 5º, XXV; e 93, X da Constituição da República de 1988: “Artigo 5º [...]XXXV - 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [...] artigo 93 [...] IX todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique 

o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).” 
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ou melhoras que gerem a necessidade de intervenção ou não do Judiciário alterar as medidas 

de cuidado. 

 As decisões tomadas pelo juiz e pelo curador sempre devem levar em conta a 

autonomia existente na pessoa, sendo esta revelada por meio da equipe multidisciplinar, 

considerando seu conhecimento técnico para tal. 

  O acompanhamento da equipe multidisciplinar seria contínua, como se dá, por 

comparação, ao acompanhamento dos inimputáveis que comentem crimes, pelo PAI-PJ - 

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2010/2014b). 

  Assim sendo, apresenta-se um modelo semelhante ao que se pretende na interdição e 

na curatela, que já existe e é efetivo quanto ao tratamento dos portadores de transtornos 

mentais na esfera criminal, o sistema do PAI-PJ e, por fim, a aplicabilidade do que se entende 

ser um procedimento adequado para verificação da incapacidade via interdição, manutenção e 

revisão da curatela no Direito brasileiro. 

  Dessa forma, conforme será explicado nas próximas seções, restam observados os dez 

princípios básicos da legislação de atenção em saúde mental editados pela Organização 

Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996): 

 

1. Promoção da saúde mental e prevenção dos transtornos mentais 

2. Acesso à atenção básica em saúde mental 

3. Avaliação da saúde mental em conformidade com os princípios aceitos 

internacionalmente 

4. Preferência por tipo menos restritivo de atenção em saúde mental 

5. Autodeterminação 

6. Direito de ser assistido no exercício da autodeterminação  

7. Existência de procedimentos de revisão 

8. Mecanismos de revisão periódica automáticos 

9. Qualificação das pessoas que tomam as decisões 

10. Respeito aos der eitos e à legalidade 

(tradução nossa, grifo nosso)
148

. 

 

3.5.2.1 O PAI-PJ do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

 

                                                 
148

   1. Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales  

        2. Acceso a atención básica en salud mental  

        3. Evaluación de salud mental de conformidad con principios aceptados internacionalmente  

        4. Preferencia por el tipo menos restrictivo de atención en salud mental  

        5. Autodeterminación  

        6. Derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación  

        7. Existencia de procedimientos de revisión  

        8. Mecanismo de revisión periódica automático  

        9. Cualificación del personal que toma decisiones  

      10. Respeto de los derechos y de la legalidad. 
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  O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental 

– PAI-PJ foi criado em dezembro de 2001 pela Portaria-Conjunta n. 25/2001 revogada pela 

Resolução n. 633/2010, ambas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 

2010).  Trata-se de um programa que realiza acompanhamento do portador de transtorno 

mental que cometeu algum crime. 

  A intervenção se dá por determinação do juiz da vara criminal: “Art. 12 - A inserção 

do paciente judiciário no PAI-PJ dependerá de determinação do juiz competente.” (MINAS 

GERAIS, 2010). Uma equipe multidisciplinar colabora na definição da melhor medida 

judicial a ser aplicada, “[...] com a intenção de conjugar tratamento, responsabilidade e 

inserção social.” (MINAS GERAIS, 2014b).  

  Nos termos da Resolução n. 633/2010 (MINAS GERAIS, 2010) o acompanhamento 

ao portador de transtorno mental é na seara jurídica, psiquiátrica, psicológico e social, logo 

multidisciplinar: “Art. 11 - São atribuições dos Núcleos Regionais do PAI-PJ: [...] II - realizar 

o acompanhamento psicológico, jurídico e social do paciente judiciário; [...].” Este 

acompanhamento se dá por meio da rede de profissionais de saúde pública do sistema único 

de saúde. 

  Se durante o acompanhamento a equipe multidisciplinar verificar o desinteresse do 

paciente judiciário quanto ao acompanhamento comunicará o fato ao juiz que verificará a 

pertinência do seu desligamento do programa: “Art. 13 - O desinteresse reiterado do paciente 

judiciário pelo acompanhamento do PAI-PJ ensejará comunicação à autoridade judicial 

competente, para análise da pertinência de seu desligamento do Programa.” (MINAS 

GERAIS, 2010). 

  O funcionamento do PAI-PJ por meio de sua equipe multidisciplinar se dá: pela 

construção do caso clínico do portador de transtorno mental, manutenção de entrevistas 

periódicas com ele, estudo do processo para coleta de dados visando à promoção da atenção 

integral e encaminhamento dele para tratamento à rede pública de assistência em saúde mental 

e/ou aos serviços disponíveis na rede da cidade. 

  A construção do caso clínico é essencial para a tomada de decisão acerca da melhor 

forma de acompanhar o tratamento do paciente portador de transtorno mental. Conforme 

descrito na seção 2.8, a construção do caso clínico nem sempre se dá rapidamente, 

demandando acompanhamento do paciente e dialogicamente constata-se o tratamento 

adequado. O que se observa da experiência do PAI-PJ é que: 
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Desde a implantação do PAI-PJ, em março de 2000 até sua transformação em 

programa, em dezembro de 2001, através da Portaria-Conjunta 25/01, sua 

intervenção é atravessada por vários campos de saber: psicanálise, direito e serviço 

social secretariam o louco em busca de uma medida singular e possível. A 

montagem da rede de atenção permite endereçar a um ou mais pontos, as conexões 

possíveis para o tratamento do louco.  A proposta articula-se com a necessidade de 

se tratar o louco como cidadão, permitindo sua circulação pelo espaço social, 

desconstruindo o mito da periculosidade que recai sobre ele. Desta forma, é possível 

desmontar todo imaginário endereçado ao campo da loucura e inserir novos valores 

na sociedade (RIBEIRO, 2011, p. 87). 

 

  A atenção dada, então, é singular, respeitando a individualidade de cada um e a 

garantia de sua inserção social e vivência comunitária. Mas, quando necessário e apurado 

junto à construção do caso clínico, determina-se a sua internação e atendimento na rede 

pública de saúde, conforme previsto na política de saúde mental brasileira. 

  O questionamento que se faz é: se o portador de transtorno mental que comete crime 

tem acompanhamento multidisciplinar disponibilizado via Poder Judiciário, ou seja, com a 

participação da justiça na promoção de suas garantias e direitos fundamentais e seu 

tratamento, sendo-lhe destinadas medidas de cuidado; porque aquele que não comete crime 

não o tem? Ao contrário. Conforme já exposto, o modelo atual aplicado ao portador de 

transtorno mental na esfera civil, junto ao Direito Civil, é a retirada de sua capacidade civil 

por meio da interdição e a imposição de curador que tomará as decisões em seu lugar ou o 

assistindo, considerando o nível da incapacidade. 

  É preciso dar voz ao portador de transtornos mentais (SÁ; MOUREIRA, 2011). E 

como, em razão da especificidade técnica que demanda o conhecimento das questões de saúde 

mental, conforme demonstrado no capítulo 2, que refogem ao reconhecimento ordinário do 

Direito, a psicanálise, por meio da construção do caso clínico, demonstra que não há qualquer 

certeza acerca da falta de capacidade civil e nem mesmo do tratamento que a pessoa tem que 

receber. Afinal,  

 

O conceito de loucura, que atravessa o trabalho da Casa PAI-PJ, está muito longe da 

incapacidade ou demência do sujeito e também não se articula com a posição do 

direito que silencia o louco nas engrenagens do processo. A medida deste conceito 

nos leva a escutar o saber que o louco pode apresentar, o caminho que leva à 

inserção na gramática da cidade passa pela apropriação do discurso e seus efeitos no 

campo do outro.  As montagens institucionais, neste sentido, devem oferecer pontos 

de conexão, de modo a viabilizar necessariamente, na medida do sujeito, seu 

processo de inserção (RIBEIRO, 2011, p. 89). 

 

  Isso significa que o modelo do PAI-PJ é apto a garantir cuidado e exercício de 

autonomia àquele que é portador de transtorno mental. A proposta que se faz nessa tese é a 
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aplicabilidade de um modelo análogo ao do PAI-PJ junto ao portador de transtornos mentais 

junto ao Direito Civil. 

  

3.5.2.2 O procedimento adequado para a atribuição curatela a uma pessoa portadora de 

transtornos mentais  

 

   Indaga-se se uma medida de cuidado àquele que for portador de transtornos mentais é 

suficiente para a garantia de sua dignidade humana, autonomia e autodeterminação. A 

resposta será extraída após a narração do caso de Maurício, experiência relatada por Jairo 

Goldberg (1996, p. 134-141). 

  Maurício tinha 32 (trinta e dois) anos e seus problemas começaram aos 14 (quatorze) 

anos quando morava na Bahia e discutiu com uma vizinha que veio cobrar uma dívida de sua 

irmã, negando a dívida e expulsando-a de casa. Ao sair, a mulher rogou-lhe ameaças no 

sentido de que ele iria “pagar caro”. Naquela mesma noite, Mauricio, em razão da angústia, 

não dormiu e acordou os familiares dizendo que via bichos que o perseguiam. 

  Passados alguns dias, sua situação piorou e os familiares optaram por levá-lo a um 

terreiro de Candomblé onde iniciou um tratamento espiritual, eis que se verificou que lhe 

tinham feito um “trabalho” e era necessário desfazê-lo. 

  O dito tratamento espiritual não surtiu efeito e Mauricio foi piorando. Diante da 

situação a família o levou a um médico que indicou a internação. Findo o prazo estipulado de 

internação, Maurício voltou para a casa e passou por um período sem problemas. Entretanto, 

com o passar do tempo, os mesmo sintomas voltaram e Maurício foi internado novamente. 

Assim, alternavam-se períodos de internação com períodos de intervalos entre as crises.  Nesse 

meio tempo, parte da Família mudou-se para São Paulo e Maurício foi para a nova cidade 

onde o ciclo continuou.  

  Maurício foi atendido no CAPS, pois, após sua última internação em hospital 

psiquiátrico, fora encaminhado ao ambulatório. O atendimento inicial foi em uma triagem. 

Maurício se fazia acompanhar do irmão que relatou os vários casos de internação e que ele 

não melhorava, que já não parava em casa. Ao se dar voz a Maurício este relatou que: havia 

matado o pai a machadada, que havia ganhado na loteria esportiva, que o dinheiro lhe havia 

sido roubado e que o irmão não queria lhe devolver. Ao retomar a palavra o irmão informa 

que o pai morreu, mas que não fora pelas razões trazidas por Maurício e que não havia 

dinheiro algum roubado. 
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  Durante o primeiro ano de acompanhamento Maurício morava como uma irmã, que 

tinha um filho com problemas com drogas, próximo ao CAPS. Como ela ficava o dia interiro 

fora de casa, no trabalho, quando Maurício não estava internado, passava o dia todo em casa 

sozinho e sem se alimentar, fazendo as refeições apenas à noite quando a irmã chegava; ou 

perambulando pela rua, pedindo as coisas e ingerindo álcool. Iniciados os sintomas da doença, 

a irmã providenciava a sua internação o que para ela era um mecanismo utilitário para 

obtenção de mais períodos estáveis. 

  A equipe do CAPS percebia em Maurício condutas típicas de pacientes 

institucionalizados: ele deslocava-se lentamente e com o corpo rígido, tinha voz baixa e mole, 

apresentava-se com falha em vários dentes, catava pontas de cigarro no chão, chamava as 

pessoas de “tio” ou “tia”, pedia coisas, alimentava-se com as mãos ou colher – em que pese 

receber talhares para as refeições -, não mastigava direito, engolia a comida em grandes 

porções o que o fazia engasgar e cuspi-la no chão. Quanto a isso, no contato cotidiano, a 

equipe multidisciplinar lembrava-lhe o tempo todo da necessidade de chamar as pessoas pelo 

nome, de comer com tranquilidade e usando os talheres, de mudar sua postura. 

  A família, posteriormente, apresentou-se dispersa, em São Paulo e na Bahia, e os que 

estavam próximo ao CAPS em São Paulo, duas irmãs, dois irmãos e a mãe, estavam em 

situação precária. Os dois irmãos moravam na rua, inclusive aquele que o trouxe na triagem 

ao CAPS. O outro também tinha problemas psiquiátricos e vivia internado. Maurício acabou 

morando na casa de uma das irmãs que não quis ser inserida no grupo de apoio às famílias 

(atendidas junto aos pacientes). Após 2 (dois) meses a irmã sofreu um AVC – acidente 

vascular cerebral, o que gerou sérias angústias em Maurício acerca de seu futuro. Sua 

sobrinha, que tinha um filho pequeno, passou a morar com Maurício durante a internação da 

mãe. Entretanto ela revelava sérias dificuldades de convívio com o tio. A equipe do CAPS 

acompanhava Maurício em visitas à irmã. Em uma delas constatou-se sua paralisia. Quando 

de sua alta a sobrinha foi enfática no sentido de que Maurício não poderia mais morar com ela 

e a irmã, pois, além dos cuidados relativos à paralisia da mãe, ela ainda tinha um filho 

pequeno. 

  Maurício foi então morar com a outra irmã, que apenas o aguentou por uma semana. 

Maurício passou a dormir na porta do CAPS até que foi reencontrar o irmão que o levara ao 

Centro e este retornou com ele para a Bahia, para continuar o tratamento espiritual. 

  Três meses após, Maurício retornou ao CAPS em São Paulo. O tratamento 

medicamentoso havia sido suspenso e ele se submetera ao tratamento espiritual tornando-se 

“quase normal”. Afirmou que ainda havia mais uma parte do tratamento que seria realizado 
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em outra viagem. Ele queria ser acolhido no CAPS novamente, entretanto, sem a medicação. 

Assim, Mauricio passou a comparecer ao CAPS diariamente e retomou seus atendimentos 

psicoterápicos – individual e em grupo, ocupacionais e permanência no CAPS. 

  Em casa, ele passou a brigar com todos os parentes que, por fim, os expulsaram de 

vez. Novamente na rua e sem nenhum parente que quisesse ou pudesse acolhê-lo, foi 

novamente internado. No grupo de famílias do qual ele participava, ainda que sem parente de 

referência, decidiu-se coletar dinheiro para lhe pagar uma pensão, onde ele poderia morar. Os 

valores foram arrecadados em coincidência com a sua alta e Mauricio passou a viver em uma 

pensão. 

  Iniciava-se uma nova fase tanto para Maurício quanto para o CAPS que necessitava de 

ampará-lo no aprendizado de gerir sua própria vida, cuidar de um cotidiano até então 

desconhecido – lugar fixo fora do hospital, cuidar de si, de sua higiene, lavar suas roupas, 

administrar seu dinheiro. A ação de dar dinheiro para Maurício foi substituída por uma nova 

atuação no CAPS: ele realizava serviços para o CAPS e era remunerado por isso. 

  Diante do caso relatado acima, Jairo Goldberg (1996, p. 140) conclui que: 

 

Reabilitação? Tratamento? Não nos interessa aqui identificar um paradigma de ação 

institucional, mesmo porque ela aqui é necessariamente concebida como produção 

de movimento cuja única finalidade – permitindo-nos aqui o uso de um termo tão 

problemático no trato da psicose – é impelir o paciente a coeficientes de escolha 

cada vez maiores no gerenciamento de sua vida. 

   

  O que o relato do caso de Maurício e as conclusões dispostas relevam é a importância 

do acompanhamento multidisciplinar do portador de transtornos mentais, como meio e 

consecução de sua autonomia. É a forma de, junto ao tratamento, trazer seu discernimento à 

tona e garantir o livre exercício de suas faculdades. 

  Verifica-se que a narração do caso de Maurício não informa a participação do 

Judiciário na aferição de sua capacidade ou incapacidade. Isso significa que, caso alguma 

norma jurídica venha a ser aplicada a casos semelhantes ao dele pelo Judiciário, não se pode 

aceitar outra postura senão a de também trazer cuidado e exercícios das autonomias possíveis, 

ainda que diante de um transtorno mental (que no caso de Maurício, considerando o estudo 

perpetrado no capítulo 2, arrisca-se afirmar ser um caso típico de esquizofrenia paranóide). 

  Todas as normas jurídicas voltadas para a saúde mental devem ser interpretadas no 

sentido da proteção, promoção e melhora da vida e do bem estar dos cidadãos. Tal premissa é 

disposta pela Organização Mundial de Saúde, em seu Manual de Recursos da OMS sobre 
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Saúde Mental, Direitos Humanos e Legislação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006). 

 Apesar das legislações vistas até aqui anunciarem tal objetivo, ele não é efetivamente 

encontrado na prática. Por esta razão e considerando a revisão da teoria das incapacidades 

entabulada na seção 2.5.1, propõe-se a aplicação da interdição e da curatela, como mecanismo 

de efetiva proteção, promoção melhoria de vida e bem estar dos portadores de transtornos 

mentais, bem como garantia de seus Direitos Humanos, fundamentais e de personalidade, 

especialmente a sua autonomia privada, quando possível e existente.   

  Dessa forma, tendo como referência o caso de Maurício, apresenta-se uma proposta 

de aplicação prática da interdição e da curatela, como medida de cuidado, inserindo o 

judiciário como executor da política pública de saúde mental brasileira, na medida em que a 

pessoa será acompanhada pela equipe multidisciplinar que, em verificando a existência de 

crises ou períodos de ausência total ou parcial de discernimento informa ao juiz a necessidade 

de um curador ou convoca-se o curador já pré-estabelecido para essa situação. 

  A interdição e a curatela, neste contexto, não podem ser vistas como medida de 

simples proteção com base em uma incapacidade prevista na lei. O que se propõe é que estes 

institutos sejam instrumento de proteção e promoção da dignidade humana das pessoas que 

apresentem, conforme verificação em laudo médico, limitação de discernimento para 

exercício de sua autonomia privada.  

  Ademais, a interdição e a curatela devem ter seu campo de atuação junto a todas as 

pessoas que tenham limitação do discernimento, ainda que não sejam portadoras de transtorno 

mental. Não há que se falar em categorias estanques de pessoas que se sujeitam à interdição e 

à curatela. Como visto na revisão da teoria das incapacidades na seção 3.5.1. Assim, o modelo 

proposto é aquele que está em tramitação no Congresso Nacional junto ao artigo 113 do 

Projeto de Lei do Estatuto das Famílias (BRASIL, 2007a), ampliando-se o entendimento para 

as questões existenciais: “Art. 113. Quem esteja impossibilitado ou limitado no exercício 

regular dos atos da vida civil pode requerer que lhe seja dado curador para cuidar de seus 

negócios ou bens.” 

 O procedimento de interdição judicial se justifica, pois o juiz tem a função de, junto à 

política pública de saúde mental brasileira, ser o garantidor do exercício da autonomia privada 

do indivíduo, na maior medida do possível. 

  Ademais, a interdição e a curatela como proteção podem ser atribuídas ao maior de 

idade ou ao menor de idade, tendo como pressuposto critério diferente do etário, qual seja, o 

discernimento. Considerando este posicionamento, curatela e tutela não são distinguidas pelo 
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critério hoje adotado e já questionado, como visto na seção 3.4.3.2., nos sentido de que a 

primeira aplica-se aos maiores incapazes e a segunda aos menores incapazes. A tutela 

substitui o poder familiar e a curatela é medida de proteção dada juridicamente àquele que não 

tem total discernimento para o exercício dos atos da vida civil, nessa proposta, ainda que 

menor de idade. Logo, é possível que o cuidador (curador) seja o pai, a mãe ou o tutor do 

menor de idade; bem como, e é este o objeto desta tese, pessoa que é responsável por garantir 

o cuidado do maior de idade sem discernimento, em especial em razão da saúde mental. 

 Se os institutos do poder familiar e da tutela não são objeto da presente tese, busca-se 

trabalhar com o conceito de curatela, que, entende-se, deve ser estendido aos menores que têm 

transtornos mentais que lhe retiram o discernimento para os atos da vida civil. E mais, 

também aos que manifestam este discernimento parcial, admitindo-se a representação em 

certos atos e a assistência em outros (neste caso, em razão da idade e não da saúde mental). 

  Sem o que se propõe poder-se-ia ter, na prática, uma pessoa que, enquanto criança 

seria representada nos atos da vida civil; entre os 16 (dezesseis) anos completos e os 18 

(dezoito) anos incompletos seria assistida nos atos da vida civil, sem se atentar propriamente 

para o seu discernimento; e atingindo a maioridade ser-lhe imposta à curatela com 

representação, em razão do transtorno mental lhe retirar o discernimento. Se o critério para a 

determinação de cuidado e a opção pela representação ou assistência se baseia, em qualquer 

caso, na aferição do grau de discernimento, este se aplica em qualquer idade e tendo ou não a 

pessoa transtorno mental. 

 Dessa forma, a interdição e a curatela não são utilizadas para limitar a capacidade 

somente daqueles que a perdem em razão do transtorno mental, mas são, também, meio de 

proteção a qualquer incapaz que tenha falta ou redução de discernimento. 

  A ação de interdição, nessa proposta, pode ser requerida pelos parentes próximos, pois 

são eles que conhecem as necessidades da pessoa que merece cuidado; pelo Ministério 

Público, em não existindo parentes que o façam; pela própria pessoa sujeito ao cuidado e por 

representantes de estabelecimento onde a pessoa que merece cuidado estiver internada ou em 

tratamento. Mas, assim como no sistema vigente, não há uma vinculação direta entre o 

requerente e o cuidador. 

 As ordens legais do Código Civil de 2002 e do anterior de 1916 atribuem à família 

uma curadoria natural de seus incapazes. Pela ordem, aqueles que a lei considera mais 

próximos do incapaz são os legitimados a propor a ação e serem nomeados curadores. 

  Mas, se observa nas legislações internacionais, como no Código Civil francês, a 

atribuição da curatela a uma pessoa de fora da família – curadores judiciais. São duas as 
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hipóteses: quando não há familiar para cumprir a curatela ou quando há conflito de interesses 

entre o familiar e o incapaz. Afinal, se já existe a figura do advogado público, por meios das 

Defensorias Púlicas, seria cabível a figura do curador público. 

  Por isso, propõe-se a criação de um corpo público de curadores do Estado, que seriam 

escolhidos via concurso público de provas e títulos e que seriam os responsáveis pela 

administração patrimonial e pessoal do incapaz quando ele não tiver pessoas na família aptas 

ao munus ou quando não tiver familiares. Ademais, ele ficaria em contato direto com a equipe 

multidisciplinar e responsável por atendimento das recomendações de tratamento do incapaz. 

 Ao se recordar a construção do caso clínico e a existência de um coordenador clínico, 

conforme explicado na seção 2.8, este coordenador ou pessoa por ele indicada poderiam ser 

os curadores públicos. Afinal, participam da equipe multidisciplinar dedicada ao cuidado da 

pessoa que necessita, conhecendo suas necessidades específicas. 

   Não deve existir a limitação de apenas um curador. Se o poder familiar é exercido 

pelo pai e pela mãe, em regra, enquanto menor, ou seja, incapaz em razão da idade, não há 

razões para que, quando a incapacidade atingir o maior, somente ocorra a designação de um 

curador. A Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006) 

também corrobora com tal disposição: “Se se considerar que uma pessoa carece de capacidade 

legal e/ou não está em condições de dirigir seus próprios assuntos, a legislação deve incluir as 

disposições para a designação de uma ou várias pessoas (curador/fideicomissário) para que 

velem por seus interesses
149

.” (tradução nossa). A jurisprudência atual também já caminha 

neste sentido:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA compartilhada. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR. INTERDITO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. 

PRETENSÃO DOS GENITORES DO INTERDITO DE EXERCER A 

CURATELA DE FORMA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA 

QUE SE COADUNA COM A FINALIDADE PRECÍPUA DO INSTITUTO DA 

CURATELA. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO INCAPAZ. PRECEDENTES. 

 1. A curatela, assim como a tutela, é um munus público a ser exercido na proteção 

dos interesses do curatelado e de seus bens, incumbindo aos curadores aos 

curadores, por exemplo, o dever de defesa, sustento e representação do interdito. 

Assim, a designação de curador deve se pautar pela prevalência dos interesses do 

incapaz. 

2. Nessa perspectiva, revela-se possível o exercício da curatela compartilhada, 

conforme postulado pelos autores, que são pais do interdito, considerando que, 

embora não haja regra expressa que a autorize, igualmente não há vedação à 

pretensão. Em situações como a dos autos, em que expressamente requerido o 

exercício da curatela compartilhada e que não há, sob qualquer perspectiva, conflito 

entre os postulantes, nada obsta que seja ela concedida, notadamente por se tornar, 

                                                 
149

 Si se considera que una persona carece de capacidad legal y/o no está en condiciones de dirigir sus propios 

asuntos, la legislación debe incluir disposiciones para la designación de una o varias personas 

(curador/fideicomisario) para que velen por sus intereses. 



214 

 

na espécie, uma verdadeira extensão do poder familiar e da guarda – que, como 

sabido, pode ser compartilhada. 

3. Além de se mostrar plausível e conveniente, no caso, a curatela compartilhada 

bem atende à proteção do interdito, tratando-se de medida que vai ao encontro da 

finalidade precípua do instituto da curatela, que é o resguardo dos interesses do 

incapaz, razão pela qual é de ser deferido o pleito (RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

 

Agravo de Instrumento. Curatela compartilhada entre os pais de interdito portador 

de autismo infantil. Pedido indeferido em 1ª instância. Situação que exige enorme 

dedicação dos familiares do interdito, especialmente dos seus pais, nos cuidados a 

ele devidos e no acompanhamento do seu desenvolvimento. Situação fática na qual 

já se verifica a sua atuação conjunta, sempre no melhor interesse do interdito. 

Possível sobrecarga do pai, atual curador, que pode afetar o bem estar da família e, 

assim, do incapaz. Pleito que, no caso, mostra-se razoável e em harmonia com a 

própria finalidade do instituto da curatela. Ausência de vedação legal. Jurisprudência 

deste e. Tribunal (SÃO PAULO, 2014). 

 

 

  Ademais, é necessária a admissão da curatela conjunta: 

 

Embora a lei confira legitimidade ao pai ou a mãe para o exercício da curatela (CC 

1.755 § 1.º), necessário reconhecer a possibilidade de ambos os genitores exercerem 

de forma partilhada tal tarefa. Não só os pais, mas também os avós ou parentes 

outros que sejam casados ou vivam em união estável hétero ou homoafetiva, podem 

ser nomeados em conjunto. Afinal, situações particulares como a tutela de netos e a 

curatela de filhos não podem ficar atreladas à rigidez das normas e nem prescindir 

da utilização de novos critérios hermenêuticos de afirmação, que cumprem a 

verdadeira finalidade do direito: garantir ao cidadão o exercício efetivo de seus 

direitos fundamentais. (DIAS, 2011, p.623). 

 

  Doutro lado, assim, como previsto hoje, em havendo provas pré-constituídas da falta 

de discernimento e a urgência na necessidade de prática de atos em assistência ao curatelando, 

pode o juiz nomear cuidador (curador) provisório, delimitando, desde já, os atos de cunho 

patrimonial e existencial que não poderá ser exercido sem sua assistência/representação, 

conforme modelo visto nas jurisprudências francesas na seção 3.4.1.2. 

  A atribuição da curatela, como o é hoje, dependerá da prova de sua necessidade em 

processo judicial interdição. No processo, propõe-se que o curatelando seja assistido por um 

advogado ou defensor público, que não o mesmo defensor do legitimado ao pedido de 

curatela ou o representante do Ministério Público, ainda que não seja o promotor da ação. 

  A interdição será procedente e necessária diante da prova da falta de discernimento 

para os atos da vida, o que, já se afirmou, é competência do perito médico e da equipe 

multidisciplinar. O Direito não pode incidir nessa seara, o que já se entende há tempos. De 

fato, 
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O reconhecimento da loucura no direito canônico, bem como no direito romano, 

estava ligado a seu diagnóstico pela medicina. A consciência médica estava 

implicada em todo julgamento sobre a alienação. Em suas Questões Médico-legais, 

redigidas entre 1624 e 1650, Zacchias levantava o balanço exato de toda a 

jurisprudência cristã referente à loucura. Em relação a todas as causas de dementia et 

rationis laesione et morbis omnibus qui rationem laedunt, Zacchias é formal: 

apenas o médico é competente para julgar se um indivíduo está louco, e que 

grau de capacidade lhe permite sua doença. Não é significativo que essa 

obrigação rigorosa, admitida como evidente por um jurista formado na prática do 

direito canônico, venha a constituir um problema cento e cinquenta anos mais tarde, 

com Kant, e que inflame uma [p. 126] polêmica à época de Heinroth e, depois, de 

Élias Régnault? Essa participação médica num exame para declaração de loucura 

não mais será reconhecida como vidente; será necessário estabelecê-la novamente. 

Ora, para Zacchias a situação continua nítida: um jurisconsulto pode reconhecer um 

louco por suas palavras quando este não é capaz de ordená-las. Pode reconhecê-lo 

também por suas ações: incoerência dos gestos ou o absurdo de seus atos civis: [...]. 

Mas trata-se aí apenas de pressentimentos: somente o médico poderá transformá-los 

em certeza. [...] A vida do indivíduo, seu passado, os juízos que se puderam formar 

sobre ele a partir da infância, tudo isso cuidadosamente pesado pode autorizar o 

médico a fazer um juízo e decretar a existência ou ausência da doença. Mas a tarefa 

do médico não se esgota nesta decisão: um trabalho mais apurado deve então 

começar. É necessário determinar quais são as faculdades atingidas (memória, 

imaginação ou razão), de que modo e em que grau. [...]” (FOUCAULT, 2003, p. 

125-126, grifos nossos). 

 

  Muito se questionou acerca dos laudos periciais utilizados junto ao Direito brasileiro 

na construção da incapacidade civil, tanto sob a égide do Código Civil de 1916, quanto do 

Código Civil de 2002. Afinal, o que se percebeu da aplicação prática, foi que os laudos 

ditavam a doença e ela era automaticamente consequência da incapacidade. Sem se aferir qual 

o grau de influência que exercia sobre o discernimento para o exercício destes atos. Mas, 

desde aquela época Pedro Delgado (1992, p. 34) já entendia que: 

 

 Apenas para os imperitos, a ‘doença mental’ (identificada à loucura e ao 

comportamento ‘anormal’) equivaleria à incapacidade. O perito fino sabia que 

deveria demonstrar o nexo, impreciso, entre a excentricidade da conduta e a 

impossibilidade de gerir sua vida pessoal. Não era suficiente, não se constituía em 

‘Conclusão’ legítima de um laudo, um juízo do tipo ‘psicótico, portanto incapaz’. A 

análise pericial teria que ser vertiginosamente singularizada, para ser competente. 

 

  É isso que se exige em um laudo de um processo judicial de interdição na atualidade. 

Afinal, não é o diagnóstico da doença que, por si só gera a incapacidade. Mas a influência da 

doença na capacidade, no exercício da autonomia, mais especificamente, no discernimento e 

na competência da pessoa. Ademais, se o diagnóstico, por si só, fosse suficiente, não seria 

necessária a perícia, bastando o atestado médico. 

  Por isso, segundo José Taborda (2004, p. 46) o perito psiquiátrico tem que aperfeiçoar 

o seu conhecimento jurídico cada vez mais, para que tenha aptidão para conectar a Medicina 
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da saúde mental ao direito e aproximar, na maior medida do possível, diagnóstico à falta de 

discernimento ou somente este, se for o caso. 

  Pensa-se na perícia como um procedimento mais complexo, composto dos atos e 

prazos necessários para que os profissionais envolvidos possam conhecer a verdade que cerca 

o paciente e diante de seus conhecimentos técnicos exararem o diagnóstico e os efeitos dele. 

  Esquizofrênico, portanto incapaz; alcoólatra, portanto incapaz; portador de Síndrome 

de Down, portanto incapaz. Tal posicionamento não se justifica mais. É preciso estabelecer 

um liame, um nexo de causalidade entre o diagnóstico e a incapacidade. Quem tem perícia 

para tal é o médico psiquiatra e o psicólogo.  

  Pedro Delgado (1992, p. 166-167) traz relatos de um juiz que afirma que quem diz que 

a doença é em certo grau que impede ou não seu portador de exercer os atos da vida civil é o 

médico. Ademais, não cabe ao juiz questionar o diagnóstico ou a conclusão da perícia, pois 

ele não é técnico e não tem como invadir território alheio. 

  A importância do laudo e da posição dos peritos sobre a doença e a incapacidade que 

ela acarreta é primordial. A Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006) entende que a incapacidade mental perpassa pela avaliação do 

discernimento da pessoa conforme determinação dos médicos e outros profissionais, que 

entendem a natureza da questão, como o tratamento, e tem condições de avaliar os benefícios 

em jogo, fazer uma eleição sobre a questão e comunicá-la.  

  Não obstante a competência do médico e do psicólogo como técnicos no diagnóstico e 

tratamento da saúde mental, quanto à definição da falta de discernimento, o Estado deu esta 

competência ao juiz de direito. Logo, no procedimento de atribuição de cuidado, em que pese 

a competência do médico e do psicólogo, não é possível afastar a participação do juiz.  Por 

isso, propõe-se que o juiz tenha uma audiência com a equipe multidisciplinar e possa, com 

ela, concluir acerca da falta de discernimento ou não e em qual grau. O juiz é o escolhido pelo 

Estado para tomar a decisão jurídica. Para formar sua convicção ele se vale da audiência de 

interrogatório, dos laudos periciais e demais provas admitidas em Direito. 

  Ademais, segundo o artigo 436
150

 do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973) o juiz 

não se vincula à prova pericial. E esta disposição justifica-se, inclusive para se evitar fraudes. 

No caso da equipe multidisciplinar aqui proposta, um membro pode corroborar na fiscalização 

da atuação do outro, evitando fraudes. 

                                                 
150

 “Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos 

ou fatos provados nos autos.” 
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  A equipe em conjunto com o juiz buscar formar, no decorrer do processo, a verdade 

acerca do transtorno mental que a pessoa porte e qual o grau de afetação à capacidade.  Desta 

forma, se o juiz não se vincula ao laudo, mas precisa dele para formar a sua convicção, a 

audiência entre os participes na formação do convencimento do juiz parece ser um elemento 

essencial para a garantia de que não é apenas o laudo que determina a atribuição de cuidado, 

mas o conjunto probatório angariado em juízo junto com o laudo, em discussão, que traz à 

tona a decisão a ser tomada. Na verdade, este procedimento reconstruirá o caso clínico e 

casuisticamente a medida de cuidado judicial será atribuída. 

  Conforme afirma Pedro Delgado (1992, p. 168) a manutenção da audiência de 

interrogatório do interditando freia a tensão entre o juiz e o laudo, eis que demonstra uma 

supremacia daquele sobre este, enquanto que foi aquele o destinado pelo Estado para ditar 

formalmente a incapacidade de outrem. Lembra-se que no novo Código de Processo Civil 

(BRASIL, 2015), visto na seção 3.4.3.3, a audiência de interrogatório é chamada de 

entrevista. Se se pensar em uma entrevista com a participação da equipe multidisciplinar, 

proporcionar-se-ia uma maior dialogicidade na audiência do curatelando, bem como 

comunicação multidisciplinar acerca do caso específico dele. 

  Já que o juiz não tem conhecimento técnico acerca da doença mental e seu alcance, 

deve ele se valer dos laudos e das demais provas dos autos, inclusive da inspeção pessoal do 

interditando, para formar sua convicção. 

  Não obstante o laudo pericial do psiquiatra, a impressão dos outros membros da 

equipe multidisciplinar e a realização da audiência entre eles proposta, não se dispensa a 

audiência de interrogatório do curatelando. Afinal,  

 

[...] para subsidiar a convicção do magistrado, a audiência de impressão pessoal é 

avaliada como indispensável. É ali que se podem identificar casos que constituem 

um ‘cena preparada’, de pessoas ‘chegam aqui instruídos por outrem’, de situações 

‘obscuras’, que fazem o juiz decidir-se por uma inspeção local etc... (DELGADO, 

1992, p. 168). 

 

  Não se pode impor a interdição e a curatela quanto aos atos que o curatelado tem 

discernimento, lembrando novamente que a capacidade é regra e a incapacidade deve ser 

comprovada. Por isso a decisão judicial deve trazer os limites da curatela, com a determinação 

dos atos patrimoniais e/ou existenciais que o curador deverá auxiliar no tratamento de cuidado 

atribuído à pessoa que não tem discernimento para eles.  

 Para que a sentença tenha efeito erga omnes, além de sua inscrição junto ao registro de 

nascimento do interditado e publicação em jornal oficial, o sistema jurídico existente prevê a 
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sua inscrição da interdição no livro “E” do Cartório do 1º Ofício de Registro das pessoas 

naturais do domicílio do interditado. Além disso, o novo Código de Processo Civil (BRASIL, 

2015) prevê a publicação da decisão no site do Tribunal que prolata a decisão e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça. Em todos estes casos, o conteúdo das publicações 

será o do artigo 1.184 do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973): “[...] nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela”. 

  Entende-se que esta sistemática de publicidade da decisão de interdição e atribuição de 

curatela garante o efeito erga omnes da decisão e garante o direito de terceiros. Dessa forma, 

se um terceiro desejar negociar um bem imóvel com outrem, tem, em razão da boa-fé 

objetiva, o dever de consulta o livro “E” acima citado para verificar se aquela pessoa é 

interditada e qual é o limite da dita interdição. Com a sistemática da publicação no site do 

Tribunal e, mais, ainda, com a disponibilização nacional no site do Conselho Nacional de 

Justiça, o acesso a esta informação será mais fácil e seguro. Nesse ponto, se a interdição for 

limitada a aspectos existenciais, essa publicização também garantirá o acesso facilitado a 

terceiros. 

  Como a sentença que declara a interdição e concede a curatela poderá ser revista a 

qualquer tempo, considerando o acompanhamento multidisciplinar e a evolução do transtorno 

mental, os dados de registro dos limites do exercício da autonomia privada serão, 

consequentemente, revistos. 

  É que o acompanhamento da equipe multidisciplinar, assim como no PAI-PJ, se fará 

enquanto o curatelado necessitar de tratamento. Logo, é a sentença judicial que coloca o 

portador de transtornos mentais sob responsabilidade da equipe que deverá, por meio da 

construção do caso clínico, inclusive com a participação do perito psiquiátrico, do juiz e do 

próprio paciente, indicar a melhor forma de tratamento, que garanta a autonomia privada. 

 Se se está trabalhando com autonomia privada, significa que pode ser que, em razão 

dela, o portador de transtorno mental opte, dentro do seu discernimento, por não se sujeitar ao 

tratamento indicado pela equipe multidisciplinar. Nesse caso, com base na opinião de todos os 

envolvidos, inclusive do curatelando, que deve ser, na medida de seu discernimento, 

devidamente informado das consequências de suas decisões; o juiz pode, se tal atitude 

interferir diretamente no discernimento, determinar o reforço do cuidado não por meio do 

tratamento, mas das ações do curador. Não obstante isso, é necessário que sempre se leve em 

conta a necessidade de que as decisões sejam tomadas por meio de diálogo junto ao portador 

de transtorno mental de modo a garantir o exercício pleno de sua autonomia. 
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 Doutro lado, ainda que não seja concedida a curatela diante da presença de 

discernimento, se for diagnosticado o transtorno mental, deve o juiz determinar o 

acompanhamento multidisciplinar pelo tempo necessário e indicado pela própria equipe. 

Afinal, a interdição e a curatela podem não ter sido concedidas em razão do tratamento mental 

em curso. Uma vez que este seja suspenso a falta de discernimento pode existir, sendo 

necessária a notificação da equipe ao juiz para as medidas cabíveis. 

  Independente da decisão, o curatelado tem direito de propor recurso da decisão 

judicial que lhe determina a curatela, seja para excluí-la ou para diminuir sua incidência e em 

prol de sua autonomia privada. 

  A curatela não se presume definitiva. Conforme ensina Pedro Delgado (1992, p. 183) e 

como visto nas seções 3.4.1 e 3.4.3, as legislações europeias tendem a garantir reavaliações 

regulares do estado de incapacidade, adaptando a situação fática à jurídica em havendo 

modificação, inclusive, se for o caso, propondo alterações na forma de proteção e cuidado, 

tratamento, do curatelado. 

  Se for necessário, a equipe multidisciplinar organizada pelo Tribunal de Justiça 

poderá, em laudo, propor ao juiz a internação involuntária do curatelado ou do sujeito sob 

proteção em razão de sua doença.  

 Ademais, havendo o acompanhamento contínuo pela equipe multidisciplinar quanto ao 

tratamento do interditado, perfazendo seu direito à saúde e dignidade humana, podem ocorrer 

alterações em sua situação. Uma delas é a extinção da incapacidade ou redução/modificação 

de seu grau. Isso significa que, por exemplo, a uma pessoa esquizofrênica em momento de 

crise, possa ser atribuído curador com poderes de representação para todos os atos da vida 

civil em razão da falta de discernimento. Entretanto, com o tratamento medicamentoso e 

psicoterápico o paciente pode se estabilizar e passar a ter total ou parcial discernimento para 

decidir acerca de vida. Nessa hipótese, o juiz deverá rever a medida, adaptando a restrição 

imposta pelo direito à realidade. “Rever a incapacidade significa reavaliar, no interior dos 

mesmos critérios e da mesma lógica que a decretam, a condição de incapaz.” (DELGADO, 

1992, p. 181). 

  Dentro dessa proposta entende-se garantida a autonomia privada do portador de 

transtorno mental. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Sabe-se desde sempre. Sabe-se que falar faz bem. Por exemplo, é ao menos 

uma das razões que nos faz fazer congressos. Desde sempre, sabe-se que falar cura, 

no momento. Sabe-se que ir mal, estar doente, é talvez uma forma de falar quando 

já não se sabe falar. Na linguagem de hoje, diz-se “somatizar”, o que quer dizer 

que o corpo se torna um meio da palavra.  

(MILLER, 1997, p. 11). 

 

  Buscou-se falar da loucura, estudá-la, compreendê-la e tratá-la. Loucura não, 

transtornos mentais, como deve ser dito hoje. O estudo multidisciplinar foi essencial para 

buscar respostas ao problema proposto, acerca da revisão da interdição e da curatela no 

Direito brasileiro. Pretendeu-se discutir a questão de acordo com uma visão 

desestigmatizante. 

  Nesse caminho, verificou-se que o conhecimento e o tratamento médico do transtorno 

mental são de longo tempo e extremamente complexos, por mais que se busque uma 

identidade de composições, verificou-se que nem mesmo a CID e o DSM trazem as mesmas 

classificações. 

  Por mais de dois séculos a Medicina se preocupou em catalogar a loucura, conhecer 

suas razões, seus fundamentos e suas espécies. Quanto ao tratamento, em regra, trabalhou-se 

com a segregação incutindo pré-concepções e estigmatizações. Somente neste século a 

Medicina procurou o tratamento efetivo desenvolvendo a vertente farmacológica. 

  Em recente historicidade, a Psicologia, em vertente psicanalítica, dá voz ao paciente 

de saúde mental, buscando conhecer a realidade que existe dentro dele, extraindo a 

possibilidade de exercício de autonomia. 

  Junto com a Enfermagem, a Assistência Social, a Terapia Ocupacional e com o 

próprio Direito, a Medicina e a Psicologia formam uma equipe multidisciplinar que tem o 

condão de cuidar do portador de transtornos mentais de forma adequada à garantia e fomento 

de sua dignidade.  

  Quanto ao tratamento, seja medicamentoso e/ou psicoterápico, prevalece o 

entendimento de que ele deve se dar de forma ambulatorial e residencial, e excepcionalmente, 

com hospitalização. Nesse ponto, verifica-se a diminuição dos leitos psiquiátricos, criando-se 

situações de desatendimento, como a relatada no documentário “Omissão de Socorro” 

(ARAÚJO, 2007) citado na seção 2.6. É necessário garantir ao portador de transtorno mental 

o convívio com sua família que deve, ao lado do Estado, assumir a responsabilidade sobre ele. 

Entretanto, se a decisão médica for pela internação, o Estado deve garantir os meios 

necessários para sua consecução. Tudo isso, para se concretizar, na maior medida do possível 
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a autonomia de todos os sujeitos envolvidos: portador de transtorno mental, família e 

tratadores (médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros 

etc.). 

  Se nas searas dos tratamentos médico, psicológico e social do portador de transtorno 

mental sua individualidade e autonomia são relevadas e garantidas, outra não poderia ser a 

posição do Direito. Se há um tratamento jurídico que não coaduna com tais escopos, impõe-se 

a sua revisão. Isso foi o observado nesse trabalho e o que, por consequência, foi posposto 

atendendo aos anseios do Estado Democrático de Direito e seu lócus na proteção e fomento da 

dignidade da pessoa humana. É preciso dar voz e escutar o portador de transtornos mentais. É 

a sua fala que evidencia sua construção biográfica auxiliando a comprovação de seu 

discernimento e afastar a incapacidade civil e sua interdição. 

  Na parte geral do Código Civil de 2002 há eleição dos critérios etário e da saúde 

mental para a determinação da incapacidade civil. Como o presente trabalho teve como 

objetivo o segundo, viu-se que, em razão do transtorno mental (denominado na lei como 

doença ou deficiência mental) que lhe retire o discernimento é atribuída a condição de incapaz 

e, portanto, não pode por si só exercer os atos da vida civil, devendo ser interditado e sujeito à 

curatela. Conforme desenvolvido na seção 3.5.1 categorias previstas apriorísticamente não 

coadunam com os anseios aqui buscados, de forma que a reinterpretação da norma jurídica 

demanda o reconhecimento de incapacidade civil para aquele que não tenha discernimento 

para os atos da vida civil em razão de transtorno mental ou não, sendo sua configuração 

aferida casuisticamente. 

  O critério de discernimento, que na seara médica é conhecido como competência, é 

novo no Código Civil de 2002 em comparação com o Código Civil de 1916, de sorte que, na 

prática, como visto do exemplo de processos judiciais trazidos ao estudo, os laudos não 

analisam o discernimento do portador de transtornos mentais para fins de interdição, mas 

apenas a presença do transtorno mental. Contudo, não é o simples diagnóstico dele que 

demanda a interdição, mas sim as consequências que ele imputa ao discernimento. Afinal, 

considerando o tratamento medicamentoso e psicoterápico da atualidade, pode ser que a 

pessoa seja portadora de transtorno mental e não tenha discernimento para os atos da vida 

civil. De outro lado, existem casos em que as pessoas não possuem transtornos mentais e, 

mesmo assim, não têm discernimento para os atos da vida. 

  Se não é a doença, ou seja, se não é o transtorno mental que gera a incapacidade civil, 

mas somente e tão somente a falta de discernimento que daquele decorre, significa que se 

pode ter discernimento diante do transtorno mental como no caso do pródigo. Em razão disso, 
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ainda que haja vinculação entre o transtorno mental e a falta de discernimento que gera a 

incapacidade, não há determinismo entre eles.  

  Verificada a falta de discernimento oriunda ou não da saúde mental, a pessoa será 

declarada incapaz por meio da interdição, sendo-lhe atribuído um curador. Na sistemática 

atual, o curador somente assiste ou representa o curatelado na medida da falta de seu 

discernimento no caso de incapacidade relativa. Contudo, se as hipóteses de incapacidade 

previstas no Código devem ter sua aplicabilidade revisitada, significa que, ainda que previsto 

como incapaz de forma absoluta, se no processo for demonstrado o discernimento para atos de 

cunho patrimonial e/ou existencial, a curatela não irá incidir sobre eles.  

  Ademais, o curador não tem o condão de substituir a vontade do curatelado. Seu papel 

como cuidador é estimular o exercício da autodeterminação dele, na maior medida do 

possível, por meio de decisões dialogicamente estabelecidas. Ainda que não exista qualquer 

resquício de discernimento para o ato, o curador deve agir de acordo com o que a equipe 

multidisciplinar, em construção conjunta, entender adequado à garantia da dignidade humana 

o curatelado. Ou seja, o curador deve (re)construir a vontade do curatelado. 

   O acompanhamento do curatelado por uma equipe multidisciplinar, em cuidado 

contínuo e dando a participar ao juiz do andamento do discernimento da pessoa, é condição 

sine qua non para que os anseios constitucionais sejam angariados, conforme fundamento da 

revisão que se propõe. 

  Poder-se-ia pensar que o ideal, para garantia de segurança jurídica e da política pública 

de saúde mental no Brasil, seria que se fizesse um projeto de lei de um microssistema de 

proteção daqueles que não tem discernimento para exercer com autonomia os atos da vida 

civil. Entretanto, o estudo que fora realizado demonstrou o quão é complexo o tratamento da 

saúde mental pela Psiquiatria e Psicologia, por exemplo. Para tal ideário, seria necessário 

contar com a participação de profissionais dessas áreas. 

  Não obstante, conforme afirmado no introito, entende-se que os anseios da reforma 

proposta dependem de modificação de interpretação muito mais do que de alteração 

legislativa, em uma visão pós-positivista do Direito, com a aplicação direta de todos os 

princípios jurídicos aqui estudados. Ainda que a implantação de um procedimento como o do 

PAI-PJ junto à ação de interdição demande uma regulamentação administrativa do Tribunal 

de Justiça. Se for implementada a aplicação de cuidado aqui proposta, seria dada voz efetiva 

ao portador de transtornos mentais e a qualquer pessoa que por ventura não tenha 

discernimento, efetivando a garantia de direitos fundamentais e consecução da autonomia 

privada. 
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  Por fim, não se olvida que o problema inicial foi respondido: é possível a revisão da 

interdição e da curatela no Direito das Famílias, considerando uma revisão da teoria das 

incapacidades sob a ótica da saúde mental e dentro dos anseios do Biodireito, por meio da 

reinterpretação do sistema; permitindo que os portadores de transtorno mental manifestem por 

si só seu discernimento em atos autônomos, principalmente no âmbito existencial; seguindo o 

modelo de aplicabilidade aqui proposto, com acompanhamento contínuo e revisão da medida 

de proteção. 

  Desestigmatiza-se, assim, o olhar sobre o portador de transtorno mental e garante o 

exercício de sua autonomia privada. 
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ANEXO A – ARTIGOS CITADOS DA LEGISLAÇÃO FRANCESA NA SEÇÃO 3.4.1 

 

Código Civil de Napoleão de 1804 (FRANCE, 1804): 

 

7. L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert 

et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 

 

407. Le conseil de famille será composé, non compris Le juge de paix, de sic parens ou alliés, 

pris tant dans la commune ou la tutelle será ouverte que dans la distance de deux muriamètres, 

moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de procimité dans 

chaque ligne. 

 

488. La majorité est fixée à vingt-um ans accomplis; à CET age on est capaple de tous lês 

actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. 

 

489. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbecillité, de démence ou de fureur, doit être 

interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 

490. Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est meme de l’un 

des époux à l’égard de l’autre. 

 

491. Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parens, 

elle doit l’être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d’imbécillité ou de 

démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épuse, ni parens 

connus. 

 

492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. 

 

493. Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, séront articulés par écrit. Ceux qui 

poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces. 

 

494. Le tribunal ordonnera que Le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la 

section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, donne son 

avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. 

 

496. Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera la défendeur à la 

chambre du conseil : s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des 

juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Gouvernement 

sera présent à l’interrogatoire. 

 

499. En rejetant la demande en interdiction, el tribunal pourra néanmoins, se les criconstantes 

l’exigente, ordenner que le défendeus ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, 

recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens 

d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil que lui sera nommé par le même jugement. 

 

 

503. Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annullés, si la cause de l’interdiction 

existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. 
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504. Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront êntre attaqueés pour cause 

de démence, qu’utant que son interdiction aurait été pronuncée ou provoquée avant son décés; 

à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. 

 

506. Le mari este, de droit, le tuteur de sa femme interdite. 

 

507.  La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille 

réglera la forme et les conditions de l’administration ; sauf le recours devant les tribunauz de 

la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille. 

 

508. Nul, à l’exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la 

tutelle d’un interdit au-delà de diz ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et 

devra obtenir son remplacement.  

 

510. Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à 

accélérer sa guérison. Selor les caractères de sa malidie et l’étar de sa fortune, le consel de 

famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il será placè une maison de 

santé, et même dans un hospice. 

 

512. L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée: néanmoins la main-levée ne 

sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et 

l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de main-levée. 

 

Código Civil francês (FRANCE, 2014a): 

 

Article 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, 

lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. 

 

Article 8. Tout Français jouira des droits civils. 

 

Article 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront 

accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 

 

Article 414. La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable 

d'exercer les droits dont il a la jouissance. 

 

Article 414-1. Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en 

nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. 

 

Article 415. Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens 

que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. 

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits 

fondamentaux et de la dignité de la personne. 

Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, 

l'autonomie de celle-ci. 

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. 

 

Article 416. Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance 

générale des mesures de protection dans leur ressort. 
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Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une 

demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. 

Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur 

communiquer toute information qu'ils requièrent. 

 

Article 417. Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées 

de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles 

qui n'y ont pas déféré. 

Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-

ci, après les avoir entendues ou appelées. 

Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la 

radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 

471-2 du code de l'action sociale et des familles. 

 

Article 419. Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou 

le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la 

difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la 

protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. 

Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en 

fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des 

familles. 

Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne 

protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul 

communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des 

conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces 

modalités sont fixées par décret. 

A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir 

recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de 

protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité 

en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent 

manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. 

Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires. 

 

Article 425. Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison 

d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés 

corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de 

protection juridique prévue au présent chapitre. 

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que 

des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de 

ces deux missions. 

 

Article 428. La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité 

et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des 

règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs 

des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 

217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou 

par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. 
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La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés 

personnelles de l'intéressé. 

 

Article 429. La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé 

comme pour un majeur. 

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année 

de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa 

majorité. 

 

Article 430. La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne 

qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu 

un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, 

ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et 

stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. 

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la 

demande d'un tiers. 

 

Article 431. La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat 

circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la 

République. 

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article 431-1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le 

médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant 

de la personne qu'il y a lieu de protéger. 

 

Article 432. Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être 

accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de 

son choix. 

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à 

l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de 

nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. 

 

Article 433. Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des 

causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être 

représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. […] 

[...]Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de 

tutelle, pour la durée de l'instance. 

 

Article 440. La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des 

causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les 

actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. 

La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une 

protection suffisante. […] 

[…] La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une 

manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. 

La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne 

peuvent assurer une protection suffisante. 

 

Article 441. Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. 
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Article 442. Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. 

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 

n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données 

acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme 

du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il 

détermine.  

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre 

mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure 

de protection. 

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un 

certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le 

régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux 

articles 430 et 431. 

 

Article 443. La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, 

en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de 

l'intéressé. 

Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne 

protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle 

de la mesure. 

 

Article 447. Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. 

Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des 

intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou 

plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur 

est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour 

lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. 

Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la 

protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut 

confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. 

A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa 

précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent 

toutefois des décisions qu'elles prennent. 

 

Article 448. La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer 

les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle 

s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de 

l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le 

juge statue. 

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas 

l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant 

mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou 

plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du 

jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé. 

 

Article 449. A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, 

comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a 

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé 

entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. 
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A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve 

qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le 

majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. 

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, 

l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que 

de son entourage. 

 

Article 450. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle 

ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la 

liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne 

peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, 

notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. 

 

Article 451. Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou 

dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de 

curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste 

des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 

471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat. 

La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision 

contraire du juge. 

 

Article 453. Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de 

cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de 

l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

 

Article 454. Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de 

famille s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. 

Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le 

subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre 

branche. 

Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé 

curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur 

la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné. 

A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou 

le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et 

informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. 

Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne 

protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur 

ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison 

des limitations de sa mission. 

Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-

ci. 

La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du 

curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer 

le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous 

peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée. 

 

Article. 455. En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur 

dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de 
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la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en 

raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a 

été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc. 

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de 

tout intéressé ou d'office.  

 

Article 456. Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la 

protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition 

de sa famille et de son entourage le permet. 

Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés 

par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des 

recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. 

Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc 

conformément aux articles 446 à 455. 

Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion 

de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de 

l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque 

l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend 

fin. 

 

Article 458. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement 

des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais 

donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, 

les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du 

changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de 

son enfant. 

 

Article 459. Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions 

relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. 

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision 

personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle 

bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, 

de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait 

pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à 

représenter l'intéressé. 

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans 

l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant 

pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à 

l'intimité de sa vie privée.  

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures 

de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement 

ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été 

constitué. 

 

Article 464. Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de 

deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être 

réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération 

de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes 

ont été passés. 
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Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi 

par la personne protégée. 

Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du 

jugement d'ouverture de la mesure. 

 

Article 471. A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains 

actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres 

actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée. 

 

Article 473. Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-

même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. 

Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains 

actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. 

 

Article 477. Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une 

mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la 

représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus 

pourvoir seule à ses intérêts. 

La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance 

de son curateur. 

Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de 

curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la 

charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne 

pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner 

un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter 

du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. 

Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu 

au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié. 

 

Article 495. Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 

271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas 

permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa 

sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement 

judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. 

Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque 

l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes 

matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son 

conjoint. 

 

Article 500. Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le 

budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne 

protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à 

l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. 

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de 

gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa 

propre responsabilité. 

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la 

gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le 

tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le 
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contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la 

personne protégée. 

 

Article 501. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle 

commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des 

revenus. 

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à 

l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. 

L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne 

et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. 

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur 

un compte indisponible. 

Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si 

le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de 

celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

 

Article 502. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur 

sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. 

Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si 

les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par 

décret. 

 

Article 505. Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le 

juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. 

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel 

l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou 

en cas de vente amiable sur autorisation du juge. 

L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des 

instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être 

donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le 

recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. 

En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, 

autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il 

en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi. 

 

Article 503. Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence 

du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le 

transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. 

Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à 

l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui 

être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. 

Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, 

après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses 

biens par tous moyens. 

 

Article 504. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions 

du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du 

patrimoine de la personne protégée. 

Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. 
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Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée 

devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à 

l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces 

dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle 

et renouvelés par le tuteur. 

 

Article 511. Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces 

justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef: […]. 

 

Código de Processo Civil francês (FRANCE, 2014f): 

 

Article 1.218. La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur 

comporte, à peine d'irrecevabilité : 

1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 

2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au 

regard de l'article 428 du même code. 

 

Article 1.219. Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil : 

1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ; 

2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ; 

3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une 

représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère 

personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote. 

Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si 

celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. 

Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du 

procureur de la République ou du juge des tutelles. 

 

Article 1.233. Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de 

durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis 

par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la 

personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en 

marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. 

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du 

tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. 

Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de 

cette cour dans les quinze jours de l'arrêt. 

Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par 

tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au 

greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée. 

 

Código de Saúde Pública (Code de la santé publique) (FRANCE, 2014e): 

 

Article L.3211-1. Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui 

de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les 

chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure 

pénale. 

Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de 

s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. 
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Article L.3211-2. Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement 

pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes 

droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades 

soignés pour une autre cause. 

Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet. 

 

Article L3211-12-1. I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que 

le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement 

lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le 

représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du 

chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du 

code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure: […]. 

 

Article L.3211-2-2. Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application 

des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins 

initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. 

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique 

complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat 

médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins 

psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 

3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats 

médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. 

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi 

dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. 

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins 

psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du 

présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-

2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état 

de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. 

 

Article L.3211-3. Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins 

psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est 

transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles 

doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du 

traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa 

réinsertion recherchée. 

 

Article L.3211-8. La personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des 

chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peut être 

placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 

425 et 440 du code civil. 

 

Article L. 3211-11. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à 

tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 

pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat 

médical circonstancié. [...]. 
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ANEXO B – ARTIGOS CITADOS DA LEGISLAÇÃO ALEMÃ NA SEÇÃO 3.4.2 

 

Código Civil alemão - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) (DEUTSCHLAND, 2014): 

 

§ 1 Beginn der Rechtsfähigkeit.  Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der 

Vollendung der Geburt. 

 

§ 2 Eintritt der Volljährigkeit. Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. 

Lebensjahres ein. 

 

§ 1835 Aufwendungsersatz. 

(1) Macht der Vormund zum Zwecke der Führung der Vormundschaft Aufwendungen, so 

kann er nach den für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 669, 670 von dem Mündel 

Vorschuss oder Ersatz verlangen; für den Ersatz von Fahrtkosten gilt die in § 5 des 

Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes für Sachverständige getroffene Regelung 

entsprechend. Das gleiche Recht steht dem Gegenvormund zu. Ersatzansprüche erlöschen, 

wenn sie nicht binnen 15 Monaten nach ihrer Entstehung gerichtlich geltend gemacht werden; 

die Geltendmachung des Anspruchs beim Familiengericht gilt dabei auch als 

Geltendmachung gegenüber dem Mündel. 

(1a) Das Familiengericht kann eine von Absatz 1 Satz 3 abweichende Frist von mindestens 

zwei Monaten bestimmen. In der Fristbestimmung ist über die Folgen der Versäumung der 

Frist zu belehren. Die Frist kann auf Antrag vom Familiengericht verlängert werden. Der 

Anspruch erlischt, soweit er nicht innerhalb der Frist beziffert wird. 

(2) Aufwendungen sind auch die Kosten einer angemessenen Versicherung gegen Schäden, 

die dem Mündel durch den Vormund oder Gegenvormund zugefügt werden können oder die 

dem Vormund oder Gegenvormund dadurch entstehen können, dass er einem Dritten zum 

Ersatz eines durch die Führung der Vormundschaft verursachten Schadens verpflichtet ist; 

dies gilt nicht für die Kosten der Haftpflichtversicherung des Halters eines Kraftfahrzeugs. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Vormund oder Gegenvormund eine Vergütung nach § 

1836 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz erhält. 

(3) Als Aufwendungen gelten auch solche Dienste des Vormunds oder des Gegenvormunds, 

die zu seinem Gewerbe oder seinem Beruf gehören. 

(4) Ist der Mündel mittellos, so kann der Vormund Vorschuss und Ersatz aus der Staatskasse 

verlangen. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 1a gelten entsprechend. 

(5) Das Jugendamt oder ein Verein kann als Vormund oder Gegenvormund für 

Aufwendungen keinen Vorschuss und Ersatz nur insoweit verlangen, als das einzusetzende 

Einkommen und Vermögen des Mündels ausreicht. Allgemeine Verwaltungskosten 

einschließlich der Kosten nach Absatz 2 werden nicht ersetzt. 

 

§ 1896 Voraussetzungen. 

(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 

besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn 

einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige 

auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf 

der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen 

Willen nicht kundtun kann. 

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden. 
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(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung 

erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des 

Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichneten 

Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, 

ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können. 

(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten gegenüber 

seinem Bevollmächtigten bestimmt werden. 

(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die Entgegennahme, 

das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom Aufgabenkreis des Betreuers nur dann 

erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 

 

§ 1897 Bestellung einer natürlichen Person. 

(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine natürliche Person, die geeignet ist, in 

dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu 

besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen. 

(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungsvereins, der dort 

ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit 

Einwilligung des Vereins bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in 

Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich oder teilweise als 

Betreuer tätig ist (Behördenbetreuer). 

(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der 

Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer 

anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. 

(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so ist 

diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht zuwiderläuft. 

Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genommen 

werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der Volljährige vor dem 

Betreuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen erkennbar nicht 

festhalten will. […]. 

 

§ 1901 Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers. 

(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheiten des 

Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen.[…]. 

 

§ 1904 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen. 

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine 

Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 

Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der 

Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden 

erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem 

Aufschub Gefahr verbunden ist. 

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine 

Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff 

bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch angezeigt 

ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund des Unterbleibens oder des 

Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 

Schaden erleidet. 

(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, die 

Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten entspricht. 
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(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen 

Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die 

Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Willen 

des Betreuten entspricht. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in Absatz 

1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die 

Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst und 

schriftlich erteilt ist. 

 

§ 1906 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der Unterbringung. […] § 1846 ist nur 

anwendbar, wenn der Betreuer an der Erfüllung seiner Pflichten verhindert ist. 

(3a) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf der Genehmigung des 

Betreuungsgerichts. Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnahme zu 

widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Er hat den Widerruf dem 

Betreuungsgericht anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, 

einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, durch 

mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren 

Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. 

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines 

Bevollmächtigten in Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 setzen voraus, dass die 

Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1, 3 und 4 genannten Maßnahmen 

ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 

 

Lei sobre processos não contenciosos - Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit - FGG (DEUTSCHLAND, 2008): 

 

§ 68. (1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines 

Einwilligungsvorbehalts hat das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören und sich einen 

unmittelbaren Eindruck von ihm zu verschaffen. Den unmittelbaren Eindruck soll sich das 

Gericht in der üblichen Umgebung des Betroffenen verschaffen, wenn dieser es verlangt oder 

wenn es der Sachaufklärung dient und der Betroffene nicht widerspricht. Das Gericht 

unterrichtet ihn über den möglichen Verlauf des Verfahrens; es weist in geeigneten Fällen den 

Betroffenen auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht und deren Inhalt hin. 

Verfahrenshandlungen nach Satz 1 dürfen nur dann durch einen ersuchten Richter erfolgen, 

wenn von vornherein anzunehmen ist, daß das entscheidende Gericht das Ergebnis der 

Ermittlungen auch ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen zu würdigen vermag. Hat der 

Betroffene seinen Aufenthalt nicht nur vorübergehend im Ausland, so erfolgen 

Verfahrenshandlungen nach Satz 1 bis 3 im Wege der internationalen Rechtshilfe. 

(2) Die persönliche Anhörung des Betroffenen kann unterbleiben, wenn 

1. nach ärztlichem Gutachten hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des 

Betroffenen zu besorgen sind oder 

2. der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts offensichtlich nicht in 

der Lage ist, seinen Willen kundzutun. 

 

Lei do Procedimento em matéria de família e jurisdição voluntária - Gesetz über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit – FamGG - (DEUTSCHLAND, 2014b): 

 

§ 278. Anhörung des Betroffenen 
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(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung 

eines Einwilligungsvorbehalts persönlich anzuhören. Es hat sich einen persönlichen Eindruck 

von dem Betroffenen zu verschaffen. Diesen persönlichen Eindruck soll sich das Gericht in 

dessen üblicher Umgebung verschaffen, wenn es der Betroffene verlangt oder wenn es der 

Sachaufklärung dient und der Betroffene nicht widerspricht. 

(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den möglichen Verlauf des Verfahrens. In 

geeigneten Fällen hat es den Betroffenen auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht, deren 

Inhalt sowie auf die Möglichkeit ihrer Registrierung bei dem zentralen Vorsorgeregister nach 

§ 78a Abs. 1 der Bundesnotarordnung hinzuweisen. Das Gericht hat den Umfang des 

Aufgabenkreises und die Frage, welche Person oder Stelle als Betreuer in Betracht kommt, 

mit dem Betroffenen zu erörtern. […] 

(4) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, weil hiervon erhebliche 

Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu besorgen sind, darf diese Entscheidung nur 

auf Grundlage eines ärztlichen Gutachtens getroffen werden. […]. 

 

§ 280. Einholung eines Gutachtens 

(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts hat 

eine förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines Gutachtens über die Notwendigkeit 

der Maßnahme stattzufinden. Der Sachverständige soll Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit 

Erfahrung auf dem Gebiet der Psychiatrie sein. 

(2) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstattung des Gutachtens persönlich zu 

untersuchen oder zu befragen. Das Ergebnis einer Anhörung nach § 279 Absatz 2 Satz 2 hat 

der Sachverständige zu berücksichtigen, wenn es ihm bei Erstellung seines Gutachtens 

vorliegt. 

(3) Das Gutachten hat sich auf folgende Bereiche zu erstrecken: 

1. das Krankheitsbild einschließlich der Krankheitsentwicklung, 

2. die durchgeführten Untersuchungen und die diesen zugrunde gelegten 

Forschungserkenntnisse, 

3. den körperlichen und psychiatrischen Zustand des Betroffenen, 

4. den Umfang des Aufgabenkreises und 

5. die voraussichtliche Dauer der Maßnahme. 

 

§ 281. Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines Gutachtens 

(1) Anstelle der Einholung eines Sachverständigengutachtens nach § 280 genügt ein ärztliches 

Zeugnis, wenn 

1. der Betroffene die Bestellung eines Betreuers beantragt und auf die Begutachtung 

verzichtet hat und die Einholung des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf den Umfang 

des Aufgabenkreises des Betreuers unverhältnismäßig wäre oder 

2. ein Betreuer nur zur Geltendmachung von Rechten des Betroffenen gegenüber seinem 

Bevollmächtigten bestellt wird. 

(2) § 280 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

§ 282. Vorhandene Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

(1) Das Gericht kann im Verfahren zur Bestellung eines Betreuers von der Einholung eines 

Gutachtens nach § 280 Abs. 1 absehen, soweit durch die Verwendung eines bestehenden 

ärztlichen Gutachtens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 18 des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch festgestellt werden kann, inwieweit bei dem Betroffenen 

infolge einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die 

Voraussetzungen für die Bestellung eines Betreuers vorliegen. 
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§ 290. Bestellungsurkunde. 

Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Bestellung. Die Urkunde soll enthalten: […] 

3. den Aufgabenkreis des Betreuers; […]. 

 

§ 300. Einstweilige Anordnung. 

(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung einen vorläufigen Betreuer bestellen oder 

einen vorläufigen Einwilligungsvorbehalt anordnen, wenn 

1. dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für die 

Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts gegeben sind 

und ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht, 

2. ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betroffenen vorliegt, 

3. im Fall des § 276 ein Verfahrenspfleger bestellt und angehört worden ist und 

4. der Betroffene persönlich angehört worden ist. 

Eine Anhörung des Betroffenen im Wege der Rechtshilfe ist abweichend von § 278 Abs. 3 

zulässig. 

 

§ 302. Dauer der einstweiligen Anordnung. 

Eine einstweilige Anordnung tritt, sofern das Gericht keinen früheren Zeitpunkt bestimmt, 

nach sechs Monaten außer Kraft. Sie kann jeweils nach Anhörung eines Sachverständigen 

durch weitere einstweilige Anordnungen bis zu einer Gesamtdauer von einem Jahr verlängert 

werden. 

 

§ 308. Mitteilung von Entscheidungen. 

(1) Entscheidungen teilt das Gericht anderen Gerichten, Behörden oder sonstigen öffentlichen 

Stellen mit, soweit dies unter Beachtung berechtigter Interessen des Betroffenen erforderlich 

ist, um eine erhebliche Gefahr für das Wohl des Betroffenen, für Dritte oder für die 

öffentliche Sicherheit abzuwenden. 

(2) Ergeben sich im Verlauf eines gerichtlichen Verfahrens Erkenntnisse, die eine Mitteilung 

nach Absatz 1 vor Abschluss des Verfahrens erfordern, hat diese Mitteilung über die bereits 

gewonnenen Erkenntnisse unverzüglich zu erfolgen. 

(3) Das Gericht unterrichtet zugleich mit der Mitteilung den Betroffenen, seinen 

Verfahrenspfleger und seinen Betreuer über Inhalt und Empfänger der Mitteilung. Die 

Unterrichtung des Betroffenen unterbleibt, wenn 

1. der Zweck des Verfahrens oder der Zweck der Mitteilung durch die Unterrichtung 

gefährdet würde, 

2. nach ärztlichem Zeugnis hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des 

Betroffenen zu besorgen sind oder 

3. der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts offensichtlich nicht in 

der Lage ist, den Inhalt der Unterrichtung zu verstehen. 

Sobald die Gründe nach Satz 2 entfallen, ist die Unterrichtung nachzuholen. 

(4) Der Inhalt der Mitteilung, die Art und Weise ihrer Übermittlung, ihr Empfänger, die 

Unterrichtung des Betroffenen oder im Fall ihres Unterbleibens deren Gründe sowie die 

Unterrichtung des Verfahrenspflegers und des Betreuers sind aktenkundig zu machen. 
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ANEXO C – ARTIGOS CITADOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NA SEÇÃO 3.4.3 

 

Ordenações Afonsinas (1446-1521) (PORTUGAL, 2014a): 

 

TITULO LXXXII. Dos Tetores, e curadores, e em quantas maneiras podem feer dados. 

Disserom os Sabedores, que em tres maneiras podem feer eftabelecidos os guardadores, que 

fe chamam em direito tetores, e curadores dos moços, que ficam horfoõs. A primeira he 

quando o Padre eftabeleceo gardador a feu filho em feu teftamento, que fe chama em latim, 

tetor teftamenteiro, que quer tanto dizer como tetor, que He dado em teftamento d’outrem. 

1 A segunda maneira he quando o Padre nom leixa gardador, ou tetor ao horfom em feu 

teftamento, e ha hy parentes; ca enton as Leix outorgaarom, que feja gardador, ou tetor do 

horfom o que for parente mais chegado: e efte tal he chamado em latim, tetor lidimo, que quer 

tanto dizer como tetor, que he dado por Ley e per direito. 

2 A terceira meneira he quando o Padre nom leixa guardador a feu filho, ou tetor, nem há 

parente mais chegado, que o guarde, ou fe o há, he embargado em tal maneira, que o nom 

pode ou o nom quer guardar; entom o Juiz daquelle luga lhe dará por guardador, ou tetor 

algum boõ homem, e leal: e a efte guardador tal, dizem em latim, tetor dativo, que quer tanto 

dizer, como guardador, que he dado per alvidro do Juiz. E porque há deferença antre eftes 

tetores, ou curadores, entendemos a fallar de cada huum delles apartadamente, primeiramente 

daquelle, que eftabelece o Padre a feus filhos, e dos outros, que decedem delles. 

 

TITULO LXXXVI. Do Tetor, ou Curador, que he dado ao defaffifado, ou pródigo. 

Assy como as Leix Imperiaaes eftabelecerom, que fesa dado tetor, e curador ao horfom meor 

de vinte cinco annos, por endenderem que por fuá pequena hidade, a fraqeza do entendimento 

nom faberá reger fuá peffoa e fazenda a s feu proveito, bem afsy eftebelecerom e mandarom, 

que feja dado curador AA peffoa, e fazenda do homem, que he fandeo, e defmomoriado, e 

bem afsy aos beens, e fazendo do home, que defordenadamente e fem difcripçom gafta e 

deftrue fuá fazensa, que he chamado em direito prodiguo. E porque os fabedores deferença; 

porem entendemos primeiramente trautar do fandeu, que he de maior importancia que o 

prodigno. 

1 Estabelecerom as Leix Imperiaaes, que tanto que a Juftiça da terra fouber, que em effa Villa, 

ou Lugar há alguum fandeu, que por caufa de fuá fandyce poffa fazer mal ou dãpno a alguma 

na perfoa, ou na fazenda, deve logo entregalo a feu Padre, em cujo poder eftever; 

encomendando-lhe, e mandando da noffa parte, que d’hy em dainte ponha fingular guarda na 

peffoa do dito fandeu, a fazneda alguma, fe a tever; e fe comprir, faça-o aprofoar em tal guifa, 

que nom poffa fazer mal, com que alguú receba dapno; ca feja certo, que fe defpois que lhe 

afsy for dada e encomendada a guarda do dito feu filho, elle alguum ma, ou dapno fazer em 

peffoa, ou em fazenda d’alguum outro, affe Padre fera theudo e obrigado de todo correger e 

enmendar polo corpo, e beens que ouver, pela culpa e negrigencia, que afsy cometer em 

guarda do dito feu filho. 

2 E seendo effe defmemoriado, e fandeu cafado, ferja entregue ao feu padre, como dito he, e 

mais lhe fejam entregues todos feus beens que ouver, afsy movis como de raiz, per iventairo 

feito e efcripto per maaõ de Tabelliaõ pruvico; dos quaaes lhe feja hordenada certa coufa pela 

juftiça, que dê e entregue aa dita fuá molher pera fuá manteença, e de feus filhos, fe os tever; 

e afsy alfayas de cafa, como mantimento cotidiano, e veftir, e calçar, e qualquer outra cufa, 

que lhe for neceffaria fegundo fuá qualidade e condiçom, e bem afsy aa fazenda e patrimônio, 

que ouver o dito defaffifado; dando juramento dos Santos Avangelhos ao dito Padre, que bem, 

e fiel, e direitamente rega e governe a fazenda do dito fandeu feu filho, e faça delle curar e 

penfar com boa diligencia a fificos, e a meeftres, fegundo feu aftado requerer. E mande-lhe 
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efcrepver polo dito Tabelliam todalas defpezas que fezer, afsy acerca da cura e mantimento do 

dito feu filho, como do mantimento e defpeza, que fezer acerca de fua molher, e filhos, fe os 

tever, pera ódefpois todo vyr á boa recadaçom, quando lhe for requerido. E efto pero fe fuá 

molher for tal, que feja honefta, e de boõ entendimento, e quifer a aminiftraçom, que lhe feja 

entregue. [...]. 

 

TITULO LXXXVI. Do Tetor, ou Curador, que he dado ao defaffifado, ou pródigo.[...] 

3 E esta curadia regerá e miniftrará feu Padre, ou fua Madre, ou fua molher, em quanto elle 

efsy durar na fandice; e tornando elle a feu verdadeiro fifo e entendimento comprido, logo lhe 

fejam tornados e reftituidos feus beens todos , com toda livre aminiftraçom delles, afsy e tam  

perfeitamente como a tinha, antes que perdeffe o entendimento e o Padre lhe feja theudo a dar 

conto e recado, de como o regeo e miniftrou, durante a dita curadia, e fe alguma duvida for 

antre elles fobre a dita conta, determine-a o Juiz como achar per direito, dando appellaçom, e 

aggravo, &c. [...]. 

4 E seendo effe filho fandeu e defememoriado per intervallos, e interpofiçoões de tempo, em 

tal cafo mandamos, que nom leixe o dito Padre, ou fuá molher por tanto de feer feu curador, 

no tempo que afsy parecer côrdo e fefudo: pero que em effe tempo, que afsy for fefudo, elle 

regerá e governará fuá fazenda afsy e TAM comprifamente, como cada huȗ outro homen, que 

aja feu FIFO e entendimento todo comprido; e tanto que elle perder o fifo, e tornar a fandice, 

logo o dito feu Padre per virtude da dita curadia, ou fuá molher torne a reger a miniftrar a 

peffoa e fazenda do dito feu filho, afsy como a regia e miniftrava ante, que lhe dita curadia, e 

aminiftraçom della foi encomendada, como dito he. 

 

 

TITULO LXXXVII. De como o Tetor, e Curador devem fazer Inventario dos beens do meor, 

e bem afsy do furiofo, ou prodigo. 

[...] 3 E mandamos que todo o tetor, ou curador, de qualquer qualidade, quer lidimo, quer 

dativo, fempre em todo caso feja theudo de fazer iventario, e nom feja relevado de o fazer 

[...]. 

 

Ordenações Manuelinas (1521-1569) (PORTUGAL, 2014): 

 

TITULO LXXXVI. Do menor de vinte cinco annos contra que foi dada injustamente algȗa 

fentença, e pede reftituiçam contra Ella. E como fera citado, e dado curador aa lide. [...]. 

 

Ordenações Filipinas (1603-1830) (PORTUGAL, 1870): 

 

TITULO CII. Dos tutores e Curadores, que se dão aos órfãos. [...]. 

 

Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas (1876): 

 

Art. 1. As pessoas considerão-se como nascidas, apenas formadas no ventre materno; a Lei 

lhes-conserva seus direitos de successão para o tempo do nascimento. 

 

Art. 8. As pessoas são maiores, ou menores. Aos vinte e um annos completos termina a 

menoridade, e se é habilitado para todos os actos da vida civil. 

 

Ârt. 9. Exceptuão-se os Expostos, que logo aos vinte aunos completos são havidos por 

maiores. 
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Art. 25. O menor até a idade de quatorze annos, e a menor até a de doze-annos, serão ativa e 

passivamente representados em Juízo por seus Tutores. 

 

Art. 26. Depois dessa idade os menores, que forem autores, tem intervenção própria; e se 

forem réos, devem ser especialmente citados, e mais seus curadores, pena de nulidade do 

processo. 

 

Art. 29. Os loucos de todo o gênero, e os pródigos, são equiparados aos menores. A Lei do 

mesmo modo os-protege. 

 

Ari. 311. Logo que o Juiz dos Orphãos souber, que em sua jurisdicção ha algum demente, que 

pela sua loucura possa fazer mal; entrega-lo-ha á um Curador, que administre sua pessoa e 

bens. 

 

Art. 313. Estas pessoas, excepto a molhér do demente, não podem escusar-se da curadoria. 

 

Art. 314. A- molhér, o pai, e o avó, terão a curadoria, emquanto durar a demência, e os outros 

Curadores não são obrigados á servir mais de dois annos. 

 

Art. 315. Estes Curadores prestarão juramento de fielmente administrarem os bens do 

demente, e de applicarem os necessários soccorres médicos segundo a qualidade da sua 

pessoa. 

 

Art. 319. Sendo necessário, o Curador fará, prender o demente para que não cause damno. 

 

Art. 320. Se o demente fizer mal ou damno á ontrem, o Curador é responsável pela 

indemnisação, tendo havido culpa e negligencia. 

 

Art. 321. A curadoria cessará, logo que o demente recobre seu perfeito juizo, restituindo-se-

lhe a livre admiaistracão de de (sic) seus bens. 

 

Art. 322. Sendo a loucura de lúcidos intervallos, durante elles regerá o demente seus bens, 

sem comtudo cessar a curadoria. 

 

Código de Processo Civil de 1939 (BRASIL, 1939): 

 

Art. 613. A interdição por perturbações mentais, resultantes do abuso de tóxicos, será 

requerida com a citação do interditando; e, quando promovida pelo orgão do Ministério 

público, o juiz nomeará curador à lide. 

Na petição inicial, o requerente fará a exposição circunstanciada dos fatos e indicará as provas 

em que se baseia o pedido. 

 

Art. 614. Feita a citação dos interessados, o juiz mandará proceder a exame de sanidade no 

interditando e, em audiência prèviamente designada, o interrogará, ouvindo as suas 

testemunhas e as do requerente e recorrendo a quaisquer outros elementos de informação. 

 

Art. 615. Verificada a incapacidade do interditando absoluta e permanente, ou relativa e 

temporária, para os atos da vida civil, o juiz decretará a interdição nas quarenta e oito (48) 

horas seguintes à audiência (art. 607) e deferirá a curatela, plena ou limitada, de acôrdo com o 
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exame, fixando, no segundo caso, as restrições de capacidade a que ficará sujeito o 

interditado. 

 

Art. 616. A interdição do pródigo será requerida pela mesma forma, citado o interditando, e a 

petição mencionará, circunstanciadamente, os fatos reiterados e indicativos de dissipação, 

processando-se, de acôrdo com o estabelecido noa artigos anteriores. 

 

Art. 617. Decretada a interdição, o juiz nomeará curador provisório, cujas funções se tornarão 

definitivas logo que a sentença transite em julgado. 

 

Art. 618. A interdição poderá ser levantada por meio de requerimento e prova de haver o 

pródigo readquirido capacidade para a administração de seus bens, ou de não mais existirem 

conjuge e ascendentes ou descendentes legítimos. 

 

Art. 619. Para o levantamento da interdição serão ouvidos o curador e o orgão do Ministério 

Público, e a sentença, que o decretar, será publicada ou registada, na forma do art. 609. 

 

Art. 620. Si a prodigalidade resultar de desordem das faculdades mentais, o pródigo será 

submetido a exame médico-legal, para os efeitos da interdição por incapacidade mental. 

 

Art. 1.185. Obedecerá às disposições dos artigos antecedentes, no que for aplicável, a 

interdição do pródigo, a do surdo-mudo sem educação que o habilite a enunciar precisamente 

a sua vontade e a dos viciados pelo uso de substâncias entorpecentes quando acometidos de 

perturbações mentais. 

 

Art. 1.187. O tutor ou curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 (cinco) dias 

contados: 

I - da nomeação feita na conformidade da lei civil; 

II - da intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou o instrumento público que 

o houver instituído. 

 

Art. 1.188. Prestado o compromisso por termo em livro próprio rubricado pelo juiz, o tutor ou 

curador, antes de entrar em exercício, requererá, dentro em 10 (dez) dias, a especialização em 

hipoteca legal de imóveis necessários para acautelar os bens que serão confiados à sua 

administração. 

Parágrafo único. Incumbe ao órgão do Ministério Público promover a especialização de 

hipoteca legal, se o tutor ou curador não a tiver requerido no prazo assinado neste artigo. 

 

Art. 1.189. Enquanto não for julgada a especialização, incumbirá ao órgão do Ministério 

Público reger a pessoa do incapaz e administrar-lhe os bens. 

 

Art. 1.190. Se o tutor ou curador for de reconhecida idoneidade, poderá o juiz admitir que 

entre em exercício, prestando depois a garantia, ou dispensando-a desde logo. 

 

Art. 1.191. Ressalvado o disposto no artigo antecedente, a nomeação ficará sem efeito se o 

tutor ou curador não puder garantir a sua gestão. 

 

Art. 1.192. O tutor ou curador poderá eximir-se do encargo, apresentando escusa ao juiz no 

prazo de 5 (cinco) dias. Contar-se-á o prazo: 

I - antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar compromisso; 
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II - depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa. 

Parágrafo único. Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, reputar-se-á 

renunciado o direito de alegá-la. 

 

Art. 1.193. O juiz decidirá de plano o pedido de escusa. Se não a admitir, exercerá o nomeado 

a tutela ou curatela enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado. 

 

Art. 1.194. Incumbe ao órgão do Ministério Público, ou a quem tenha legítimo interesse, 

requerer, nos casos previstos na lei civil, a remoção do tutor ou curador. 

 

Art. 1.195. O tutor ou curador será citado para contestar a argüição no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

Art. 1.196. Findo o prazo, observar-se-á o disposto no art. 803. 

 

Art. 1.197. Em caso de extrema gravidade, poderá o juiz suspender do exercício de suas 

funções o tutor ou curador, nomeando-lhe interinamente substituto. 

 

Art. 1.198. Cessando as funções do tutor ou curador pelo decurso do prazo em que era 

obrigado a servir, ser-lhe-á lícito requerer a exoneração do encargo; não o fazendo dentro dos 

10 (dez) dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juiz o 

dispensar. 

 

 

 

 

 

 

 


