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Resumindo, pai e mãe, te amo e vai ser sempre assim.

(TELÓ, 2009, faixa 16).
À minha mãe Branca Antunes e ao meu pai Silverio Souza.
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Quero mais que tudo, tudo, tudo
Te amar sem limites
Viver uma grande história.

(DJAVAN,1999, faixa 12).
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Sempre me arrependi dos meus acessos de raiva, mas não consegui
dominá-los, a não ser raras vezes. É justamente por nem sempre os dominar
que, mal volto a mim – o que ocorre quase sempre de supetão, da mesma
forma que de supetão foi que perdi o juízo -, sinto-me constrangido e sofro.
Lamento ter permitido que o corcel da alma irracional, aquele irascível (e
aqui a palavra erudita está em seu lugar adequado), tenha prevalecido sobre
o nobre corcel da alma racional.
Tenho uma tendência – em relação à qual nunca tentei ir além do que
aflora à consciência nos momentos de recolhimento e de meu humor (freqüentíssimos) nos dias em que tudo parece dar errado – para a autoflagelação e a
autodestruição, por sorte corrigidas nas horas de bonança pela contratendência
salutar para a autocomiseração. O duvidar de mim mesmo e o descontentamento com as metas alcançadas, muitas das quais inesperadas, imprevistas, sempre
se originam, se não exatamente da convicção, da suspeita de que a facilidade
com que consegui percorrer o meu caminho, inacessível a muitos dos meus
contemporâneos, fosse devida mais à boa sorte e à indulgência alheia do que
às minhas virtudes, se não apenas a alguns dos meus defeitos vitalmente úteis,
como aquele de saber retirar-me a tempo, antes de ter dado o último passo,
o mais arriscado (um argumento sobre o qual poderia escrever um pequeno
tratado, que intitularia Do meu moderantismo).
Sem nunca ter me sentido em paz comigo mesmo, tentei desesperadamente ficar em paz com os outros. Não sei se existe igual correspondência
entre os Estados. Mas tenho a tentação de dizer que sim. Ainda uma vez,
sem querer buscar explicações elaboradas que de boa vontade deixo para
os competentes, acredito que no fundo da minha insegurança, que gera
ansiedade e favorece uma irresistível vocação para o catastrofismo, exista a
dificuldade que precisei superar desde a adolescência para aprender a arte
de viver, agravada pela convicção de nunca tê-la compreendido bem, apesar
do aprendizado de excepcional duração. [...]
Não é de resto necessário, e muito menos merecido, estar sempre
na crista da onda. É, ao contrário, um ato de sabedoria – aquela sabedoria
atribuída como especial virtude a quem chegou ao fim na corrida da vida
– olhar sem muita indulgência para o próprio passado, não confiar demais
no próprio, e incertíssimo, futuro e, quanto ao presente, ano após ano, subir
mais alto pela arquibancada, aonde chegam cada vez menos nítidas as imagens
dos atores e mais fracas as vozes da estrada.
(BOBBIO, 1997, p. 6-7/11).

Quando te empenhas em um trabalho e tudo corre com a facilidade que
desejas, tem cuidado! As trevas comumente perseguem os empreendimentos
onde os frutos são saborosos. Não reclames das dificuldades. Procura, com
todo zelo, superá-las com humildade e alegria nunca deixando os pensamentos negativos povoarem a tua mente, porque eles podem turvar as tuas altas
aspirações, desviando-as para regiões onde predomina a improdutividade.
(MAIA, 2004, p. 16).
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PREFÁCIO

Foi uma honra ter sido convidada a fazer o prefácio desta obra tão
importante, principalmente quando se trata de uma pessoa que me é
tão querida. A profa. Iara é minha ex-aluna, sempre amiga e, desde que
assumiu a docência no ano de 2009, junto à Faculdade Pitágoras em
Betim; e no ano de 2011, junto à Universidade Federal de Ouro Preto,
minha colega e parceira. Impossível não destacar sua importância junto
ao nosso Centro de Estudos em Biodireito – CEBID.
O livro “Estatuto da Pessoa com Deficiência: curatela e saúde mental”
é fruto da tese de doutoramento da autora, na área de concentração em
Direito Privado, no Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas.
O trabalho foi escrito antes da aprovação do Estatuto da Pessoa com
Deficiência e o texto ali defendido propunha a revisão da interdição
e da curatela a partir do livro “A Capacidade dos Incapazes”, escrito a
duas mãos, pelo Prof. Diogo Luna e por mim.
Com a aprovação e a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, novos estudos foram realizados e agregados pela autora ao
texto inicial. E, considerando os desafios para o cumprimento da inclusão e da promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Iara indaga:
[...] como se efetivará na prática os anseios da revisão da teoria
das incapacidades civis, da interdição e da curatela perpetrada
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência junto ao Direito Civil,
em especial o Direito das Famílias, e no Direito Processual,
considerando uma visão promocional baseada na saúde mental?

Trata-se de trabalho multidisciplinar e, por isso, estudos na seara
da Medicina, da Psicologia e da Psicanálise são apresentados. Não há
como o Direito se afastar dessas ciências. E foi por isso que, além da
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competente orientação do Prof. Dr. Walsir Edson Rodrigues Junior,
Iara contou com a Co-orientação da Profa. Dra. Maria José Gontijo
Salum que, com conhecimento na área da Psicologia, pôde conduzir
a autora por solos férteis.
O capítulo 2 é reservado ao estudo da evolução do tratamento da
loucura ao transtorno mental na Psiquiatria.Trata, ainda, da Psicologia
e da Psicanálise, e traz a lume o modo pelo qual elas atuam junto aos
transtornos mentais. A autora brinda o leitor com estudos acerca do
movimento manicomial no Brasil e do movimento contrário, o antimanicomial, trazendo as fundamentações ideológicas e as legislações que
os sustentam. Ao final desse capítulo, a autora apresenta a Psiquiatria
Forense e a Psicologia Jurídica e a forma de sua atuação em processos
judiciais. Ressalta, ainda, a importância da construção dos casos clínicos
como forma de buscar o melhor tratamento em saúde mental:
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.

No capítulo 3, a autora propõe o estudo das temáticas da personalidade, da (in)capacidade, da interdição e da curatela no Direito,
confrontando-as com o tratamento jurídico francês e alemão. A divisão
do tratamento jurídico em épocas é extremamente didática.
No Direito brasileiro, o estudo da (in)capacidade, da interdição
e da curatela é feito desde as ordenações de Portugal ao sistema do
Código Civil de 2002 em conjunto com o Código de Processo Civil
de 1973 que tratavam da questão até os dois primeiros dias de 2016.
No capítulo 4 a autora enfrenta muitas questões que o Estatuto
da Pessoa com Deficiência traz para o ordenamento jurídico brasileiro.
Vale destacar:
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a) o tratamento da deficiência e a conclusão de que a doença não gera
necessariamente a deficiência; a deficiência não é causa de incapacidade,
como prevê expressamente o Estatuto, a não ser que afete o discernimento. Logo, há afirmação de que a falta de discernimento reconhecida
por equipe multidisciplinar é a única medida de incapacidade.
b) a alteração na teoria geral das incapacidades do Código Civil e o fim
da previsão da incapacidade absoluta para as pessoas com deficiência.
Mas, mesmo que se preveja apenas a incapacidade relativa, a autora
defende que o instituto da representação poderá ser aplicado se for
constatada a ausência de discernimento por equipe multidisciplinar.
c) as questões intertemporais, com a revogação pelo novo Código de
Processo Civil dos artigos do Código Civil alterados pelo Estatuto,
especialmente, a questão do fim da interdição que, segundo a autora:
[...] entende-se que a interdição é a medida jurídica e judicial
cabível para que se comprove em juízo a falta de discernimento para os atos da vida civil que culminará no reconhecimento
da incapacidade absoluta (se for o caso e conforme defendido
na seção anterior) ou relativa. Logo, não obstante as alterações
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, continua vigente no
sistema jurídico brasileiro. Entretanto, sua aplicação prática
de outrora, como visto no capítulo 3, deve ser alterada e não
pode ser usada mais como meio de segregação e afastamento
indiscriminado da capacidade da pessoa, chegando a provocar
sua morte civil. O instituto agora é promocional. A interdição
serve como meio processual de comprovação da situação
excepcional de ausência de discernimento, total ou parcial.

d) aspectos procedimentais e os efeitos das alterações do Estatuto na
legislação civil.
Ainda no capítulo 4, a autora trabalha com o sistema de interdição
e curatela no novo Código de Processo Civil e leis em tramitação no
Congresso Nacional.
No capitulo 5, a autora apresenta suas concepções acerca da revisão
da teoria das incapacidades: o discernimento é o único elemento para
a definição de incapacidade e sua gradação. Cabe à equipe multidisciplinar verificar a necessidade de nomeação de cuidador que assista ou
represente a pessoa, com a delimitação dos atos.
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Diante dessa afirmação a autora apresenta sua teoria: a aplicação
da interdição e da curatela como medida promocional e de cuidado,
sugerindo um acompanhamento contínuo da pessoa sem discernimento,
por meio de um sistema assemelhado ao PAI-PJ do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais:
[...] 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 com esquizofrenia 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 sua vida.
Nessa hipótese, o juiz deverá rever a medida, adaptando a
restrição imposta pelo direito à realidade.

O livro é de leitura agradável, sem perder o linguajar técnico, e é
indicado para profissionais do Direito e da Saúde que acreditam que
as pessoas com deficiência, na medida de suas particularidades, estão
em constante processo de construção de uma pessoalidade e exercício
de uma personalidade jurídica.
As pessoas comprometidas com a dignidade humana deveriam ter
um exemplar. As melhores bibliotecas também.
Villa Lorandi, em Caxias do Sul, aos 31 de janeiro de 2016.

Maria de Fátima Freire de Sá
Profa. da PUC Minas; Doutora e Mestre em Direito;
Pesquisadora e Coordenadora do CEBID
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