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RESUMO 

Dentre os impactos ambientais mais freqüentes e preocupantes dos dia atuais, encontra-

se a influência do crescimento das cidades sobre a saúde mental humana. Ansiedade, 

estresse pós-traumático e síndrome do pânico são só alguns exemplos das 

conseqüências de uma vida cada dia mais contaminada pela velocidade de informações, 

pela violência de nossos dias, pela pressão de resultados “para ontem”, e tudo o que 

representa um movimento muitas vezes mais rápido do que a mente humana pode 

suportar. Não há dúvida que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como é 

previsto na Constituição da República, é também um meio ambiente que deve 

proporcionar, a todos os seres humanos, uma vida saudável e livre de pressões 

angustiantes. E se isso é uma utopia nos dias de hoje, há que, ao menos, buscar-se 

maneiras de proteger juridicamente as pessoas que são vítimas desse que é, com 

certeza, um impacto ambiental, sem pura e simplesmente declará-las incapazes. Esse 

cuidado solidário que se deve ter, assume contornos jurídicos e seu fundamento é a 

dignidade humana. 
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RESUMEN 

De entre los impactos ambientales más frecuentes y preocupantes de los dias actuales, 

se encuentra la influencia del crecimiento de las ciudades sobre la salud mental 

humana. Ansiedad, estrés postraumatico y síndrome del pánico son sólo algunos 

ejemplos de las consecuencias de uma vida cada día más contaminada por la velocidad 

de informaciones, por la violencia de nuestros días, por la presión de resultados “para 
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ayer”, y todo lo que representa un movimiento muchas veces más rápido que la mente 

humana puede soportar. No hay duda que el medio ambiente ecológicamente 

equilibrado, tal como se prevee em la Constitución de la República, es también un 

medio ambiente que debe proporcionar, a todos los seres humanos, uma vida saludable 

y libre de presiones angustiantes. Y si eso es uma utopía em los días de hoy, hay que, 

por lo menos, buscar maneras de proteger jurídicamente las personas que son víctimas 

de ese  que es, con  seguridad, un impacto ambiental, sin pura y simplemente 

declararlas   incapaces. Ese cuidado solidario que se debe tener, asume contornos 

jurídicos y su fundamento es la dignidad humana. 

 

PALABRAS-CLAVE 

MEDIO AMBIENTE; SALUD MENTAL; BIODERECHO; INCAPACIDAD; 

DIGNIDAD HUMANA 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

       As novidades trazidas pela tecnologia, tanto as mais simples quanto as mais 

complexas, vêm facilitando, cada vez mais, até mesmo as atividades corriqueiras da 

vida humana.  No entanto, por serem  tão eficazes, rápidas e precisas, além de 

perfeitamente descartáveis e substituíveis  por outras mais recentes em pouco espaço de 

tempo, trazem consigo exigências muito mais ágeis do que o cérebro humano foi 

projetado para absorver.  

 

      Sob perspectiva um pouco diversa, a vida atual nas grandes cidades tem trazido 

situações altamente traumatizantes para aqueles vivenciam ou que tenham vivenciado, 

de maneira direta ou indireta, o doloroso impacto de viver no meio ambiente inseguro 

atual.  

       Daí porque, atualmente, vem se observando que muitas pessoas são tomadas 

pelos sentimentos de medo, ansiedade que, de tão intensos, chegam a desencadear 

quadros patológicos, tais como transtorno de ansiedade, transtorno do pânico e 

transtorno de estresse pós-traumático. Muitos desses casos resultam, significativamente, 

de fatores ambientais, para além das predisposições biológicas e inatas. 
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  No sentido de abrir reflexão sobre esse problema social, necessário, 

inicialmente, lembrar que o meio ambiente que se pretende equilibrado é aquele que dá 

condições de assegurar a sadia qualidade de vida, nesta encontrando-se compreendida, 

evidentemente,  a integridade psíquica de todos. 

 

  Além disso, seguindo o raciocínio crítico, também deve ser registrado que, sob a 

perspectiva essencialmente prática,  a proteção jurídica de pessoas em casos tais pode 

ser realizada mediante a pura e simples aplicação do regime de incapacidades previsto 

no Código Civil. Assim, se absolutamente incapazes, são representadas; se, 

relativamente incapazes, assistidas; e, dessa forma, são mantidas como sujeitos 

abstratos, figuras no intenso tráfico jurídico do qual elas são, também, mantidas à parte,  

em maior ou menor medida. 

 

  Importante lembrar que boa  parte dos quadros patológicos aqui referidos, são 

desencadeados por fatores ambientais, decorrentes da vida atual nas grandes cidades, 

refletindo-se, portanto,  em verdadeiro impacto ambiental. Por isso mesmo, cumpre 

analisar o regime de incapacidades com a devida compreensão do problema e 

solidariedade para com os que padecem de tais efeitos devastadores da vida 

contemporânea. Isso para que a almejada proteção, essencial ao regime de 

incapacidades, não resulte inexoravelmente em interdição, que pode ser interpretada 

como punição a quem já se sente menor e diferente em razão da sua especial 

sensibilidade (ou, do violento impacto) ao que lhe traz a vida atual.  

 

 Uma vez que a sociedade consiga reconhecer que a ansiedade, o pânico, o 

estresse pós-traumático têm, efetivamente, componentes ambientais, embora a 

influência ambiental seja diferente de um indivíduo para outro, o problema passa a ter 

conotação social.  Esse é o primeiro passo para afastar a categorização da lei brasileira 

(e a dicotomia capazes/incapazes), tão incongruente quando se trata de dimensões do 

comportamento humano e das diversas e tão complexas manifestações da mente 

humana. 

 

 E, a partir de uma releitura pautada pela dignidade assegurada na Constituição, 

busca-se alcançar a solidariedade e o cuidado que, ao expressar uma forma responsável 

de se relacionar, assume evidente valor jurídico. 
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1 VIDA ATUAL E  ANSIEDADE: AMBIENTE EQUILIBRADO? 

 

  Ao se voltar o pensamento para o início do século XX, depara-se com uma vida 

repleta de simplicidade e precioso tempo. Deslocar-se a cavalo ou de charrete, 

comunicar-se por cartas escritas cuidadosamente à mão, participar de refeições em 

família, não ser sufocado pelo excesso de informações. Resta, certamente, uma 

nostalgia em se imaginar um mundo assim, embora não se possa de todo esquecer as 

dificuldades daquela época.  

  

  Voltando-se à realidade atual, chega-se à riqueza de aparelhos e serviços 

disponíveis para economizar tempo,  para facilitar o trabalho profissional e doméstico e 

até mesmo o lazer.  Assim, além de máquinas de lavar roupas e louças, fogões a gás e 

elétricos, aspiradores de pó, forno de microondas, espremedores de frutas, cafeteiras 

elétricas,  ferros elétricos e a vapor, tele-entrega, fast food, supermercado virtual (que 

tanto trabalho reduzem e até eliminam);  há também telefones em casa e celulares nas 

ruas (que permitem contato constante), automóveis, aviões, metrôs (que facilitam o 

deslocamento); televisores, internet,   computadores em casa e no ambiente de trabalho, 

CD, DVD, Ipods, MP3, MP4 (que preenchem a vida atual de constantes, novas e 

diversas informações).  No entanto, nota-se aí um verdadeiro paradoxo: com tantas 

facilidades tecnológicas à disposição, muitas pessoas parecem ter mais dificuldades na 

sua vida e na sua rotina1. 

 

  Isso ocorre porque as inovações tecnológicas, muito embora se reconheça sejam 

grandes facilitadoras até mesmo de atividades corriqueiras, trazem consigo exigências 

sempre muito novas e muito mais rápidas do que o cérebro humano foi projetado para 

absorver. Por conta disso, muitas pessoas são tomadas pelos sentimentos de medo e 

ansiedade que, de tão intensos, vêm a desencadear um quadro patológico2.  

 

  Não parece ser esse o meio ambiente que se pretende equilibrado. Mas é esse o 

meio ambiente em que se vive, hoje, e cabe a todos, portanto, a responsabilidade de 

                                                 
1 SILVA, Ana Beatriz B. Mentes com medo: da compreensão à superação. São Paulo:  
Integrare Editora, 2006, p. 209-210.. 
2 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit.,p.210. 
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assegurar o seu equilíbrio e, por via de conseqüência, a integridade psíquica, além da 

saúde física de todos. 

 

  Para assegurar a saúde mental das pessoas que nele vivem, o meio ambiente 

deve ser naturalmente acolhedor, e guardar, ao menos, congruência temporal com a 

velocidade média da mente humana em acompanhar os seus resultados. No entanto, se    

o ambiente em que vivem e trabalham exige que corram, que pensem e ajam 

rapidamente; se elas não conseguem segurança e sossego nem em suas próprias casas; 

se vivem premidas por prazos inexeqüíveis marcados pelo imediatismo das inovações 

tecnológicas, isso traz em si um alerta: as facilidades práticas das quais não se 

consegue, hoje, nem mesmo imaginar a inexistência, certamente aceleraram o processo 

de viver, o que pode ser bem recebido ou não, dependendo das características pessoais 

de cada um. 

 

  O meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de 

vida, assegurado constitucionalmente3, deve ser, sem dúvida, o que se demonstra apto a 

manter a integridade psíquica de todos. Se o meio ambiente em que se vive não oferece 

condições para tanto, necessário realizar-se uma leitura compreensiva de eventuais 

conseqüências até desastrosas que esse mesmo meio ambiente pode causar na vida de 

cada um.  

   

  Dentre os resultados psicológicos mais freqüentes que decorrem da vida nas 

grandes cidades, o medo é o que se apresenta com maior evidência. Em suas diferentes 

manifestações e graus de intensidade (ansiedade, angústia, susto, pânico, fobia, estresse 

pós-traumático), indubitável o componente ambiental, ainda que possa, em alguns 

casos, estar vinculado a outros fatores pessoais individuais.  

      

2 O MEDO E SEUS COMPONENTES AMBIENTAIS  

    

  O medo tem como função chamar a atenção do indivíduo para um determinado 

problema, permitindo, desse modo, que se possa enfrentá-lo da melhor maneira. Diz-se, 

                                                 
1. 3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  
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assim, o medo normal, quando somente apresenta ativação com um bom e razoável 

motivo, diante de um perigo real e não diante de mera eventualidade de perigo, ou 

mesmo da lembrança de um perigo. De igual forma e em igual medida, o  medo dito 

normal, em sua intensidade, é proporcional ao risco, permitindo que o agir seja 

adaptado à situação. Evidentemente, podem ocorrer situações em que o medo se 

apresenta falso, por engano; é o medo “por nada”; mas esses chamados falsos alarmes, 

para serem identificados no nível da normalidade, devem se apresentar ocasionalmente, 

além de serem controláveis4

 

  Se o medo se manifesta sem um razoável motivo, ou se o perigo não é real (é 

imaginário ou é somente uma recordação de algo que aconteceu), ou ainda, se é 

desproporcional ao risco, diz-se que é patológico, em maior ou menor grau. Em suma, 

diz-se o medo patológico quando é excessivo, tanto para ativar-se quanto para 

desativar-se, ou seja, é forte demais, sem flexibilidade, impetuoso, e pode transformar-

se muito rapidamente em pânico. Isso faz com que algumas pessoas sofram do que se 

costuma denominar “medo do pânico”: o indivíduo começa a ficar com medo em 

determinada situação e logo começa a se angustiar pelo receio de que aquele seu medo 

se transforme em pânico completo, incontrolável. Há, também, outras características do 

medo patológico: demora do retorno ao controle e à calma, e facilidade à tendência de 

reiniciar novamente5  

 

  A diferença entre o medo e a fobia está em que a última se caracteriza por um 

medo intenso, podendo chegar ao pânico; esse medo é, por vezes, incontrolável, e 

provoca o evitamento ou a fuga do confronto com objetos ou com as situações que o 

desencadearam, pois se é necessário o confronto, o sofrimento é extremo6. É nesse 

sentido, portanto, que se costuma afirmar que “as fobias não representam um risco de 

vida, mas podem destruir a qualidade de vida”7

  

  É possível, ainda, identificar-se medos não absolutamente normais, mas que, no 

entanto, não atingem o grau de fobias. São os chamados “medos intermediários”, que 

não são nem normais, nem fóbicos. Entretanto, sua perfeita caracterização depende 
                                                 
4 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 13-14. 
5 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 14-15. 
6 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 16-17.  
7 ANDRÉ, Christophe. Psicologia do medo: como lidar com temores, fobias, angústias e 
pânicos. Trad. João Batista Kreuch. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 17. 
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muito de pequenos detalhes do ambiente8. Assim, uma pessoa que tenha medo de se 

expor, socialmente, pode ter um medo justificado pelo número de pessoas que estará na 

platéia, ou pelo fato de não dominar o assunto, enfim, por motivos que justifiquem um 

receio normal, que desencadeará uma resposta de cuidado maior em relação ao 

enfrentamento. No entanto, se a mesma pessoa tem medo de conversar casualmente 

com duas ou três outras, sejam quem elas forem, o medo caracterizou-se em fobia. Por 

fim, se o medo de se expor tem alguma justificativa para aquele indivíduo (medo de 

falar com uma determinada pessoa, por motivos individuais e pessoais ou 

profissionais), não é considerado medo normal, pois outrem no seu lugar não teria medo 

algum ou, quando muito, teria um ligeiro receio, que poderia demandar maior cuidado 

na conversa; mas também não é fobia, pois o medo é, somente, de falar com aquela 

pessoa; é, portanto, um “medo intermediário”.  

 

  Costuma-se afirmar que os medos considerados patológicos, assim como as 

fobias, resultam de uma dupla influência: de um lado, as predisposições biológicas, 

essencialmente inatas (a herança pode ser familiar individual, mas também pode se 

caracterizar como herança coletiva, da espécie); de outro, as influências ambientais e, 

portanto, adquiridas pelo indivíduo (a sua história pessoal). Considera-se, também, que 

o peso respectivo desses dois fatores de influência é variável, de acordo com as fobias. 

Assim, fobias como as de água, de altura ou de animais, parecem ser muito ligadas a 

fatores genéticos. Porém, outras, como as fobias de direção, podem ser desencadeadas 

por fatores ambientais (após um acidente, por exemplo, em que a pessoa é vítima, 

responsável ou testemunha)9. 

 

  Por outro lado, o medo maior ou menor, infundado ou não, patológico ou fobia, 

sofre influência do ambiente em que se vive e isso faz determinar um maior ou menor 

sofrimento de quem teme. Assim, alguém que vive em área selvagem sofre muito mais 

de medo de cobras do que aquele que vive na cidade; porém, se este que vive na cidade 

sofre de claustrofobia, terá muito mais oportunidades de sofrimento pelo seu temor, em 

face da necessidade de entrar em elevadores e em  outros lugares fechados e pouco 

espaçosos, do que se vivesse em área de mata, mais livremente. 

 

                                                 
8 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit., p. 17. 
9 ANDRÉ, Christophe. Op. Cit. , p. 33-34. 
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  Há, ainda, situações extremas, de “pessoas que passaram por eventos de 

natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica; testemunharam a morte de 

perto; correram risco de vida; vivenciaram momentos de violência ou fatos violentos 

como assaltos, seqüestros, acidentes de carro, desastres naturais, guerras, torturas 

psicológicas e/ou físicas, abusos sexuais etc”10. Boa parte delas, após vivenciar 

situações traumáticas como essas, passam por um tempo de adaptação (em média, 

menos de um mês) em que as experiências dolorosas e “paralisantes” são 

psicologicamente diluídas e, sob certa ótica, cicatrizadas. Infelizmente, para muitas 

outras, “o agente estressor (evento traumático) perpetua-se de forma intensa, 

provocando seqüelas psíquicas em suas vítimas, mostrando sinais evidentes de que ele 

continua vivo na memória”11. É o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), 

caracterizado, resumidamente, por sofrimento psicologicamente significativo, capaz de 

afetar o funcionamento de áreas importantes da vida do indivíduo; sintomas de 

recordações involuntárias e abruptas; respostas fisiológicas similares ao ataque de 

pânico (taquicardia, sudorese intensa, ondas de frio ou de calor, sensação de 

desmaio,falta de ar); e tais sintomas permanecem por mais de um mês (se o período 

sintomático é inferior a um mês, diz-se transtorno de estresse agudo)12.     

      

3 PÂNICO, ANSIEDADE, ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: 

INCONGRUÊNCIA DO REGIME DE INCAPACIDADES  

 
Pessoas não são descartáveis, evidentemente. No entanto, em pânico, ansiosas 

ou estressadas após um trauma, não produzem os resultados que a sociedade produtiva 

espera delas. E então, o que se vê? A mesma sociedade que contribuiu para o estado em 

que elas se encontram, munindo-se de regras e fundamentos para deixá-las, de certa 

forma e em certa medida, à parte. 

 

Se está em pânico, a pessoa não manifesta sua vontade com a atenção devida, 

nem o seu consentimento é tido como livre. Se o seu nível de ansiedade é alto, 

possivelmente não produzirá bem, pois tem pressa; talvez aja por impulso, talvez a 

ansiedade seja tanta que paralise o seu agir. Se está traumatizada, algumas tarefas antes 

simples e corriqueiras, agora lhe parecem impossíveis.  
                                                 
10 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 124. 
11 SILVA, Ana Beatriz B. Silva. Op. Cit., p. 126. 
12 SILVA, Ana Beatriz B. Silva. Op. Cit., p. 130-131. 
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 Sob o ponto de vista  essencialmente prático, a proteção jurídica de pessoas em 

casos tais pode ser realizada mediante a pura e simples aplicação do regime de 

incapacidades previsto no Código Civil13. De modo que, se consideradas absolutamente 

incapazes, continuam a figurar como sujeitos de direitos, porque representadas; e, se 

relativamente incapazes, também são mantidas no sistema categorizado das relações 

jurídicas, pois são assistidas. Dessa forma, a sociedade pode conseguir mantê-las como 

figuras abstratas no grande e variado círculo de negociações, mas, de verdade, deixa-as 

à parte, em grau absoluto ou relativo. 

 

 Porém, há que se recordar que grande parte dos quadros de medo, ansiedade e 

estresse pós-traumático são movidos por fatores ambientais, refletindo-se em 

verdadeiro impacto que a sociedade atual traz consigo na esteira do seu 

desenvolvimento. Logo, nesses casos, a análise do regime de incapacidades deve ser 

permeada de compreensão e solidariedade, levando-se em consideração, evidentemente, 

o grau de intensidade do quadro clínico que se apresente. Isso para que não resulte 

inexoravelmente em interdição que, para além do seu necessário e essencial cunho 

protetivo, poderá caracterizar-se em mais uma punição aos que já padecem de alguns 

dos efeitos mais devastadores da vida contemporânea.  

  

 Poder-se-ia argumentar, em hipóteses de ansiedade, medo ou estresse pós-

traumático, a respeito da incapacidade acidental, prevista no Código Civil Português 

(Decreto-Lei nº 47 344,. de 25 de Novembro de 1966)  a qual, ao contrário das demais 

                                                 
13 Algumas respostas, na dependência da interpretação que se der ao caso 

concreto,  podem ser encontradas na Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2.002, que institui o Código Civil, 
ao dispor nos seus artigos 3º e 4º: 

 
 “ Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil: 
 I –   ...(omissis); 
 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 – ...(omissis); 
 II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, 

tenham o discernimento reduzido; 
  III –  ...(omissis); 
  IV – ...(omissis)”. 
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incapacidades, não afeta o estado da pessoa14. Porque, de acordo com a lei portuguesa, 

quem se encontra acidentalmente incapacitado por qualquer causa passageira que 

comprometa as sua faculdades intelectuais e volitivas, pode pedir a anulação do ato 

jurídico praticado. Tal incapacidade é caracterizada somente durante os momentos em 

que se verificam as suas causas.  

 

No entanto, além da imperiosa necessidade de se bem caracterizar que a pessoa 

não tem o livre exercício de sua vontade porque o seu estado mental, devido a 

deficiências próprias ou influências alheias, não é propício para o efeito, o fato há de ser 

notório ou conhecido da outra parte. Esclarece, ademais, a lei portuguesa, que é notório 

o fato que uma pessoa de normal diligência teria podido notar15

  
 Também reconhecida pela lei italiana16, a incapacidade acidental é admitida 

doutrinariamente no Brasil, ainda que de forma um pouco tímida. Designada por 

incapacidade natural, consiste na incapacidade de entender e de querer, que não está 

judicialmente declarada. Está adstrita  a um determinado ato, para o qual o indivíduo 

não apresentava condições mentais de manifestar livremente a sua  vontade. E existe 

apenas durante os momentos em que é possível verificar suas causas. Para além disso, 

em quaisquer outras situações, a pessoa é considerada perfeitamente capaz.  

 

 Mas o interesse em se proteger o incapaz choca-se com o interesse da outra 

parte que ignorava haver convencionado com alguém que não tinha condições de 

discernir; por isso, a menção doutrinária brasileira sobre a incapacidade natural acentua 

que, a legitimar a faculdade de pedir a anulação do ato, impõe-se que, além da 

incapacidade natural de entender e de querer, seja reconhecido o grave prejuízo ao 

agente, além da má-fé do outro contraente17. E ainda há que se observar que, se a 

                                                 
14  “Art. 257 (Incapacidade acidental)  

2.  A declaração negocial feita por quem, devido a qualquer causa, se encontrava acidentalmente 
incapacitado de entender o sentido dela ou não tinha o livre exercício da sua vontade é anulável, 
desde que o facto seja notório ou conhecido do declaratário.  

3.  O facto é notório, quando uma pessoa de normal diligência o teria podido notar.” 

15 HÖRSTER, Heinrich Ewald. A parte geral do Código Civil Português: Teoria Geral do 
Direito Civil. Coimbra: Almedina, 1992, p. 346-347. 
16  O Código Civil Italiano refere-se à incapacidade de entender e de querer nos artigos 120, 428, 
591, 775, 1389, 1425 e 2046. 
17  GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil.  12ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 171. 
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incapacidade natural é aquela que ainda não foi judicialmente declarada, evidentemente 

o dado natural deve corresponder às hipóteses legais, posto que não se admite, no 

regime das incapacidades, interpretação extensiva. 

 

  Casos há de incapacidade sem interdição. O próprio Código Civil Brasileiro 

menciona, no artigo 3º, a causa transitória que impossibilite a manifestação da vontade, 

sem sujeitar à curatela aquele que, por motivo não permanente, teve impedida a sua 

expressão volitiva18.   

 

 Note-se, no entanto, que mesmo para a caracterização da incapacidade acidental 

prevista na legislação portuguesa, o fato deve ser notório ou conhecido da outra parte. 

Essa exigência se dá em razão de que a incapacidade acidental, ao contrário da 

incapacidade de exercício, cuja interdição é levada a registro,  não tem assentamento 

nenhum; logo, para a segurança das relações jurídicas, há que se exigir a notoriedade do 

fato impeditivo ou o conhecimento do mesmo pela outra parte (e não de qualquer 

terceiro), posto que negocia com quem, em princípio, é plenamente capaz19.   

 

 Imagine-se a dificuldade de se comprovar o conhecimento, pela outra parte, de 

sintomas como os de ansiedade, estresse pós-traumático e medo patológico, que podem 

ou não ser percebidos, até porque, em alguns casos, no afã de evitar constrangimentos 

maiores, são disfarçados por nuances comportamentais, até socialmente aceitáveis, 

somente evidenciando-se em casos mais severos.  

 

 Observe-se partes do depoimento de uma paciente de transtorno de ansiedade 

generalizada: “...chego sempre antes da hora marcada...Estou trabalhando, mas sempre 

preocupada com os horários, com as tarefas, com o que o chefe vai me pedir, penso que 

não vou dar conta, que vou ser demitida...”20 Será que o comportamento dela se 

demonstra, realmente, inadequado ao que a sociedade atual pretende na linha de 

produção? 

 

                                                 
18 O artigo 1767, inciso II, do Código Civil Brasileiro, só sujeita à curatela  as pessoas apresentem 
motivos permanentes impeditivos da sua respectiva manifestação de vontade. 
19 HÖRSTER, Heinrich Ewald. Op cit., p. 347. 
20 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 143. 

201



  

 E outro, de uma universitária, paciente de transtorno de estresse pós-traumático, 

encaminhada a tratamento por seus pais, que não entendiam o comportamento da filha: 

“...no final do ano passado, fui estuprada à noite, numa rua quase deserta...Nunca contei 

nada pra ninguém, pois morro de vergonha de tudo e não quero magoar meus pais”21

 

 E mais um, de paciente com sintomas de ataque de pânico: “Sinto falta de ar, 

dor no peito, meu queixo começa a tremer sozinho, os braços ficam dormentes e a 

sensação é de que vou morrer...Nunca contei nada pra minha namorada e pros meus 

amigos, pois fico com vergonha deles acharem que é frescura minha ou que sou 

fraco”22. 

 

  Sob a ótica doutrinária brasileira, a incapacidade natural também deve vir 

acompanhada do binômio grave prejuízo do agente/má fé do outro contraente, o que, 

muitas vezes não se evidencia de modo tão simples.  

 

Por derradeiro, é de se recordar que o regime legal de incapacidades não 

comporta interpretação extensiva; logo, impõe-se adequar a incapacidade natural às 

hipóteses do regime legal. Assim, a incapacidade natural, no Direito Brasileiro,  está 

vinculada, basicamente, ao discernimento e à manifestação de vontade, previstos na lei. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A DIGNIDADE DELINEANDO O CUIDADO 

SOLIDÁRIO 

         

As diversas ponderações aqui apontadas têm em si a imediata e natural 

lembrança  do valor do ser humano e do respeito que lhe é devido.  É esse dado 

axiológico representado pelo ser humano que sustenta o viés que deve nortear as 

respostas. 

 

O Direito existe para o homem e o homem é valor. Na precisa e sensível 

observação dos sempre lembrados Francisco Muniz e José Lamartine Corrêa de 

Oliveira, “(...) no caso do ser humano, o dado pré-existente à ordem legislada não é um 

dado apenas ontológico, que radique no plano do ser; ele é também axiológico. (...) O 

                                                 
21 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 133. 
22 SILVA, Ana Beatriz B. Op. Cit., p. 65. 
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homem vale, tem a excepcional e primacial dignidade de que estamos a falar, porque é. 

E é inconcebível que um ser humano seja sem valer.”23

 
 Esse respeito ao ser humano traduz o fundamento ético que requer toda norma 

jurídica própria de um Estado de Direito. A Constituição de 1988 destaca-o já no seu 

artigo 1º, inciso III24. Logo, as ponderações a respeito do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (previsto expressamente no art. 225 da mesma Constituição 

da República) devem ser levadas a efeito a partir de uma perspectiva integral do ser 

humano, considerando-se a sua necessária e imprescindível sadia qualidade de vida.   

 

 Essa é uma tarefa não pouco árdua nem simples, porquanto se reconheça que o 

impacto trazido pelo meio ambiente atual à saúde mental do ser humano afronta a sua 

dignidade.  

 

 Por isso, necessário considerar, de maneira fundamental e efetiva, que a vida 

humana “não há só a rede de relações sociais. Existem pessoas concretas, homens e 

mulheres. Como humanos, as pessoas são seres falantes; pela fala constroem o mundo 

com suas relações. Por isso, o ser humano é, na essência, alguém de relações 

ilimitadas”25. Logo, para além das categorizações jurídicas  imposta pelo Direito 

Privado Clássico, tais como a do regime de incapacidades, existe gente, vida, dignidade 

humana, valores, sentimentos. E toda e qualquer tendência a categorizar  nuances do 

comportamento, somente distancia a lei da sua finalidade essencial, que é a proteção do 

ser humano na sua integralidade, seja ele calmo ou ansioso, esteja ele tranqüilo, em 

pânico ou sob o efeito profundamente danoso de um estresse pós-traumático. 

  

                                                 
23  MUNIZ, Francisco José Ferreira; OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. O Estado de Direito e 
os Direitos da Personalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 532, p. 16, 1980.  
24 “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: 
  I - a soberania; 
               II - a cidadania; 
  III - a dignidade da pessoa humana; 
  IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
  V - o pluralismo político.”  
 
25 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 12a. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999, p. 139. 

203



  

 Se a sociedade reconhecer que a ansiedade, o pânico, o estresse pós-traumático 

são, em maior ou menor grau, resultados do meio ambiente em que se vive (muito 

embora possa essa influência variar de pessoa para pessoa), a questão passa a ter 

conotação não mais individual, mas social.  É o primeiro passo para afastar a 

categorização já distante, e alcançar a solidariedade que aproxima, constrói e, acima de 

tudo, cuida.  

 

  Decorrente do afeto, o cuidado é expressão da humanidade. “A 

capacidade de cuidar está enraizada na natureza humana”26 Mas o cuidado não significa 

infantilizar o outro, abrindo margem para que ele possa chegar, mesmo, a se sentir 

inferior; é reconhecer-se solidário e igual, mesmo nas mais inconciliáveis diferenças.  

 

  O cuidado expressa, sem dúvida, uma forma responsável de se relacionar. É 

nesse sentido que assume o seu valor jurídico. O estar presente, preocupar-se, ter 

consideração, valorizar o outro, ouvir, proteger, compreender, enfim, amar. Essa malha 

de afetividade pode ser demonstrada também de maneira ampla e socializada, no 

entendimento compreensivo dos resultados danosos que a vida atual já está trazendo 

para a saúde mental de todos e, infelizmente, para muitos, em grau bastante 

significativo. 

  

              Importa reler as categorias. Importa revisar os conceitos. Importa refletir a 

respeito das disposições legais e dos fatos, sob o manto de valores tão fortes como a 

dignidade e a solidariedade. Somente assim é possível alcançar-se a compreensão 

verdadeira de quem, do quê e em que medida se pretende proteger. 
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