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A gem cannot be polished without friction, 

nor a man perfected without trials (...)Why, 

then, do you wonder that good men are 

shaken in order that they may grow 

strong? No tree becomes rooted and 

sturdy unless many a wind assails it. For 

by its very tossing, it tightens its grip and 

plants its roots more securely - the fragile 

trees are those that have grown in a 

sunny valley. It is, therefore, to the 

advantage of good men, to the end that 

they may be unafraid, to live constantly 

amidst alarms and to bear with patience 

the happenings that are ills only to him 

who ill supports them. 

Lucius Annaeus Seneca 
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RESUMO 

 

A presente dissertação objetivou investigar, em um primeiro momento, os aspectos 

da pessoa com deficiência mental e os direitos que gravitam ao sujeito. O tema 

apresentou complexidade para além do mundo jurídico, delineando um entrave com 

o paradigma moderno que opera reducionismos e simplificações. Diante da 

transdisciplinaridade constatou-se a necessidade de apresentar uma teoria que 

abrangesse a complexidade dos direitos da pessoa com deficiência mental, em seus 

aspectos psicológicos, psiquiátricos, políticos, econômicos e legais. O capítulo 

primeiro trata da contextualização da pessoa com deficiência, tanto na história, 

quanto no direito. O capítulo segundo aborda o sentido em que o autor Ronald 

Dworkin, teórico do Direito, caracteriza como um passo à frente na conjugação dos 

diversos elementos de fato e direito, e fontes de direito de sua teoria, bem como se 

analisa a jurisprudência que permeia ambos os temas. Ao relacionar as dimensões e 

naturezas necessárias para compreensão da lei e do direito, a teoria do direito e da 

decisão judicial de Dworkin leva a um novo paradigma, em que o sistema jurídico e 

suas fontes, incluindo a decisão judicial, formam um corpo coeso, articulado e com 

uma intencionalidade, tendo diversas dimensões para tanto. O terceiro capítulo é 

dedicado diretamente à denominação dos fatores apresentados nos capítulos um e 

dois, onde trabalho com casos exemplificativos, que tornam a percepção do Direito 

mais sensível. A conclusão da dissertação é dedicada à perspectiva não só dos 

direitos das pessoas com deficiência mental, mas de todo o Ordenamento Jurídico, 

diante dos contrapontos encontrados. 

 

Palavras-chave: Dignidade humana. Direito à saúde. Pessoa com deficiência 

mental. Direito como integridade. Igualdade. Democracia.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation is dedicated to the interpretation of the rights of the mentaly ill. The 

theme exhibited its complexity beyond Law conceptions, displaying the obstacles 

within the modern paradigma – which operates simplifications and reductions not 

even needed. Confronted with the transdisciplinarity we needed for a solution on this 

complexity, further investigation into psychology, psychiatry, politics, economy and 

philosophy was made. In the first chapter, I dwell with the mentally ill and his rights 

as presented today amid Modernism. The second chapter is dedicated to Ronald 

Dworkin’s theory, conjugating several elements within the Law, and reconigzing 

Dignity and Equality as Principles of Law, looking deeply into Cases and Opinion 

through jurisprudence. By integrating dimensions and natures, Dworkin’s theory 

develop to a whole new Paradigm, a post positivist, where Law’s integrated by 

political morality, forming a cohesive, articulated and intentional Legal Order. The 

third chapter is dedicated directly to the denomination between the subjects of the 

first and second chapters, where I discuss, with hypothetical situations, how the Law 

impacts the mental ill. The conclusion of the dissertation is dedicate to the 

perspective - not only on the rights of the mentally ill, but - the whole Legal Order, as 

a result of the juxtapositions made. 

 

Keywords: Dignity. Right to Health. Mentally ill. Law as integrity. Equality. 

Democracy.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho versa sobre a pessoa com deficiência e o Ordenamento 

Jurídico brasileiro, tendo em vista o paradigma jurídico-político introduzido no Brasil 

pela Constituição da República Federativa de 1988. 

A pesquisa concentra-se na área de Direito, Estado, Sociedade e Direitos da 

Personalidade, linha de pesquisa Instrumentos de Efetivação dos Direitos da 

Personalidade e tem como tema a pessoa com deficiência. 

A pessoa com deficiência foi definida como objeto da pesquisa desde os 

primeiros delineamentos do projeto de dissertação. A delimitação do tema à pessoa 

com deficiência, os Direitos da Personalidade e o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência em uma perspectiva paradigmática consistiu em um longo e árduo 

esforço derivado da preocupação de estudar a efetiva tutela desses. 

Desta maneira, há um evidente fluir do tema dentre os direitos da 

personalidade, por ser uma reflexão deles sobre a pessoa com deficiência mental; o 

espectro psiquiátrico acerca da manifestação de vontade e compreensão de 

consequências, sendo vinculado ao direito à saúde individual e coletivamente; a 

compreensão destes direitos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. 

A busca pela teoria que: 1) fortaleça a compreensão geral no âmbito da 

pessoa e do Direito foi o primeiro enfrentamento do trabalho, tendo em vista que 

diante da legislação especial e esparsa colocada, a tutela do direito da pessoa com 

deficiência mental se dá de maneira reduzida e com um escopo extremamente 

iníquo; 2) capaz de fundamentar a proposta enquadrada na Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo conduziu a 

pesquisar-se sobre: O Estado Democrático de Direito e os Direitos Fundamentais; o 

Direito à saúde; a Dignidade da Pessoa Humana; os Direitos da Personalidade; 

políticas públicas; a psiquiatria e sua relação com a pessoa com deficiência. Diante 

da análise e aproximação destes ramos, buscou-se um tratamento exploratório dos 

temas de fronteira, bem como uma abordagem evolutiva e verificou-se que as 

hipóteses elaboradas a partir daqueles ramos de estudo conduziam a propostas 

capazes de responder em dissertação ao problema apresentado. 

O problema foi colocado tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 

inovou o plano jurídico nacional, identificando propriedades especiais e coletivas 

extrapatrimoniais. Estas foram incluídas de forma a remodelar a ideia inflexível de 
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lei. Dentre as especialidades podemos citar a função social – do contrato e da 

propriedade – que abrange o bem para que tenha o exercício do direito de 

propriedade, e suas emanações sobre o mesmo, uma limitação; no mesmo sentido o 

direito coletivo à saúde, que dá campo à criação de todo um sistema de saúde que o 

atende, de maneira universal e indistinta a todas as pessoas. Este direito, tem sua 

fonte na dignidade da pessoa humana, fundamento precípuo do Estado brasileiro. 

O tema se mostra original, tendo em vista que o debate tenta vencer a 

dimensão do problema partindo do paradigma da modernidade reducionista e que 

tende a dar soluções paliativas a problemas que perduram. Embora o esforço seja 

louvável e em muito auxilia a construção das instituições políticas, conceitos e 

propostas, citando os americanos isto é conhecido como barking at the wrong tree 

(em tradução literal, latindo para a arvore errada), um empreendimento que não gera 

o resultado esperado – a solução e o alcance do valor almejado. 

Esta constatação foi confirmada quando se identificou a teoria base capaz 

de fornecer fundamentos e exemplos para a idealização da perspectiva da pessoa 

com deficiência no início do século XXI: o trabalho de Ronald Dworkin1 acerca de 

uma Teoria Geral de Direito fundada sobre o Direito como Integridade, demonstra a 

partir de exemplos de estudos de casos do Common Law americano,  como a 

moralidade atua na solução dos casos difíceis. Cuida-se de uma teoria que abrange 

a dimensão dos bens, pessoas e procedimentos de forma mais adequada à pessoa 

com deficiência e a devida tutela da dignidade humana. 

Diante disto, a primeira hipótese revelada no projeto de pesquisa, era que o 

panorama do direito das pessoas com deficiência no âmbito de um Estado 

Democrático constituído por uma República Federativa Participativa deve ser 

adstrita a uma concepção pautada nos instrumentos e conceitos da modernidade. 

Revelou-se também eminentemente precária diante da força normativa da 

Constituição Federal de 1988, que possibilita a inserção de diversos valores sob sua 

força normativa. 

Assim, diante da reconfiguração paradigmática proposta e operacionalizada 

sob a Teoria do Direito de direito como integridade de Ronald Dworkin2, confirma-se 

a segunda hipótese, que colocava uma série de considerações e incursões multi e 

                                                            
1 Objeto do Capítulo 2. 
2 Objeto do ponto 1, do Capítulo 2. 



14 
 

transdisciplinares, garantidas sob a força normativa da Constituição da República 

Federativa do Brasil 

A pesquisa mostra-se importante para a geração de uma reflexão mais 

aprofundada sobre a transição do paradigma jurídico-político, para que se 

proporcione maior proteção e promoção de direitos, abandonando a rigidez 

demasiada do direito construído somente sobre pressuposto do Princípio da 

Legalidade impossível de suplantar, dando lugar ao novo cenário de sujeitos e 

objetos de direitos. 

Nesse sentido, uma investigação científica sobre o esgotamento e a erosão 

da Modernidade, significando exatamente a aurora de uma renovação de 

instrumentos (reconstrutora e filosófica), faz parte do longo trabalho da alteração de 

paradigma, que não ocorrerá de um instante para outro, mas sim de forma lenta e 

gradual. 

De imediato faz-se importante para a discussão e desenvolvimento do 

panorama geral dos Direitos Sociais e Fundamentais no Brasil, sem que se 

submetam ao sistema do Estado Moderno reducionista. 

O tema, no corte apresentado, revela originalidade e potencial reflexivo para 

uma esfera da jurisdição contemporânea, abrange patrimônio corpóreo e incorpóreo, 

bem como é insustentável uma operacionalização dos instrumentos de direito. 

O panorama atual dos direitos da pessoa com deficiência mental no direito 

brasileiro se mantém sobre a produção legislativa esparsa e sua interpretação 

reducionista estancada, sem levar em consideração os Princípios que não à 

complexidade da matéria. 

A Teoria utiliza – em analogia – uma reflexão filosófica de que o Direito é 

construído como um Romance (em cadeia), em que diversos ensaios são escritos 

separadamente e depois unidos, formando um livro. Os ensaios do livro do Direito 

são as fontes e – consequentemente – as decisões, já que se trata de uma Teoria 

advinda da tradição jurídica do Common Law americano; a decisão, portanto, é 

complexa e trata de uma pluralidade de análises (econômicas sociais, de direitos e 

liberdades individuais, legalidade, equidade e justiça). Em suma, para Dworkin o 

direito é um corpo coerente, integrado e articulado a uma intencionalidade. Fica 

possível então verificar qual o tratamento dispensado no âmbito jurídico-político à 

pessoa com deficiência. 
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Trata-se de uma teoria que mesmo pensada em um panorama Moderno, 

apresenta potencialidade de ser trazida à Pós-Modernidade, visto que ao identificar 

o direito como integridade Dworkin permite que um hard case seja analisado sob os 

prismas de sua complexidade, pois este entende que o Juiz atua como Hércules:  

transcendendo o caso, buscando uma ascensão teórica que trate suas tarefas como 

um profundo dever; e como Minerva: trabalha o caso de maneira externa – interna, a 

deusa sai de dentro da perspectiva do hard case para criar uma teoria geral, que - 

de forma kantiana - se aplique a todas as situações. 

Essa teoria3 colocou em evidência que os estudos acima mencionados não 

forneceriam os elementos necessários para pensar uma resposta adequada e 

profunda à pergunta realizada por estarem erigidas sobre os pés de argila da 

modernidade, suas orientações e diretrizes, apresentando cariz eminentemente 

dicotômica e reducionista. Foi capaz de fornecer explicações sobre as limitações do 

sistema atual, bem como remodela-lo para superá-las. O modelo se caracteriza em 

função do pleno exercício, desenvolvimento, promoção e tutela da pessoa com 

deficiência, saindo da estrita e fria letra legal para assumir uma posição inaugurada 

pela Constituição Federal de 1988, que tem força normativa. 

Este fundamento teórico de tradição jurídica alienígena nos possibilita a 

complementação do ajuste (fit) que Dworkin proclama com estudos acerca da Pós-

Modernidade, advindo de uma evolução filosófica de confluências dentre as 

perspectivas intersectarias a partir do século XVIII. Mais recentemente a visão de 

que o modelo Moderno é simplista demais para sustentar a complexidade e que este 

paradigma deve ser ultrapassado pela construção de um Pós-Moderno que 

consegue abordar e aquilatar os prismas e elementos da complexidade. Paradigma, 

este, fundamentado e explicado pela Constituição da República Federativa, seu 

modelo político-legal, princípios, fundamentos e objetivos. 

Assim, a delimitação do objeto de análise só foi possível reflexionando 

diversas variáveis, conceitos e interdisciplinaridades das diversas áreas do 

conhecimento que envolvem o tema, abrigando um panorama que reflete a 

complexidade de lidar com tal objeto, sendo impossivel usar uma única vertente 

teórica para compreende-le e explica-lo, sem que seja perfunctória.  

                                                            
3 A ser explicada no decorrer da corrida. 
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Com base no marco teórico acima, a dissertação ocupa-se com a exposição, 

reflexão e discussão acerca da pessoa com deficiência neste início de século XXI. 

Atenta-se para o fato de que o Ordenamento Jurídico e o próprio Estado se funda 

sobre a Dignidade da pessoa humana, Princípio de onde emana todo o Direito da 

Personalidade; objetiva a construção de uma sociedade livre e justa, promovendo o 

bem de todos, sem qualquer discriminação. Ocorre que, embora estas 

características advenham de diversas multiplicidades e tem nessa heterogeneidade 

sua finalidade, estão recebendo tratativa eminentemente moderna, sendo tratada de 

forma reducionista e engessada – a própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência é um exemplo disto. 

A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer como fundamento do 

Estado a dignidade da pessoa humana e que a fonte do poder é diretamente o povo. 

Contudo, a dignidade da pessoa humana, que deveria ser o Princípio Fundamental e 

primeiro na tratativa dos hard cases, é desvinculada de sua força normativa e resta 

apenas como um ideário constitucional diretivo, força esta que deve ser resgatada. 

Este desenho apresenta inovações, como o esforço que o julgador deve 

fazer em um caso que envolva uma pessoa com deficiência, de dar a melhor 

interpretação possível à dignidade da pessoa humana naquele caso específico. O 

que significa uma nova forma de se exercer a jurisdição, não só da pessoa com 

deficiência, como de todos. No entanto, apresentando esta estrutura, verifica-se que 

não há adequação do modelo jurisdicional atual, que não corresponde às exigências 

impostas pela Constituição Federal de 1988. Na prestação jurisdicional atual, impera 

a lógica moderna com suas orientações positivistas simplificadoras, que não 

possibilitam o devido tratamento da pessoa com deficiência promulgado pela 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, e a Constituição Federal de 1988. 

Desta forma, a dissertação apresenta como hipótese principal a 

inadequação do pensamento jurídico em consideração à mudança da moralidade 

política e normativa, especialmente quanto à pessoa com deficiência, e a 

necessidade de reestruturar este pensamento de forma a atender a intencionalidade 

Pós-Moderna da norma. 



17 
 

Neste contexto, idealiza-se aplicação da Teoria exposta por Dworkin ao 

longo de sua obra em coerência com toda a estrutura normativa brasileira e a 

demonstração clara disso em casos especificos atinentes ao tema. 

Diante deste quadro, estipula-se como objetivo geral da dissertação a tarefa 

de examinar os aspectos de direito que derivam da pessoa com deficiência, 

contribuindo para a concepção de um modelo que atenda às características Pós-

Modernas inauguradas pela Constituição Federal e que possibilite a devida 

proteção, promoção e desenvolvimento da Pessoa com deficiência em todos os 

aspectos, em especial à personalidade. 

Os objetivos específicos correspondem aos capítulos da dissertação. A 

organização e divisão seguem a orientação metodológica de que cada um dos 

capítulos atende uma proposta específica. O primeiro capítulo ocupa-se com a 

introdução e descrição do objeto da dissertação, conceito e classificações centrais a 

ele relacionados, apresentando e explicando o marco teórico que a orienta. O 

segundo capítulo oferece um quadro geral de visualização e discussão 

jurisprudencial do problema da tese. O terceiro volta-se para a análise da legislação 

brasileira, voltando-se para a comprovação da hipótese. 

Conforme estas diretrizes, os temas abordados nos três capítulos do 

trabalho são organizados na intenção de: a) analisar, sob uma perspectiva 

paradigmática, os direitos da pessoa com deficiência mental, nos aspectos 

individuais e coletivos, quem a multidisciplinariedade apresenta a pessoa com 

deficiência mental e a teoria acerca do modelo proposto – o direito como integridade, 

que possibilita o entendimento adequado do exercício e tutela dos direitos da pessoa 

com deficiência mental; b) pesquisar o panorama dos direitos e seu desenvolvimento 

interpretativo nas decisões judiciais brasileiras e norte americanas, destacando os 

aspectos essenciais desta teoria e sua relação com os direitos da pessoa com 

deficiência mental; c) compreender as fontes de direito, fora a jurisprudência, e 

submeter sua interpretação à teoria do direito como integridade, organizando as 

explicações em torno do exercício e tutela dos direitos da pessoa com deficiência 

mental. 

O capítulo um evidencia que o estudo envolve a construção de uma nova 

configuração paradigmática do prisma jurídico-político, reformulando conceitos e 

classificações, mas também significados e funções para operacionalização de um 
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paradigma, que compreenda toda a complexidade de fatores propostos pela 

Constituição Federal de 1988, inclusive no escopo da pessoa com deficiência mental 

e, da Constituição Federal, esta influência de orientações pós-modernas vem deste 

diploma. Aponta que a modernidade operou simplificações, chegando até o ponto 

em que a discussão travada no campo dos direitos da pessoa com deficiência é tão 

somente restrita ao que o Estatuto da pessoa com deficiência prevê positivamente. 

Tais radicalizações são evidentes no tema em comento, em especial na teoria do 

direito em que há, conforme demonstrado no capítulo dois, uma rigidez e predileção 

jurisprudencial ao princípio da legalidade acima de todos os outros, num cenário 

dicotômico do público x privado, indivíduo x Estado. Examina que a transformação 

do Estado liberal em Estado social e a força normativa da Constituição da República 

Federativa do Brasil ensejou o surgimento de novos direitos, erigidos sobre novos 

princípios, como a dignidade da pessoa humana, de onde emana o direito coletivo à 

saúde. No entanto, evidencia que diante de todas estas mudanças não foi capaz de 

alterar a interpretação jurídica e o quadro paradigmático existente. Disto resultou a 

busca de uma teoria do direito e uma teoria da decisão judicial que abarque todas 

essas mudanças, sem necessariamente se envolver com culturas jurídicas 

alienígenas – ou seja, se posicionando no conhecido campo da tradição jurídica 

romano-germânica. 

Analisa que o desenvolvimento e disseminação dos direitos da pessoa com 

deficiência mental, especialmente seus direitos fundamentais, da personalidade e à 

saúde, deu-se num contexto de transição paradigmática – que vem sendo 

denominado pós-modernidade e tem como característica essencial a complexidade 

e dentre seus elementos a efetivação da participação, inclusão e a concepção das 

propriedades especiais, alterando o ideário moderno. Examina as transformações na 

interpretação dos princípios legais e do panorama jurídico-político e, especialmente, 

médico, neste período. Em especial pela expansão do Estado Social sob a forma do 

Estado Democrático de Direito no âmbito de uma República Participativa, 

concretizando a difusão de direitos humanos e da personalidade. Aponta que a 

dignidade da pessoa humana ganha normatividade e, dentro do contexto dos 

princípios e regras, força magna por se tratar de um dos princípios primeiros do 

Estado; mas seus desafios diante do agigantamento e voluntarismo do Estado e o 

interesse desta figura, sem a devida promoção da pessoa, de realizar os direitos 
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sociais e instrumentá-los com políticas públicas que ultrapassem a iniquidade. No 

entanto, este panorama jurisprudencial é importante para reconhecer como se deu a 

ilustração do marco teórico e a construção da decisão judicial no desenvolvimento 

de classificações, características, funções, tratamento teórico, titularidade, exercício, 

tutela e limites dos direitos da pessoa com deficiência mental em sua origem e, 

paralelamente, como tal desenvolvimento foi efetivado no Brasil. Donde resulta, 

claramente, que é marcado pela lógica e orientação moderna e dicotômica, que tem 

como princípio mor o da legalidade, em sua acepção considerada “estrita da norma”, 

operando uma disjunção entre a normatividade da Constituição Federal de 1988 e a 

realidade jurídica. 

Esta parte inicial do trabalho evidencia que o exercício e a tutela dos direitos 

da pessoa com deficiência mental cobra, com fundamento na Constituição, que o 

paradigma jurídico político assuma cariz eminentemente pós-moderna. Isto significa 

a necessidade de revisão do entendimento destes direitos, não só das categorias, 

conceitos e classificações, como dos fundamentos e interpretações, em sentido mais 

conhecido das que barganham o bem estar dos indivíduos por melhorias no bem-

estar geral. Neste contexto o modelo jurídico trazido no último ponto do capítulo leva 

à recuperação da complexidade das questões colocadas quanto à pessoa com 

deficiência mental, seus direitos e a tutela destes, isto, pois foram afastadas - as 

complexidades - na modernidade, as mitologias jurídicas da modernidade são uma 

hipoteca no pensamento jurídico, transformando-o em uma massa imóvel dentro de 

sua simplificadora. Cabendo, já aqui, um parêntese4 entre Grossi, Nietzsche e 

Dworkin, onde o alemão nos trará as noções de mitologia e suas propriedades 

metafísicas, que afastam o homem da realidade; o italiano busca nas muletas 

modernas o que é a justiça, se é lei ou se é justiça; e o americano responde se o juiz 

faz justiça. 

Examina, então, com profundidade a teoria do Direito e da decisão judicial 

idealizada por Dworkin, donde resulta o reconhecimento da força normativa dos 

Princípios, a ideia de law, seus três significados distintos e ocupações respectivas, 

os estágios semântico, teórico, doutrinário e da própria decisão, esboçando a 

interpretação Constitucional para discorrer sobre o objeto do trabalho – a pessoa 

com deficiência mental, seus direitos e a tutela de seus direitos (proteção e 

                                                            
4 Entre uma consonância do conjunto de obras estabelecidas na bibliografia. 
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promoção). Destaca em sua teoria, o uso dos Princípios e da moralidade na decisão 

judicial, bem como o pressuposto da integridade (consubstanciada pela anedota do 

romance em cadeia) e do fit da decisão judicial e como a teoria consegue aplicação 

na tradição jurídica brasileira, perante a Constituição Federal de 1988. 

O segundo capítulo verifica as características, classificações, configurações 

e interpretações pertinentes à teoria do Direito como integridade e à análise do 

desenvolvimento dos direitos da pessoa com deficiência mental no Brasil e nos 

Estados Unidos da América, no contexto de seu debate recente. O reconhecimento 

e introdução do contexto paradigmático do Estado Democrático de Direito e, à partir 

deste, a instituição de um direito coletivo à saúde, o sistema de seguridade social e 

o Sistema Único de Saúde. 

Analisa os casos emblemáticos a fundamentar a formação da obra de 

Dworkin no panorama por ele colocado e, mais, o exame da composição dos casos 

da Suprema Corte americana sobre questões de saúde mental e de deficiência 

mental, principalmente sob pretexto dos Princípios colocados pela Jurisprudência. A 

observação segue a mesma metodologia nos casos brasileiros, apontar que a 

configuração dos julgamentos das Cortes Superiores apresenta a feição exposta 

pela teoria de Dworkin, em especial a integridade, a moralidade política como fonte 

de direito e a força normativa dos Princípios, apontando as formulações 

jurisprudenciais e sua importância para a concretização dos direitos da pessoa com 

deficiência mental, particularmente os que emanam da dignidade da pessoa humana 

– da personalidade – e do direito coletivo à saúde. Além disto, examinar as 

complicações e dificuldades enfrentadas no aporia do tema, os desafios para a 

solução residem – e advém – da própria complexidade, embora sejam pouco 

discutidas por conta da fase paradigmática brasileira. Como o debate acerca dos 

direitos da pessoa com deficiência mental – em geral – restringe-se à maneira de 

hermenêutica reducionista do “direito adstrito à literalidade do texto legal”, um 

exemplo é a tratativa das mudanças trazidas pela Lei nº 13.146 de 2015, o Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, que são analisadas à revelia do sistema jurídico, como 

se fossem dissecadas do Ordenamento coeso, estudadas e interpretadas como 

alheias ao todo. O capítulo traça, então, o panorama atual das decisões judiciais das 

Cortes Superiores, seus reconhecimentos e inovações no âmbito da compreensão, 

promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência. 
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O terceiro capítulo – correspondente ao terceiro objetivo específico – em 

coadunar os capítulos anteriores, pesquisando a categoria dos direitos sob o viés 

proposto, apontando as respostas obtidas para a necessidade de devido cuidado 

com os direitos da pessoa com deficiência mental, suprindo as questões dos direitos 

da personalidade, sob o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, e do Direito 

Coletivo à Saúde, pretextos da liberdade e igualdade percebidas por Ronald 

Dworkin. Diante disto, o capítulo traz a análise dos dispositivos infraconstitucionais e 

sua importância na construção dos direitos da pessoa com deficiência mental, as 

colocações Constitucionais da pessoa e da pessoa com deficiência mental. 

Apresenta traços essenciais para se pensar a construção de uma estrutura que 

atenda às fontes de direito quanto à matéria tratada. Uma configuração, devido à 

complexidade, pode ser considerada pós-moderna de Direito. Um modelo em que a 

pessoa com deficiência mental, titular do direito em questão, pode gozar de seus 

direitos dentro da compreensão mais dinâmica e completa, bem como ter seus 

interesses protegidos, de acordo com as fontes de direito. 

Ao se idealizar a construção desta nova estrutura interpretativa, apresenta-

se tratativa em torno de diversos aspectos jurídicos, políticos, médicos, morais e 

tantos outros necessários para vencer a simplificação exacerbada da modernidade. 

As configurações normativas da Constituição Federal de 1988, uma inovação quanto 

às fontes de direito, são apresentadas como fundamentos para pensar-se a teoria do 

Direito como Integridade, da inclusão da moralidade e da força dos Princípios para 

condução dos julgamentos legais, como cabível e operacional no Brasil. Trata-se de 

um modelo inclusivo, sob a nova lógica, que confere tratamento devido aos direitos 

da pessoa com deficiência mental diante das alterações que culminaram na 

reconfiguração trazida no Capítulo 1. 

O trabalho encontra pertinência por abordar os direitos da personalidade e o 

direito coletivo à saúde dentro da perspectiva da pessoa com deficiência mental, 

idealizando uma estrutura a partir de configurações que recuperem na 

argumentação jurídica sua natureza de interpretação moral das práticas sociais, 

baseando-se em princípio, na exigência que as pessoas são iguais como seres 

humanos independente das circunstâncias, equilibrando-se a justiça entre a 

consistência na tomada de decisões e à melhor interpretação do caso concreto, 

ajustado ao caso ideal. 



22 
 

Em relação à metodologia a dissertação adota o método científico indutivo. 

Faz-se coerente para o trabalho de atingir uma vasta gama de problemas 

particulares e eleva-los a um raciocínio geral. Uma vez que partimos da 

inadequação da jurisdição contemporânea e seus delineados Modernos para 

alcançar a ascensão teórica necessária à transição paradigmática. 

O processo de indução permite que um conjunto de conhecimentos forme 

um tecido, sobre o qual se erige a concepção da conclusão tomada no raciocínio. 

Sendo uma maneira hábil de se observar as fontes de direito, conjuga-las na 

complexidade da Pós-modernidade inaugurada pela Constituição Federal de 1988 e 

sustentar uma ideia concreta desta Teoria de Direito em aplicação no Brasil, em 

especial quanto aos direitos das pessoas com deficiência mental. 

O método pretendido de procedimento é o monográfico e as técnicas de 

pesquisa são: pesquisa documental, com coleta de doutrina e legislação; e revisão 

bibliográfica, a fim de permitir os meios para a análise das hipóteses propostas.  

As citações são efetuadas de acordo com sistema numérico neste pré-

projeto, as referências bibliográficas estão de acordo com a NBR 10520/2002 e a 

estrutura e apresentação gráfica do trabalho seguem a NBR 15287/2011. 
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CAPÍTULO 1 - DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL 

NA PÓS-MODERNIDADE: O DIREITO INDIVIDUAL E COLETIVO 

 

O presente capítulo traça uma abordagem acerca da pessoa com deficiência 

mental, o quadro atual de direitos no Ordenamento Jurídico brasileiro e uma 

abordagem paradigmática acerca da teoria do direito como integridade. Por isso, 

ocupa-se com conceitos e classificações dentro de uma nova significação, de 

transição desse modelo. Faz uma análise do panorama histórico de tratativa da 

deficiência mental, com base nas lições históricas de Foucault, acompanhando as 

mudanças de compreensão desta deficiência. Trata de explicações sobre o 

significado de paradigma, ressaltando as diferenças entre o denominado “moderno” 

e o inaugurado pela Constituição Federal de 1988 no Brasil dentro do quadro de 

direitos individuais e da personalidade, demonstrando a diferença ideológica de cada 

uma das estruturas político-jurídicas. Emparelhando o liberalismo igualitário e o 

ordenamento jurídico brasileiro de tradição romano-germânica tendo como 

denominador a mudança de padrão a partir da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, assim, configurar um modelo apropriado para a compreensão, 

exercício e tutela dos direitos da pessoa com deficiência mental para, enfim, 

autonomizar o sujeito. 

No conceito da pessoa com deficiência, exploram-se diversos fatores que 

compartilham a mudança tanto estatutária e médica, quanto fática, para encontrar 

um nicho de desenvolvimento de seus direitos, ponderando sempre dois fatores 

primordiais, o binômio “proteção e promoção”. 

A proposta parte do prisma de questões acerca da pessoa com deficiência 

mental, o regime de incapacidades, a manifestação de vontade, desenvolvimento de 

habilidades e outras matérias que, como regra geral, têm como fonte a dignidade da 

pessoa humana. 

O enfoque igualitário tem o propósito de permitir a compreensão filosófica de 

que todo ser humano tem valor intrínseco e não se trata de um instrumento para um 

evento maior, um plano da Administração Pública, por exemplo, mas sim um ser 

substantivo, dotado de vida e da condição humana. Portanto, é mandatório que o 

direito passe a tratar a questão da pessoa com deficiência mental diante da 
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multidisciplinariedade que lhe é indispensável, sob pena de falhar miseravelmente 

em promover o livre desenvolvimento da pessoa e protege-la, na circunstância de 

sua vulnerabilidade. 
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1.1 A pessoa com deficiência mental 

 

Pretende-se por este ponto expor, conceituar e traçar perspectivas acerca 

da pessoa com deficiência, ou doença, mental dentro do âmbito da 

multidisciplinariedade, para que seja possível importar sua interpretação para o 

direito.  

A análise do escopo das disciplinas que se interseccionam no estudo acerca 

da temática, é o trabalho em uma segunda língua, de compreensão, interpretação e 

conceitos diversos da seara jurídica. 

O trabalho se preocupou, em um primeiro momento, em colacionar aspectos 

e conceitos importantes historiados por Michel Foucault5 em seu apanhado de obras, 

que noticia desde a Antiguidade até os tempos Modernos quais as ideias que 

gravitavam a pessoa com deficiência mental, como eram tratados de forma 

nominativa e quanto à sua condição perante a sociedade. A visão de Foucault 

auxilia a dissertação quanto uma visão crítica do que foi escrito no passado a 

respeito da pessoa com deficiência mental, sem tratar por anacronismo ou qualquer 

deturpação histórico- teórica. 

A segunda parte do ponto neste capítulo verifica fontes atuais acerca da 

pessoa com deficiência, pois é importante ressaltar a constante mudança do tema 

nos últimos cem anos, com pelo menos dez revisões do sistema de terminologia, 

classificação, abordagem e tratamento. Uma forma clara desta mudança é a recente 

adequação do nome da American Association on Mental Retardation (AAMR), um 

dos centros mundiais – embora norte americano - de desenvolvimento, estudo, 

tratamentos, políticas e habilitação de pessoas com deficiência, para American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). 

Dentre os mais antigos textos da religião6, filosofia e história ocidental o 

deficiente mental é retratado como anormal e, diante disto, excluído da sociedade7, 

                                                            
5 Citadas diretamente no decorrer deste ponto. 
6 Embora o Codex Iuris Canonici vigente (Constitutio Apostolica Ioannis Pauli PP. II, de 25 de janeiro 

de 1983) diga em seus Cân. 1040 e 1041: A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis impedimento 

afficiuntur sive perpetuo quod venit nomine irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum 

contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur. Ad recipiendos ordines sunt irregulares: 

1º qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infirmatis, qua, consultis peritis inhabilis 

iudicatur ad ministerium rite implendum. Conforme descrito, não pode receber a Ordem (poder e a 

graça de exercer ministério e função eclesiástica) a pessoa deficiente mental. Embora se ressalve 
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ou até marginalizado. Tratado muitas vezes com asco, combatido em suas 

diferenças com violência, testado por suas condições - em julgamentos muito 

parecidos à Ordália, padecendo de esquecimento, abandonados em locais inóspitos 

e queimados vivos8. 

Demócrito9, um dos primeiros a se preocupar com o tema e criador da teoria 

do atomismo; onde preconiza que tudo é formado de átomos e vazio. Segundo esta 

teoria existem substâncias em número infinito, aos quais chamou ideai, e, sobretudo 

a partir de Aristóteles e da tradição aristotélica se convencionou designar atomoi, 

dada a sua indivisibilidade, que se movem dispersas no vazio.  A energia que os 

átomos dispõem (e, portanto, as pessoas também) de um estado inédito e 

irrepetível. Não cabendo a categorização entre sadio/enfermo. O estado de 

existência de saúde reputaria todos os outros momentos de maior ou menor 

disposição retrataria a enfermidade e toda categoria de disposição diferente seria 

doença. Toda categoria de saúde é uma abstração indevida. 

A tratativa de Demócrito é fora de seu tempo, Platão narra que Sócrates era 

destratado por ser feio10, embora o ideal à época fosse o Belo, o Bom e o Justo11: 

 

Sim, Sócrates, me tornei íntimo de um notável jovem ateniense, quem 

recomendo à você como mui digno de sua atenção, se fosse belo eu teria 

receio de exaltá-lo, para que você não supusesse que eu estava querendo-

o; ele não é belo, e você não deve se ofender se eu disser que ele é muito 

parecido contigo; por conta de ele ter nariz arrebitado e olhos 

esbugalhados, embora essas características sejam menos predominantes 

nele do que em você.12 

 

                                                                                                                                                                                          
que a Igreja Católica determina a consulta de perito para aferir a incapacidade de exercer. E traz, 

ainda, no Cân. 777, §4º a catequese da pessoa com deficiência mental tanto quanto for seu limite. 
7 Biblia, levítico 21,18; Homero, Ilíada; Heródoto; Demócrito. 
8 FOUCAULT, Michel. História da Loucura na idade clássica. Trad. José Teixeira Coelho Netto. Rio de 

Janeiro : Editora Perspectiva,  1972, p. 100. 
9 CARTLEDGE, Paul. Democrito e a politica atomista. Trad. Angelika Elisabeth Köhne. – São Paulo: 

Editora UNESP, 2001. 
10 PLATO. Theaetetus. Trad.Benjamin Jowett, 1892, p. 2. 
11 Idem, p. 2-3. 
12 Tradução nossa de: Yes, Socrates, I have become acquainted with one very remarkable Athenian 

youth, whom I commend to you as well worthy of your attention. If he had been a beauty I should have 

been afraid to praise him, lest you should suppose that I was in love with him;He is no beauty, and you 

must not be offended if I say that he is very like you; for he has a snub nose and projecting eyes, 

although these features are less marked in him than in you. 
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A teoria de Demócrito levantava a questão dos ideais e dos valores, que 

atinge até hoje o debate sobre discriminação e quem teria legitimidade da saúde, da 

exclusão e da vida. 

Se saúde é construção intelectiva tão consagrada e definir os estados de 

saúde e doença são troféus socialmente legítimos, é indiscutível o poder daquele 

que tem legitimidade e autorização social para definir o que é estar são/enfermo. O 

enfermo sendo arbitrariamente categorizado como anômalo e, por isto, deverá se 

submeter a processo corretivo (cura), conferido legitimidade para curar àqueles que 

têm legalidade para categorizar a saúde e doença. Saúde e doença seria política, 

mais que orgânica13. 

A crítica de Nietzsche que suporta tal ideia de “quem é legitimamente 

interessado acerca das questões do bom e do mal”, que gravita de maneira 

determinante a saúde e doença no binômio da modernidade. Tanto que sua primeira 

frase acerca do “bem e do mal” em Genealogia da Moral14 é: 

 

Aqueles psicólogos ingleses, que até agora são os únicos filósofos 

merecedores de graças por qualquer esforço de ir até a história da origem 

da moral, e digo, estes homens nos oferecem em suas próprias 

personalidades um problema de enorme15.  

 

A Nietzsche o problema da moralidade encontra origem na aristocracia, auto 

intitulando-se espíritos nobres, colocaram como desejáveis os valores aristocráticos, 

que pouco – ou nunca – guardam proporção com sentimentos e valores de 

benevolência. No caso, a distinção dada é entre os valores vulgares – plebeus – e 

os valores aristocratas, sendo que estes últimos devem ser exaltados como bons e o 

contrário não deve ser motivo de orgulho. Criando uma lógica bipartida de bom e 

ruim como conceitos em espectros radicalmente opostos de uma escala moral criada 

para julgar ações e condições, em que o “bom” seria um bem em si mesmo, um 

                                                            
13 Foucault e Nietzsche acompanham o pensamento, como explicitado a seguir. 
14 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. On the genealogy of morals. Translated by Horace B. Samuel. New 

York: Barnes & Nobles, 2006, p. 1. 
15 Tradução nossa de: Those english psychologists, who up to the presente are the only philosophers 

who are to be thanked for any endeavor to get as far as a history of the origin of morality – these men, 

I say, offer us in their own personalities no paltry problem. 
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valor de grau máximo – que chega a se tornar um argumento circular quando se 

coloca à prova que os valores bons, em geral, denotam um contraste moral nobre16. 

A visão Nietzscheana17 acerca dos valores bons e ruins é importante para a 

identificação dentro da obra de Foucault de como é feito o controle e legitimação das 

exclusões, da conceituação da loucura e do estancamento de todos os 

comportamentos que variavam do esperado da aristocracia. 

A dimensão levantada enforca a superioridade de um valor a outro, de um 

comportamento a outro, de bom e ruim, a história é levada a limpo e sujo, saudável 

e doente. Isto tudo narrado historicamente por Foucault18, quanto à exclusão das 

pessoas que tinham pensamentos, características e doenças que fugiam aos ideais. 

Nietzsche leva em conta literalmente a questão da sexualidade, que é importante 

desde a Idade Média. 

Durante a Idade Média as condições dos leprosários eram desumanas, 

verdadeiras instalações malditas (em torno de 19.000 por todo o Reino de Cristo19) 

de isolamento, não somente no sentido médico, mas também de banimento. Então, 

no Século XVII a lepra deixa de ser preocupação na Europa. O fato das estruturas 

ainda estarem erigida nesse tempo levou à ocupação dos mesmos locais com os 

“próximos excluídos”20: venéreos, pobres, abandonados, lazarentos e alienados. 

O tipo de “tratamento” elaborado à época: internamento e exclusão – 

também no aspecto moral21, integrou a doença venérea à exclusão silenciosa sofrida 

pela loucura. Silenciosa, pois, mais tarde (na Renascença) houve a apropriação da 

loucura pela medicina. Começou o que chama de “Nau dos Loucos”22, onde as 

cidades confiavam o louco à uma tripulação e sua embarcação para circular os 

loucos à outros territórios e lá serem “perdidos”. 

                                                            
16 Idem, p. 2-7. 
17 Ver NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O anti-cristo. Tradução Carlos Grifo. Lisboa: Editorial 
Presença, 1973;. On the genealogy of morals. Translated by Horace B. Samuel. New York: Barnes & 
Nobles, 2006. E FOUCAULT, Michel. História da Loucura na idade clássica. Trad. José Teixeira 
Coelho Netto. Rio de Janeiro : Editora Perspectiva,  1972. 
18 Idem, p. 10. 
19 FOUCAULT, Michel. História da Loucura na idade clássica. Trad. José Teixeira Coelho Netto. Rio 

de Janeiro : Editora Perspectiva,  1972, 7, 17.  
20 Embora a lepra tenha sido a preocupação maior na Idade Média, os “loucos” eram clientela dos 

leprosários de maneira igual. 
21 Ibdem, p. 12-14. 
22 Ibdem, p. 15-16 



29 
 

Por todo o período, estes são os ideais estampados. O Renascimento, ao 

que historiciza Foucault23, é hospitaleiro – no sentido de acolhimento – da loucura, 

guardando certa quiralidade com a razão e as ciências (as falsas também), o louco é 

verdadeiro e por muitas vezes quimérico, inquieto, agitado e perturbante. Para tanto, 

ilustra inspecionando a obra de Descartes24 - quem em poucas páginas mudou o 

curso da história ocidental25 - chegando a refletir como este autor encontrou – em 

seu caminho filosófico pela dúvida – a loucura companheira do sonho e dos erros.  

A era cronologicamente inaugurada logo após é a da medicina mental, onde 

há uma ruptura com a compreensão anterior da loucura, chegando a uma 

característica de silenciamento. Que tem início no século XVIII, com o movimento 

botânico, que procurava determinar as doenças precisamente para que se fosse 

possível o tratamento sistemático, o que Foucault nomina como mito da 

“transferência das desordens da doença para a ordem da vegetação”26. Deixam-se 

de lado o irreal, fantasmas e imaginário, inserindo a loucura na doença, com ordem 

na natureza e solucionável pela razão.  

A percepção da obra de Bram Stoker27, que apresenta em um romance em 

cartas uma história que imprime a ideologia de parte do Século XIX. Enquanto a 

personagem Lucy mantinha um relacionamento aberto com três homens, Quincey 

Morris, Arthur Holmwood e Dr. Vohn Senard; a personagem Mina é a mulher 

Vitoriana ideal, que ama e é fiel a seu marido John, que não deixa seus olhos verem 

e ouvidos ouvirem o que não faz parte de seu dia a dia e não lhe diz respeito. 

O que é escancarado no romance pelo modo que Lucy, quando 

transformada em vampiro, trata recém-nascidos atirando-os. Enquanto Mina cuida 

de seu filho Quincy. Determinantemente esta diferença é aplicada na obra, quando o 

grupo formado por Abraham Van Helsing escolhe por mata-la, enquanto poupam 

Mina para buscar Drácula. E da mesma forma que quando havia um comportamento 

                                                            
23 Idem, p. 12-17. 
24 DESCARTES, René. Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; 
Cartas. Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
25 Cristão, filósofo, matemático e extremamente inquieto, Descartes narra nos itens II e IV do Discurso 

sobre o Método acerca do tempo que, retirado, raciocinou sobre as questões lógicas e elaborou 

postulados, chegando enfim ao enunciado “Penso, logo existo”, dentre outros fundamentos filosóficos 

acerca da existência humana e divina. 
26 Ibdem, p. 210. 
27 STOKER, Bram. Drácula, Hertfordshire: Wordsworth Editions Ltd, 1997. 
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destoante, este deveria ser extirpado da maneira possível, a quebra do estereótipo 

da boa mulher vitoriana é alguém que – também - deve ser excluído. 

É notório na obra a quebra do estereótipo e a consequente extirpação do 

diferente. Semelhante à obra Estranho no Ninho (original One flew over the cuckoo’s 

nest, 196228), estampando de modo tragicômico – como a própria indicação da obra 

- a psiquiatria pré anos 70, personificada pela personagem Ratched, uma enfermeira 

barra pesada e autoritária. O contexto da obra é passado em, à época, um 

manicômio (asylum), onde os pacientes são humilhados, espancados e tratados sem 

qualquer dignidade. O argumento central da obra é de que não há sentido neste 

tratamento, dentro da seguinte perspectiva: enquanto deveria auxiliar o paciente a 

se desenvolver, o asylum destruía as pessoas, retirando-lhes sua dignidade – em 

paralelo com o Ordenamento Jurídico Brasileiro, um fundamento da República e da 

Ordem Constitucional. 

A incompreensão desta passagem na obra de Kesey29 é acentuada pelo fato 

de ter sido publicado duas décadas após a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, que fundava uma mudança de paradigma, colocando a essência 

da pessoa como um bem máximo, onde são iguais, livres e dignas. 

E pelo século XIX, afora surgem e desaparecem estruturas de racionalidade 

sobre a nova doença, contemplando sintomas, causas, evolução e outros conceitos 

que se relacionam com a questão das doenças mentais. Estas experiências 

desembarcam então no século XX, onde a medicina mental tentou, inicialmente – e, 

ainda, como a medicina orgânica, decifrar a essência da doença no agrupamento 

coerente dos sinais que a indicam, a sintomatologia: correlações 

constantes/frequentes entre tal tipo de doença e tal manifestação mórbida (sinal de 

tal forma demente) 30. 

Emergem novas ideias no campo da medicina psiquiátrica, como a de 

Lúria31, que empregava uma técnica consistente em submeter o paciente a um 

chuveiro frio até que este se reconhecesse louco, demonstrando que as alucinações 

                                                            
28 KESEY, Ken. One flew over the cuckoo’s nest. London: Penguin Classics, 2002. 
29 KESEY, Ken. One flew over the cuckoo’s nest. London: Penguin Classics, 2002. 
30 FOUCAULT, Michel. Doença mental e psicologia. Trad. Lilian Rose Shalders. Rio de Janeiro : 

Edições Tempo Brasileiro Ltda.,  1975, p. 6. 
31 FOUCAULT, Michel. Verdade e subjectividade. Trad. Antônio Fernando Cascais. Revista de 

Comunicação e linguagem. nº 19. Lisboa: Edições Cosmos, 1993, p. 1. 
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não guardam realidade e curando-o pela confissão32. Para Foucault, na sociedade 

ocidental as técnicas do eu33 sofrem interação com a técnica de dominação34. Como, 

por exemplo, o governo (sentido lato), que se trata de ponto de contato do modo 

como os indivíduos são manipulados e conhecidos por outros, encontrando-se 

ligados à maneira como conduz e conhece a si próprio. Exercer força acerca do que 

quer, valendo-se de técnicas que asseguram a coerção e processos por meio dos 

quais o eu é construído e modificado. Sendo que essa força (poder) não é pura 

violência ou coerção estrita, mas relações complexas de um conjunto de técnicas 

racionais – assim explicam-se as relações de poder exercidas sobre os loucos. 

 Da mesma forma que Nietzsche e seus relatados ideais ascéticos, Foucault 

acredita que o cristianismo é o berço da interpretação e hermenêutica ocidental do 

eu35 e por se fundar em seus princípios, tem a confissão como diretriz básica, o que 

embasa o reconhecimento/confissão da condição de loucura como libertação da 

mesma. 

Bem como a nosografia, analise das formas da doença, descritas as fases 

de evolução e variantes que pode apresentar: doenças agudas e crônicas. 

Chegando a novas classificações, como por exemplo a histeria, definida por Dupre36: 

 

                                                            
32 Nietzsche em On the Genealogy of Morals traz no segundo ensaio “guilt,” “bad conscience” and the 

like a ideia de deificação da culpa e do sofrimento. sendo exposta nos ensaios anterior “good and evil, 

good and bad“ e seguinte “what is the meaning of ascetic ideals?” como causada pelas religiões – em 

especial a Católica, como trata em O Anticristo -, que negam o mundo em busca de algo metafísico 

(sendo, portanto, niilista), bem como pela aristocracia, que dita o padrão de o que é bom ou ruim, no 

aspecto filosófico do binômio. Neste ponto há uma relação muito particular entre a obra de Foucault, 

utilizada quanto à loucura, e a teoria de dominância da aristocracia pelo desenvolvimento de uma 

cultura do good and bad/noble and plebeian.  
33 Technologies of the Self. A Seminar with Michel Foucault. Anherst: The University of Massachusetts 

Press, 1988, pp. 16-49. 
34 Para conceituação das técnicas do eu sumarizemos nas diferentes formas que a pessoa conhecem 

sobre si mesmos, como cita na obra FOUCAULT, Michel. Verdade e subjectividade. Trad. Antônio 

Fernando Cascais. Revista de Comunicação e linguagem. nº 19. Lisboa: Edições Cosmos, 1993, p. 2-

3, as técnicas do eu subdividem-se em: de produção, significação e dominação. Sendo que a 

dominação exercida sobre si próprio e outros por conta do conhecimento. 
35 Ibdem, p. 6-10. Cita, para tanto, o grego Séneca, a quem atribui a citação “Em segredo, passa em 

juízo sua própria conduta; Exerço esta autoridade sobre mim próprio” e Aristóteles (Ética à Nicômaco) 

em que o mestre dá ao discípulo um código universal de conduta para a totalidade da vida, a 

verbalização é dada, sem importância do desenvolvimento, descobrimento e formulação de uma 

verdade por/para si. 
36 Apud La constitution Emotive, 1911. FOUCAULT, Michel. Doença mental e psicologia. Trad. Lilian 

Rose Shalders. Rio de Janeiro : Edições Tempo Brasileiro Ltda.,  1975, p. 6. 
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Estado no qual o poder da imaginação e da sugestibilidade, unido a esta 

sinergia particular do corpo e do espírito que denominei psicoplasticidade, 

resulta na simulação mais ou menos voluntária de síndromes patológicas, 

na organização monoplástica de perturbações funcionais, impossíveis de 

distinguir das dos simuladores. 

 

É então que nascem as classificações das desordens apresentadas pela 

mente, a psicastenia e a obsessão, caracterizadas pelo esgotamento nervoso com 

estigmas, orgânicos (astenia muscular, perturbações gastrointestinais, cefaleia); 

astenia mental (fatigabilidade, impotência, desespero, o que restou chamado “perda 

da função do real” – dificuldade de inserção no real/presente); perturbações da 

emotividade; aparecimento num estado mental habitual de indecisão, dúvida e 

inquietação, sob a forma de acessos paroxísticos intermitentes de obsessões-

impulsões diversas, respectivamente37. 

A mania e a depressão, denominada loucura intermitente por Magnan, 

alternando em intervalos mais ou menos longos, duas síndromes opostas: Maníaca 

e depressiva. A primeira compreende agitação motora, humor eufórico ou colérico, 

exaltação psíquica caracterizada pela verborragia, rapidez das associações e fuga 

das ideias. A depressão apresenta uma inércia motora, com fundo humor triste, 

hipoatividade psíquica38.  A paranoia e psicose, fundo de exaltação passional 

(orgulho, cíume) de hiperatividade psicológica e um delírio mal sistematizado e 

frequentemente incoerente. Listando por fim a esquizofrenia (nomenclatura dada por 

Bleuler à mesma entidade nosográfica que Kraepelin39 agrupou sob denominação 

“demência precoce”, tratando da hebefrenia e catatonia), que para eles tratava-se de 

perturbação na coerência normal das associações, ruptura de contato afetivo com o 

meio ambiente, impossibilidade de entrar em comunicação espontânea com a vida 

afetiva do outro40. 

Estas análises tem a mesma estrutura conceitual que as da patologia 

orgânica: mesmos métodos para distribuir os sintomas nos grupos patológicos e 

para definir as grandes entidades mórbidas. Doença é uma essência, uma entidade 

                                                            
37 FOUCAULT, Michel. Doença mental e psicologia. Trad. Lilian Rose Shalders. Rio de Janeiro : 

Edições Tempo Brasileiro Ltda.,  1975, p. 6-7. 
38 Ibdem, p. 7. 
39 Apud: Idem, p. 8. 
40 Ibdem, p. 7-8. 
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específica indicada pelos sistemas que a manifestam, mas anteriormente a eles, de 

certo modo independente deles. Há postulados naturalistas, que entendem a doença 

como uma espécie botânica – como acima citado, que cada grupo nosográfico por 

detrás do polimiorfismo dos sintomas seria a unidade de uma espécie definida de e 

diversificada em seus subgrupos. 

A doença mental foi definida, por fim, sob a mesma metodologia de 

conceitos da doença orgânica41, se isolam e se reúnem os sistemas psicológicos 

como os sintomas fisiológicos, é porque antes de tudo se considera a doença como 

uma essência natural manifestada por sintomas específicos. O problema da unidade 

humana e da totalidade psicossomática (organismo e psíquico) permanece 

inteiramente aberto. Tal problema faz derivar a patologia para novos métodos e 

conceitos, a noção da totalidade orgânica e psicológica faz tábula rasa dos 

postulados que consideram a doença uma entidade específica. A doença como 

realidade independente tende a desaparecer, tornando-se reações globais do 

indivíduo – entre o processo mórbido e o funcionamento geral do organismo. Na 

patologia mental, há um privilegio a noção de totalidade psicológica, a doença seria 

alteração intrínseca de personalidade, desorganização interna de suas estruturas, 

desvio progressivo de seu desenvolvimento: só teria realidade e sentido no interior 

de uma personalidade estruturada – em caráter global. 

O início do século XX assinala o momento em que a medicina, criticando seu 

passado, se apresenta como medicina científica e com a revisão histórica Foucault 

busca a resposta à questão “Como caracterizar essa transformação fundamental na 

organização do conhecimento médico e sua prática?”.   

A perspectiva histórica de Foucault 42 é compartilhada por registros acerca 

das pessoas com deficiência intelectual também no Brasil, tanto quanto à análise 

histórica, os caracteres ontológico, antropológicos e epistemológicos.  

Com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos43, em 1948, 

iniciou uma significante mudança de paradigma, onde todas as pessoas foram 

reconhecidas em sua essência, bem como o dever universal de promoção de 

liberdade, desenvolvimento, justiça, igualdade e da dignidade. Nesta perspectiva, a 

                                                            
41 E não mais botânica, como no século XIX. 
42 ARANHA, Maria Salete Fábio. Integração social do deficiente: análise conceitual e metodológica. 

Temas em Psicologia, Ribeirão Preto, v. 2, p. 63-70, 1995 
43 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, ONU, 1948 
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compreensão desta declaração firma um compromisso de igualdade entre todos os 

seres humanos, é então que no desenvolvimento de políticas internacionais de 

inclusão, surge a Declaração dos Direitos do Retardado Mental, 1971, 

(posteriormente foi readequada aos tempos, como Declaração dos Direitos do 

Deficiente Mental), que especificou que a igualdade e os direitos fundamentais para 

pessoas com deficiências não seriam, por si em letra de lei, suficientes, mas 

necessitavam de visibilidade efetiva do exercício dos direitos humanos e, assim, 

iniciou-se a fase dos mecanismos de efetivação levando em conta as peculiaridades 

específicas deste segmento de pessoas e como alcança-las. 

O modelo tratado pela American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities, de 2010, dá um olhar definitivamente mais avançado. 

Onde deixou-se de construir a ideia da pessoa com deficiência sobre o foco de uma 

patologia, ou até defeito, para a esfera “sócio-ecológica-pessoal-ambiental”44. 

Significando que o modelo de classificação deixa de ser de patologia, atraso, etc., 

para se tornar humano, uma inspeção que preza por um modelo levando em conta a 

deficiência, as barreiras do ambiente, os fatores pessoais, as restrições de 

participação, limitações de atividade e a incapacidade de funções ou estrutura 

corporal dada a deficiência. 

Grande parte do avanço das reformas é refletida nos Estados Unidos da 

America, como revela o Capítulo Dois da presente dissertação, nos casos da 

Suprema Corte Americana, que via de regra dava, a partir da década de 1970 (cf. 

Jackson v. Indiana), novas interpretações mais abrangentes e protetivas da 14ª 

Emenda Constitucional Americana45, que conceitualmente marchou em uma 

valoração do desenvolvimento da pessoa com deficiência, seu suporte e a qualidade 

de vida. 

Neste âmbito, a psiquiatria elegeu três fatores para desenvolvimento de 

qualidade de vida e gozo efetivo dos direitos e liberdades do indivíduo, sendo eles: 

independência; participação social; e bem estar.  

Dentro destes fatores, os critérios estabelecidos foram: 1) Desenvolvimento 

pessoal: educação, habilidades e a possibilidade de adaptação; 2) 

                                                            
44 SCHALOCK, Robert; BUNTINX, Wil. Models of disability, quality of life, and individualized supports: 

implications for professional practice in intelectual disability. Journal of Policy and Practice in 

intelectual Disabilities. Vol. 7, n 4, pp 283-294, 2010. 
45 AYNES, Richard. 39th Congress (1865-1867) and the 14th Amendment: Some Preliminary Perspectives. Akron 
Law Publications. V. 42, janeiro 2009, p. 1035. 
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Autodeterminação: possibilidade de realizar escolhas e executar as decisões, bem 

como autocontrole, metas pessoais e autonomia; 3) Relações interpessoais: 

intercomunicação social, amizades, atividades sociais, relacionamentos, interações; 

4) Inclusão social: integração com e participação na comunidade, tomada de atitude 

com o grupo; 5) Efetivação de direitos: dos Direitos Humanos (respeito, dignidade, 

igualdade), bem como todas as outras garantias legais Constitucionais e 

infraconstitucionais; 6) Bem estar emocional: proteção e segurança, experiências 

positivas de vida, satisfação, ética46, ausência de stress; 7) Bem estar físico: saúde, 

nutrição adequada, recreação e lazer; 8) Bem estar material: status financeiro, 

empregabilidade, moradia e bens em geral. 

Com estas informações e classificações, o escopo da psiquiatria é dar à 

pessoa com deficiência intelectual e ao aparato estatal, que com sua jurisdição pode 

planejar e melhorar a formulação de politicas públicas. Utilizando os dados 

individuais para criar um modelo que permita e, além disto, encoraje o 

desenvolvimento dos fatores que ampliam a qualidade de vida e gozo dos direitos e 

liberdades da pessoa com deficiência intelectual. 

A implementação do suporte ao desenvolvimento se dá por cinco 

componentes, que funcionam de uma maneira de organograma perpétuo, sendo 

eles:  

 

Componente 1: Identificar as intenções de vida e metas pessoais dos 

indivíduos; 

Componente 2: Avaliar o suporte necessário; 

Componente 3: Desenvolver e implementar um plano individualizado, 

utilizando os resultados dos dois componentes anteriores, priorizando a 

identidade pessoal e as preferências de apoio, bem como conhecer as 

fontes de suporte de maior necessidade e as que já são implementadas, 

elaborar o Plano Individualizado, especificando os padrões e maneiras de 

auxílio que participarão naquele modelo específico, com configurações, 

atividades e efetuação do plano; 

Componente 4: Monitoração do desenvolvimento, o exame da 

implementação do Plano como idealizado; 

Componente 5: Avaliação, apreciando a extensão a que os resultados 

individuais foram realçados. 

                                                            
46 Aqui a ideia de ética é revelada como por Aristóteles, in Ética à Nicômaco no sentido valorativo. 
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Diante de todos os espectros de modelos modernos, a proposta foi de 

repolarizar todo o paradigma da pessoa com deficiência, retomando o papel primário 

da pessoa dentro dos modelos e focando em prover direitos, liberdades e bem-estar, 

por via do desenvolvimento pessoal individualizado. A maneira de executar tal 

procedimento é por meio do diagnóstico psiquiátrico (conforme os parâmetros da 

Associação Americana de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento, AAIDD47); 

dentre critérios subjetivos e objetivos, verificar a proposta de apoio a ser integrada; 

instrumentalizar recursos e planejamento para o procedimento de suporte; por fim, 

verificar o resultado do desenvolvimento, tanto objetivo quanto subjetivo (das 

impressões individuais). 

Em primeira análise, portanto, o que é possível vislumbrar em perspectiva é 

que a deficiência intelectual48 é um conceito multidimensional entre condições de 

saúde, fatores pessoais e ambientais, funções e estruturas corporais, capacidade de 

participação e prática de atividades. Neste plano, o conceito de deficiência 

intelectual transacionou dentre concepções místicas, patológicas, socioculturais, 

socio-personal até o desenvolvimento do paradigma atual, o modelo sócio-

ecológico-ambiental-pessoal (da Associação Americana de Deficiência Intelectual49). 

Esta nova ideia, elaborada em 2010 à partir do modelo anterior da Associação 

Americana de Deficiência Intelectual, somado ao desenvolvimento dos diversos 

campos do conhecimento, que envolvem a questão da deficiência intelectual, 

buscou compreender e interpretar que a deficiência intelectual pode, sim, ser 

entendida como uma limitação significativa de certas inteligências e capacidades, 

mas, além disto, deve ser vista como uma condição que tem impacto na vida da 

pessoa, sua saúde – e também considerada como um todo, a comunidade que se 

insere e o papel desta pessoa na sociedade. Já é sem tempo que o direito passe a 

integrar a complexidade do tema quando de sua tratativa, intencionalidade, esta, do 

ponto três deste Primeiro Capítulo.  

                                                            
47 SCHALOCK, Robert; BUNTINX, Wil. Models of disability, quality of life, and individualized supports: 
implications for professional practice in intelectual disability. Journal of Policy and Practice in 
intelectual Disabilities. Vol. 7, n 4, pp 283-294, 2010. 
48 SCHALOCK, Robert; BUNTINX, Wil. Models of disability, quality of life, and individualized supports: 

implications for professional practice in intelectual disability. Journal of Policy and Practice in 

intelectual Disabilities. Vol. 7, n 4, pp 283-294, 2010. 
49 Ibdem. 
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A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência caminha em conjunto 

com a Teoria da AAIDD, atendendo a inclusão dos critérios de desenvolvimento 

pessoal e de habilidades, autodeterminação e, principalmente, recitar os Direitos 

Humanos e Fundamentais – já garantidos pela Constituição da República Federativa 

do Brasil, de 1988. 

O Direito não pode ser arquimediano50 e acreditar que não haveria verdade 

fora do dele, pois não há nada de verdadeiro “aí no mundo”. Pelo contrário, deve 

captar o conhecimento das diversas áreas e convergir de forma coerente para um 

empreendimento criativo e reconstrutivo (a interpretação de Dworkin)51. 

A questão médica, por exemplo, é de suma importância para guiar o Direito 

no caso específico da pessoa com deficiência mental. Respondendo quais as 

necessidades, as possibilidades e impossibilidades que habitam neste campo. 

Diante disto, o Direito parece impotente para se valer sozinho frente tamanha 

complexidade.  

Ao longo do último quinto do século XX diversas áreas do conhecimento se 

dedicaram à compreensão das manifestações, condições, circunstâncias, formas e 

desenvolvimento da pessoa com deficiência mental, a situação destas pesquisas 

revelou diversas oportunidades. 

Baseado em um desdobramento cientifico com descobertas relevantes, a 

AAIDD desenvolveu o modelo acima referido52, resultado de décadas de abordagens 

uni e transdisciplinares. 

O aclaramento da condição anterior – de que o deficiente mental era um 

sujeito perigoso em si, por conta da doença – veio com a quebra dos mitos (de pés 

de argila, como aventa Nietzsche) anteriores em evidência cientifica53: 

 

A. The Myth Thesis 

1. The Process of Projection 

Mental illness is devastating and poorly understood. Minor and partially 

disabling mental illness, in the form of life adjustment problems, work-

                                                            
50 Dworkin se vale desta ideia ao longo de sua obra – Justice in Robes, capítulo I. 
51 Idem, p. 51 
52 SCHALOCK, Robert; BUNTINX, Wil. Models of disability, quality of life, and individualized supports: 

implications for professional practice in intelectual disability. Journal of Policy and Practice in 

intelectual Disabilities. Vol. 7, n 4, pp 283-294, 2010. 
53 STROBOS, Jur. The Constitution and the Rights of Mentally Ill. The Journal of Legal Medicine. V. 

10:4, dezembro 1989, p. 665. 
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impairment, or difficulties, with close personal relationships are fairly 

common. These problems do not impar individual judgement to the extent 

that enjoyment of life is destroyed.54 

 

Em 1989 esta revelação é extremamente inovadora, como foi mencionado 

anteriormente, na literatura de meados do Século XX (e até anteriormente) o 

deficiente mental era extirpado do convívio social e colocado a escanteio. 

A revelação acima segue evidências encontradas no ano anterior, com a 

publicação sobre o desenvolvimento de um modelo assistivo, que permitiria ao 

deficiente mental desenvolver autonomia para o seu cotidiano e, mais ainda, 

promover a busca de seus planos de vida. O paper Autonomy in long term care55, 

tem citação recorrente na área médica por mais de três décadas. Trata-se de um 

estudo de quatro anos (1985-1988), com financiamento privado de U$ 1.500.000,00. 

Partindo da promulgação da Bill of Rights e as liberdades pessoais (abstenções 

estatais) ali previstas, o estudo apontava que a justiça (enquanto sistema judiciário) 

é um instrumento de mudança social, por lidar com as questões levantadas pelo 

povo. Decidindo de uma maneira ou outra, interpretando politicas e fontes legais 

para auxiliar o desenvolvimento da proteção dos direitos civis. 

No campo médico, a pesquisa se norteou pela ponderação entre eficácia e 

bem estar dos pacientes que fizeram parte dos grupos, metodologicamente 

incorporou cinco princípios – que, desde antes deste trabalho, já fazem parte da 

pesquisa multidisciplinar:  

 

1) abordagem e perspectivas interdisciplinares quando apropriado; 2) o core 

da pesquisa é a questão fática anteriormente à abstração racional (a 

abordagem é, primordialmente, fenomenológica); 3) o cuidado referido 

como “de longo termo” inclui assistência residencial e 24 horas, bem como 

serviços médicos e sociais; 4) O trabalho deve enfatizar questões éticas que 

recebem pouca atenção em comparação à outras condições (como a 

hipertensão, diabetes e outras hipóteses que não incluem o risco de morde 

imediata), configurando a necessidade de atenção no espectro da definição 

                                                            
54 Tradução livre: A deficiência mental é devastadoramente mal compreendida. Deficiências mentais 

leves, apresentando dificuldades em se ajustar a questões do cotidiano, habilitação para o trabalho e 

dificuldade em um relacionamento muito íntimo são comuns. Estes problemas, entanto, não afetam a 

capacidade de julgamento e a possibilidade da pessoa aproveitar a vida. 
55 HOFLAND, Brian F.. Autonomy in Long Term Care: Background Issues and a Programmatic 

Response. The Gerontological Society of America. V. 28, p. 3-9, 1988. 
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de “cuidado”; 5) o foco da pesquisa deve realizar seu esforço prático em 

melhorar técnicas e métodos que desenvolvam a qualidade de vida dos 

pacientes. 

 

 Ao final da pesquisa, conclui-se que a iniciativa demonstrou uma conexão 

até então olvidada, a lição mais importante foi a de que a autonomia do sujeito e a 

comunidade que este pertence se desenvolvem de maneira diretamente ligada: 

quanto mais cuidado, pertencimento e espaço a comunidade dá à pessoa; mais a 

pessoa desenvolve sua autonomia. 

Paradoxalmente o que a pesquisa apontava é: quanto mais cuidado, 

proteção das vulnerabilidades, promoção das habilidades o paciente recebia, mais 

autônomo ele se tornava e, curiosamente, mais ele se vinculava ao organismo social 

que estava inserido. 

Esta experiência é de relevância extrema para a questão deste trabalho, 

tendo em vista o que se busca para a pessoa com deficiência mental: a 

possibilidade de se desenvolver, tendo suas vulnerabilidades protegidas quando 

necessário. 

O valioso progresso se encontra exatamente na inserção social da pessoa 

marginalizada, que uma vez inserido, se torna elã desta comunidade e alimenta-a 

enquanto simbolicamente liberta-se das condições anteriormente enfrentadas. 
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1.2 Paradigma jurídico moderno: o quadro dos direitos individuais e da 

personalidade 

 

A modernidade, enquanto estrutura jurídica política, se caracterizou pela 

predominância de ideais liberais e das radicalizações por ele tratadas. Embora da 

presente visão surja uma crítica a ela, seus méritos devem ser destacados, posto 

que as criações modernas ensejam a reestruturação de um novo paradigma, que no 

Brasil se instala com a Constituição Federal de 1988. O constitucionalismo surge e 

tem sua dimensão histórica universal, onde as sociedades politicamente 

organizadas se formatam por ordenações possíveis de desígnio por uma 

Constituição56. Em uma visão apurada, Canotilho coloca o conceito como: 

 

Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade 

política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os 

direitos fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da divisão 

de poderes, o poder político57 

 

A importância do tema se revela pelo Constitucionalismo ser uma 

caracterização máxima da modernidade58, a Constituição guarda a razão essencial 

do Estado, que passa a ser os Direitos do Homem. Esse reconhecimento gera uma 

prospecção destes, que sob o prisma da constituição refratam em uma dimensão de 

aferição geral, que seja uma realização progressiva do homem, sob um fundamento 

universal, o valor do Estado Constitucional.  

O ideário de Constituição se impõe no início do Século XIX, consagrando um 

sistema de garantias da liberdade, contendo o Princípio da Divisão dos Poderes – no 

sentido de garantia orgânica contra os abusos dos poderes do Estado, sendo 

eminentemente na forma de documento escrito59. Esta ordenação sistemática e 

                                                            
56 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª ed. Almedina : Coimbra, 1993, p. 57. 
57 Op. Cit., p. 13. 
58 Para efeito de interpretação histórico-temporal, entendemos – como Canotilho – que 

permanecemos na modernidade, legitimada por Luhmann, in Legitimação pelo procedimento – 

“Legitimidade é uma disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não 

definido, dentro de certos limites de tolerância (p. 30)” – afastando assim as características 

cruciais da pós modernidade, eis que as características contrastam metanarrativas e  diferentes 

verdades, sendo assim, por um entendimento conjunto, afasta-se a apreciação do tema perante o 

escopo da pós-modernidade.  
59 Op. Cit., p. 18 e 63. 
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racional da comunidade através de um documento escrito, estabilizante – por sua 

segurança e calculabilidade60, se transforma no século seguinte, tendo todo o 

panorama histórico, em algo mais que um modelo de domínio político, mas sim um 

sistema processual dinâmico. Propagando no sistema político uma expressão 

normativa jurídico-política democraticamente legitimada, se conformando em Estado 

Constitucional Democrático61. Ou seja, com fulcro na lei fundamental escrita - a 

Constituição, que visa, além da promoção acima em comento, a edificação das 

estruturas básicas da justiça. Nestes parâmetros, a ordem constitucional estabelece 

um modelo de legitimação e recondução à legitimação democrática.  

Canotilho explicita os diversos sentidos da constituição62, que nos auxiliarão 

a compreender o tema da pessoa com deficiência no âmbito do direito 

constitucional. Seu papel de fonte de lei (ato normativo geral e abstrato editado pelo 

Parlamento, com finalidade essencial de defesa da liberdade do cidadão63) data de 

Roma, quando sob nomenclatura Constitutiones Principum era geradora dos atos de 

edicta, decreta, rescripta, mandata, adnotatione, pragmaticae santiones64; do modo 

de ser da sociedade: onde a constituição ordena fundamentalmente a associação 

política e o conjunto de regras organizatórias destinadas a disciplinar as relações 

entre os vários órgãos da soberania; papel de organização jurídica do povo65: papel 

tendencialmente jurídico de dar a importância ao povo como organismo ligado por 

estruturas jurídicas em vista a vida de um fim comum; Como Lei Fundamental66: 

vinculando todas as entidades e pessoas, desde o chefe de estado estendendo-se 

aos órgãos da soberania, associações privadas e todas as classes sociais, não 

                                                            
60 Luhmann traz importante característica da legitimação por conta destes efeitos, quando trata da 

troca de obediência por participação democrático, envolvendo um contexto social de expectativas e 

os demais fatores do momento do processo de legitimação; bem como que o procedimento não pode 

ser considerado uma sequencia fixa de ações determinadas (e, portanto, autômata), mas sim um 

sistema social complexo de ações com tipo especial (p. 41-46, 64 e 90-101). 
61 Op Cit., p. 43. 
62 Op. Cit. P. 57-62. 
63 Op. Cit., P. 15. 
64 Ibdem., p. 57. 
65 Que também tem relação/revisão do constitucionalismo da República Romana, como formalizado 

por Cícero (De Res Publica, 25-39), para quem a República é além, mas tão somente, um agregado 

de homens associados mediante um consentimento jurídico e por razão de uma utilidade comum. 
66 Como já citado, o pensamento de lex fundamentalis teve seu embrião na Idade Média, onde 

estruturou a sedimentação de um conjunto de princípios (à época ético religiosos) e normas da praxe 

e de pacto. Revisando a distinção do Século VI, Lex de Royaume e Lois du Roi, onde a primeira 

garantirá uma vertente de Lex Terrae, as leis fundamentais da sociedade – em um direito natural que 

o rei devia respeito. 
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podendo ser violada; O prisma da constituição como ordenação sistemática e 

racional da comunidade política: A ideia de organização, em documento escrito, 

começou a ganhar vulto no Século XVIII, com o movimento constitucional67, que 

passa por uma evolução durante os séculos seguintes e, culminando no Século XIX, 

com o conceito ideal – como anuncia Canotilho - de Constituição, um documento 

escrito consagra um sistema de garantias e liberdades, contendo a garantia orgânica 

contra abusos de poderes por sua divisão. 

Antes de prosseguir ao âmago do tema, faz-se necessária a compreensão 

dos valores da Constituição: sendo formal, material, normativa e instrumental, esta 

ordenação sistemática e racional origina-se um poder constituinte democraticamente 

legitimado, intencionalmente manifesta a vontade de emanar um ato compreendido 

na esfera deste poder. Sendo a qualificadora de princípios e normas que levam a 

uma estrutura básica de justiça, operando na comunidade e condicionando 

decisivamente toda a sociedade.  

Além deste papel, a Constituição tem outros, como os normativos 

organizacionais da sociedade e Estado, um parâmetro material diretivo dos atos dos 

poderes públicos e, essencialmente, fornecer e garantir direitos fundamentais. Esta 

garantia se dá em forma de promoção, coordenação e incentivo do homem, eis que 

a lei fundamental existe por sua razão antropológica, que no Brasil é fundada na 

dignidade da pessoa humana. 

Em 05 de outubro de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte promulgava 

uma nova Constituição, sucedendo a de 1967, que em seu título primeiro previa os 

Princípios Fundamentais do Estado, que sumarizando ao presente trabalho, são de 

colossal importância os previstos no artigo 1º, III; artigo 3º, I e IV, respectivamente a 

dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

Assunto a ser tratado e debatido dentro do enfoque legislativo do Capítulo 3 

desta obra, a Constituição Federal de 1988 inaugurou uma serie de direitos – e 

desafios – multimensionais, em que o sujeito de direito era todo um ente coletivo (a 

Sociedade), mas efetivado na pessoa do sujeito individual (o cidadão). Dentre estes 

direitos encontram-se os citados no Título VIII (Da Ordem Social) da Constituição, 

                                                            
67 Op. Cit., p. 56-64. 
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como a Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Sociais, Educação, 

Cultura e Desporto; até mesmo o meio ambiente. 

Embora no momento atual o direito brasileiro se paute em legislações 

esparsas, como a própria LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA demonstra e, a citar também: Lei nº 7.713, de 1988; Lei nº 11.307, de 

2006; Lei nº 10.754, de 2003; Lei nº 8.989, de 1995 (todas sobre o mesmo assunto, 

isenção de tributo em favor da pessoa com deficiência); e, ainda, a Câmara dos 

Deputados, em 2013 fez prensa da 7ª edição da obra “Legislação Brasileira sobre 

Pessoas com Deficiência”, onde em 2013 ressaltava a existência de vinte e quatro 

leis – em concreto – em sentido estrito (excluídos Decretos, normativas, Medidas 

Provisórias e outras legislações típicas e atípicas) especificamente sobre o tema. 

E, neste ponto, parece incorreto que a legislação que versa sobre 

acessibilidade e inclusão sejam de difícil localização, bem como que seja conflitante 

entre si – tanto em redação quanto em hermenêutica. Principalmente quando a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 guia toda a interpretação do 

Ordenamento Jurídico, sendo desnecessária a pulverização legislativa e, quanto a 

isto, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência parece traçar diretrizes 

mais solidas e de fácil compreensão que os inúmeros diplomas neste escopo.  Os 

próprios fatores de discriminação deixam de ser razoáveis, como será analisado no 

ponto 3.6 do Capítulo 3. 

Outro lapso legislativo neste quadro é a própria questão criminal elucidada 

no Título II do Livro II, da Lei nº 13.146, de 2015, onde os artigos 88 ao 91 encerram 

a ampliação e especialização do ius puniendi Estatal quanto aos assuntos 

relacionados aos fatos típicos e ilícito. frisar a passagem da exposição de motivos do 

Código Penal acerca do papel do direito penal na sociedade, que abrange seu 

próprio conceito legal: 

 

(...) a legislação penal continua inadequada às exigências da sociedade 

brasileira. A pressão dos índices de criminalidade e suas novas espécies, a 

constância da medida repressiva como resposta básica ao delito, a rejeição 

social dos apenados e seus reflexos no incremento da reincidência, a 

sofisticação tecnológica, que altera a fisionomia da criminalidade 

contemporânea, são fatores que exigem o aprimoramento dos instrumentos 

jurídicos de contenção do crime, ainda os mesmos concebidos pelos juristas 

na primeira metade do século. 
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. 

Assim, o conjunto de normas jurídicas voltadas à fixação do poder de 

sanção penal do Estado abrange mais que o Código Penal, mas a Legislação como 

um corpo ordenado, coeso e fundamentado por uma intencionalidade, ventilada nos 

motivos como resposta ao delito e à fisionomia da criminalidade. 

A intenção do legislador é clara em criar um microssistema penal, com o 

Código Penal como fundação e as leis esparsas como complementação do tema 

especializado. Esta conduta termina por causar algumas incongruências, 

principalmente quanto ao apenamento da conduta – como será objeto de 

comparação no último quarto deste ponto.  

O Título II do Livro II da Lei Brasileira de Inclusão faz parte deste conjunto de 

normas jurídicas coordenadas para o enfoque criminal e as consequências jurídicas 

(dentre as quais as infrações, sanções, bem jurídicos tutelados, seus sujeitos de 

direito, etc.). 

Embora no âmbito da pessoa com deficiência seja perceptível a 

possibilidade de exploit68 dos direitos e da pessoa com deficiência, a produção 

legislativa foi no sentido deu um bathos69, introduzindo quatro condutas típicas nos 

artigos 88 a 91. 

A questão não se encerra somente na matéria penal, mas advém da ordem 

Constitucional. O Título VIII da Constituição da República Federativa do Brasil, de 

1988, inaugurou uma série de diretrizes e direitas acerca da ordem social brasileira, 

que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Diante disto, há uma mudança 

no panorama paradigmático brasileiro, em que a dignidade da pessoa humana e a 

cidadania são declaradas explicitamente fundamentos constitucionais da República, 

e o objetivo da República passa a ser uma sociedade livre, justa, solidária – de 

empatia e cuidado com o próximo –, em que a educação e o cuidado são deveres da 

família, conforme artigo 227, da Constituição Federal70. Assim, o grau de proteção e 

                                                            
68 No sentido de aproveitamento/abuso por parte de terceiro de uma condição ou característica 

vulnerável para tirar proveito próprio. 
69 Da literatura é um anticlímax em que a narrativa se desenvolve em forma crescente e ocorre uma 

mudança repentina deste “humor”, acabando por uma derrocada medíocre do momento, nesse 

sentido: (HOMERO. Ilíada) a heroicidade imbatível de Aquiles é terminada por uma vulnerabilidade 

de seu calcanhar e pelo guerreiro covarde (Paris).    
70 rt. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
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dever de cuidado constitucionais são levados à hierarquia infraconstitucional legal 

por vias dos demais artigos71 e, diretamente, na redação explícita. 

Como é dever da família, firme artigo 8º, da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, assegurar direitos à vida, saúde, habitação, educação, os 

crimes previstos nos artigos 88 a 91 se relacionam diretamente com o artigo 8º na 

clausula de aumento de pena caput do tipo: 

 

Artigo 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa 

com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 

à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à 

habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 

social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 

cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos 

avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição 

Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico. 

 

Tendo em vista que as clausulas de aumento de pena, conforme relatado, 

são estritamente relacionadas ao dever de cuidado, a saber: artigo 88) no §1º há 

aumento de pena em 1/3 (um terço) se a vítima está sob cuidado do agente; artigo 

89) aumento de pena no paragrafo único, inciso I, na ordem de 1/3 (um terço), 

quando o tutor, curador ou qualquer um que se apropriar esteja dentro da condição 

legal de administrador dos proventos e demais bens da pessoa com deficiência; 

artigo 90) há uma causa de equiparação de conduta no paragrafo único, onde 

qualquer pessoa, tendo os deveres invocados no artigo 8º, da LEI BRASILEIRA DE 

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, que não prover as necessidades da 

pessoa com deficiência; o artigo 91) é lacônico quanto à abordagem, embora dentro 

dos fundamentos da lei se encontre o embrião de manter-se elementos da família 

mais próximos da pessoa com deficiência – no lugar de refletir uma visão utilitarista 

de que a curadoria e tutoria seria exercida por alguém fora da família, desde com a 

                                                                                                                                                                                          
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 
71 Em essência o 3º, 8º (principalmente), 19, 39, da LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA. 
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maior capacidade -, antes pelo contrário o artigo 6º, no inciso V, coloca como 

capacidade da pessoa com deficiência o direito à família e convivência familiar e o 

artigo 8º coloca como dever, primariamente do Estado e da Família, o cuidado, 

proteção e promoção da pessoa. 

O presente ponto se encerra na hesitação do legislador em dedicar força aos 

bens jurídicos tutelados (honra, vida e saúde da pessoa com deficiência, bem como 

seu patrimônio) e ponderar a pena prevista em cada um dos crimes.  

E com certo pesar, quando se verifica que houve um “agravamento” das 

condutas praticadas contra os interesses e o sujeito com deficiência mental, a lei 

sem qualquer hesitação foi no lado contrário. Talvez por falta de ponderação, ou 

com intenção de se dar – efetivamente – menos proteção penal ao campo dos 

direitos das pessoas com deficiência, no consagrado Princípio da Lei mais benigna, 

houve uma didática promulgação de lex mitior: 

 

Na aplicação da lei penal no tempo, o Projeto permanece fiel ao critério da 

lei mais benigna. Amplia, porém, as hipóteses contempladas na legislação 

vigente, para abranger a garantia assegurada no artigo 153, § 16, da 

Constituição da República. Resguarda-se, assim, a aplicação da lex mitior 

de qualquer caráter restritivo, no tocante ao crime e à pena. 

 

Ou seja, a proteção efetivada não é do bem jurídico relacionado à vítima, 

mas uma garantia de lei mais benéfica para o agente do crime. 

A relação é verificável quanto opomos os artigos 88 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência ao artigo 20 da Lei nº 7.716, de 1989: Ambas têm a mesma 

intenção e a mesma conduta típica, mas quando do apenamento: 

 

Artigo 88.  Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de 

sua deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três 

anos e multa 

 

Seria o caso da politica legislativa alterar a redação do já existente artigo 

sobre discriminação? Embora o exemplo seja ilustrativo da hipotética manutenção 

de um status quo, em que a promulgação de mais uma lei tenha caráter ligeiramente 
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ampliatório de uma lei anterior já existente – no lugar de alterar a redação desta 

última e tornar-se um sistema verdadeiramente mais íntegro e de fácil navegação, o 

derail é na comparação da conduta de abandono contida no artigo 90. 

O artigo 90, dentro da proposta da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, de esquema literal: “Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou 

mandado.”; deve ser lido da seguinte forma:  

 

Consoante artigo 8º, desta mesma Lei, sendo dever da Família assegurar à 

pessoa com deficiência a efetivação de seus direitos e afastá-la da 

possibilidade exposta no artigo 90 – também deste diploma; por meio, 

ainda, do direito à família e a convivência familiar da pessoa com deficiência 

(e de toda pessoa, com base na Clausula de Proteção da Dignidade da 

Pessoa Humana) e dos Princípios Constitucionais, que servem de 

fundamento articulador da interpretação desta (e de, se tratando de Brasil, 

qualquer outra) lei, define-se: a família tem o dever de zelar, promover, 

proteger e assegurar o exercício dos direitos da pessoa com deficiência e 

desta em si considerada. 

 

E a pena cominada para a conduta estabelecida é de reclusão de seis 

meses a três anos, e multa. Enquanto a mesma conduta de abandono, prevista tanto 

nos artigos 13372 (Abandono de incapaz), 13573 (Omissão de socorro) e 24474 

(Abandono material), do Código Penal.  

                                                            
72  Artigo 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por 

qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono:  

Pena - detenção, de seis meses a três anos. 

§ 1º - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 2º - Se resulta a morte: 

Pena - reclusão, de quatro a doze anos. 

 § 3º - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 

I - se o abandono ocorre em lugar ermo; 

II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) ano 
73 Artigo 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 

abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente 

perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza 

grave, e triplicada, se resulta a morte. 
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Parece inconsistente que a Lei especializada não preveja como prevê o 

artigo 133, do Código Penal – que até o momento era plenamente aplicável ao fato 

típico, agora tutelado pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência: um 

apenamento mais balanceado, podendo impor de uma sanção leve até uma das 

maiores penas do sistema penal (pena mínima de detenção de um mês e pena 

máxima de reclusão de doze anos, podendo ser aumentada de um terço) 

Diante do manto ilusório de proteção, constata-se que uma gama de direitos 

da pessoa com deficiência mental é exposta à vulnerabilidade. Em uma visão 

sistemática podemos elencar a natureza jurídica destes direitos em dois planos, o 

individual e o coletivo. 

Na perspectiva do presente trabalho – como será objeto de análise em todo 

o decorrer do trabalho - os direitos destas duas vertentes advêm da mesma fonte, o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, listado como um fundamento da 

República, conforme artigo 1º, III, da Constituição Federal de 1988, embora os 

direitos sociais sejam direcionados pelos objetivos da República, previstos no artigo 

3º, do mesmo Diploma. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                          
74 Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 

(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, 

não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia 

judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou 

ascendente, gravemente enfermo:  

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo 

vigente no País. 

Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer 

modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão 

alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.  
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CAPÍTULO 2 - DESENVOLVMENTO INTERPRETATIVO DO DIREITO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Este capítulo trabalha uma abordagem acerca das hipóteses colocadas 

dentro da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, diante 

da pertinência temática com a teoria de Ronald Dworkin. 

No panorama da configuração do desenvolvimento da decisão judicial, 

quanto aos Estados Unidos da América, a verificação da passagem jurídica que 

Dworkin aponta, da aproximação de valores da moralidade no campo do direito 

aplicado, sendo a cariz jurídico-política de uma teoria da decisão judicial em 

desenvolvimento prático e sua sustentação pode encontrar abrigo na passagem 

inaugural do ensaio Hard Cases75, de 1975: 

 

Filósofos e juristas discutem há tempos os meios que as decisões de um 

órgão judicial podem reconciliar-se com ideais democráticos. O problema de 

justificar as decisões judiciais é uma hipótese delicada particularmente 

quanto aos hard cases, casos em que o resultado não é facilmente obtido 

pela aplicação de uma legislação ou entendimento jurisprudencial existente. 

O positivismo jurídico – que determina que os juízes utilizariam critérios 

discricionários para decidir - falha em resolver este nó górdio da decisão 

judicial.76  

 

A teoria de direito de Ronald Dworkin advém da cultura jurídica do Common 

Law e busca na interpretação do direito a integração entre liberdades e outros 

valores de moralidade política a melhor decisão para o caso analisado77. Embora 

pareça, em um primeiro momento, uma teoria extremamente pontual – em que seu 

resultado só é verificado em um e outro caso, em realidade ela busca responder a 

lacuna deixada por diversas outras teorias, como o positivismo jurídico, o utilitarismo 

                                                            
75 DWORKIN, Ronald. Hard cases. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 88, nº 6, p. 1057-1109, abril 

de 1975. 
76 Tradução nossa de: Philosophers and legal scholars have long debated the means by which 

decisions of an independent judiciary can be reconciled with democratic ideals. The problem of 

justifying judicial decisions is particularly acute in “hard cases”, those cases in which the result is not 

clearly dictated by statute or precedent. The positivist theory of adjudication – that judges use their 

discretion to decide hard cases – fails to resolve this dilemma of judicial decisionmaking.  
77 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986 
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e dentre outras, que se vale de critérios e concepções diferentes. Dworkin, já em 

“Levando os Direitos à sério”, ensaio do livro “Levando os Direitos à Sério”78, indica 

que existem noções Homéricas a serem aprendidas nas decisões judiciais, valendo-

se da interpretação até para o significado de “Direito”. Embora seja uma teoria de 

direito, é estritamente ligada à política – levando-se em conta valores da moralidade 

politica para interpretação do direito e, ainda, com profundo conteúdo linguístico e 

filosófico. 

A análise da aproximação do desenvolvimento jurisprudencial com o ideário 

da teoria do Direito como Integridade é feita acerca dos casos postos por Ronald 

Dworkin em seus ensaios, resenhas e obras complementares, suplementada pessoa 

com deficiência intelectual, o quadro atual de direitos no Ordenamento Jurídico 

brasileiro e uma abordagem paradigmática acerca da teoria do direito como 

integridade. Por isso, ocupa-se com conceitos e classificações dentro de uma nova 

significação, de transição paradigmática. Faz uma análise do panorama histórico de 

tratativa da deficiência intelectual, com base nas lições históricas acima, 

acompanhando as mudanças de compreensão desta deficiência. Trata de 

explicações sobre o significado de paradigma, ressaltando as diferenças entre o 

denominado “moderno” e o inaugurado pela Constituição Federal de 1988 no Brasil 

dentro do quadro de direitos individuais e da personalidade, demonstrando a 

diferença ideológica de cada uma das estruturas político-jurídicas. Caracteriza os 

conceitos e elementos centrais da Teoria do Direito de Ronald Dworkin, tais como a 

teoria da decisão judicial e suas fases semântica, lógica, doutrinária e da decisão 

propriamente dita, da integridade como “romance em cadeia’, do fit da decisão no 

sistema coeso e articulado, de hard e easy cases, das questões de princípio, do 

esforço heroico, como Hércules, e divino, como Minerva, do Juiz, os elementos de 

moralidade política na decisão judicial e como fonte de direito, e o que é melhor 

interpretação do direito. Assim emparelharemos, lado à lado, o ordenamento jurídico 

brasileiro de tradição romano-germânica, uma teoria de direito elaborada num 

cenário de Common Law, tendo como denominador a mudança paradigmática à 

partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assim, configurar 

um modelo apropriado para a compreensão, exercício e tutela dos direitos da 

                                                            
78 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira – 3ª ed. – São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2010. 
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pessoa com deficiência intelectual nos aspectos coletivos e individuais para, enfim, 

autonomizar o sujeito. 

A apresentação do problema neste primeiro capítulo se faz de maneira a 

demonstrar a relevância da abordagem crítica dos capítulos dois e três na 

perspectiva da pessoa com deficiência intelectual e das interpretações de uma teoria 

do direito diante do Ordenamento Jurídico brasileiro no contexto político-jurídico 

inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que teve 

uma intencionalidade e finalidade evidenciada logo em seus primeiros artigos, se 

fundando – este novo padrão – na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais 

do trabalho, na livre iniciativa, no pluralismo, a Sociedade objetivando liberdade 

justiça e solidariedade, o bem de todos, sem qualquer discriminação. Este último 

ponto é verificado em abundância na obra de Ronald Dworkin e é a pedra angular 

quanto o desenvolvimento do trabalho na análise dos direitos da pessoa com 

deficiência intelectual. 
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2.1. O liberalismo igualitário e a pessoa com deficiência mental 

 

O americano Ronald Dworkin foi um notável filósofo e teórico do direito dos 

países anglo-saxões do século XX. A despeito de suas observações terem por foco 

a realidade americana e inglesa, o autor é reconhecido internacionalmente como 

teórico renomado e frequentemente citado em trabalhos e livros acadêmicos, bem 

como em decisões judiciais, inobstante ser amplamente criticado. Como revelam 

seus próprios ensaios criticas de Posner, Hart, Fish79. 

No Brasil, as leituras de Dworkin ganham relevância em meados da década 

de 90 e maior divulgação a partir do século XXI, com seu ápice após sua morte em 

2013. Suas obras se deram, em grande parte, por um conjunto de ensaios e, 

portanto não constitui um corpo totalmente coerente de ideias e teorias. Certamente 

Dworkin é um teórico que reformulou suas teorias e, ainda que seja possível 

identificar uma continuidade geral, existem aspectos divergentes em suas teorias: ao 

menos seu vocabulário sofreu mudança significativa em reação às críticas 

positivistas e pragmáticas. Para melhor entender o conjunto deve-se ter em vista 

que é composto por diversos ensaios escritos separadamente e posteriormente 

unidos para formar alguns de seus livros, o que eventualmente não guardam relação 

entre si.80 O presente trabalho, portanto, buscará apresentar algumas das ideias 

trazidas no livro Questão de Princípio, isto porque Ronald Dworkin é um autor 

complexo, com uma pluralidade de obras, e uma análise mais detida exige um 

trabalho mais aprofundado de suas obras. Num primeiro momento será tratada 

noção do Direito como integridade, um dos pontos chaves da teoria de Dworkin, 

após buscar-se-á realizar uma explanação acerca das visões econômica sociais dos 

direitos individuais, sempre preocupadas com os princípios da equidade, justiça, 

legalidade e integridade. O Direito como integridade diz respeito à teoria da 

interpretação, na qual, para “os juízes devem interpretar o direito tomando-o como 

um ente íntegro, como se criado por um único autor.”. Diante disto, o direito não tem 

o root for um argumento ou outro, como o futebol ou neste final de década a política, 

“o Direito não é uma questão de política pessoal ou partidária, e uma crítica do 

                                                            
79 Ver Capítulos 1, 2, 3, 5, 7 e 8 de DWORKIN, Ronald. A justiça de toga. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010; 
Pontos 3 e 5 a 9 de A raposa e o porco-espinho: justiça e valor. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2014; partes 2 a 4 de A matter of principle. Cambridge: Harvard University Press, 
1985. Recorrente o reconhecimento dos críticos e seu papel na obra de Dworkin. 
80 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. VII. 
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Direito que não compreenda essas diferenças fornecerá uma compreensão pobre e 

uma orientação mais pobre ainda81.”. Com essa introdução, Dworkin traça um 

comparativo entre a interpretação jurídica com a interpretação literária82, hipótese 

muito bem recebida neste trabalho, tendo em vista que a literatura capta a essência 

do ser – mesmo quando lúdica, conforme listado no Capítulo primeiro. Retomando a 

visão da Teoria, a interpretação deve ser estudada como uma atividade geral, um 

modo de conhecimento, atentando para outros contextos da atividade. 83 Assim, 

expõe que a decisão nos casos controversos84 (ou difíceis) se assemelha ao 

exercício literário85, de forma que ao ler a obra, o intérprete deve ponderar acerca 

daquilo que foi feito anteriormente no tema, para chegar a uma conclusão sobre o 

que foi feito coletivamente86.Esta ideia é verdadeiramente útil na conceituação do 

trabalho, a “interpretação do direito como um romance”, cujos capítulos por autores 

diferentes, e cada um dos romancistas carrega a responsabilidade de criar, dentro 

da possibilidade, um romance íntegro, ao invés de contos independentes.87 

 

Suponha que um grupo de romancista seja contratado para um determinado 

projeto e que jogue dados para definir a ordem do jogo. O de número mais 

baixo escreve o capítulo de abertura de um romance, que ele depois manda 

para o número seguinte, o qual acrescenta um capítulo, com a 

compreensão de que está acrescentando um capítulo a esse romance, não 

começando outro, e, depois, manda os dois capítulos para o número 

seguinte, e assim por diante. Ora, cada romancista, a não ser o primeiro, 

tem a dupla responsabilidade de interpretar e criar, pois precisa ler tudo o 

que foi feito antes para estabelecer, no sentido interpretativista, o que é o 

romance até então. 88 

  

Portanto ao decidir o novo caso, o juiz deve se reputar como parceiro dessa 

cadeia, dessa corrente, da qual inúmeras decisões, estruturas, convenções e 

práticas fazem parte. Nomeadamente deve o juiz interpretar o que aconteceu antes, 

                                                            
81 DWORKIN, Ronald. Op. Cit. p. 217. 
82 Idem. 
83 Ibidem, p. 220.  
84 Ronald Dworkin define casos controversos como aqueles “que nenhuma regra explícita no livro de 

regras decide com firmeza a favor de qualquer uma das partes.” Ibidem. p. 10. 
85 Ibidem, p. 237. 
86 Ibidem, p. 238. 
87 Ibidem, p. 237. 
88 Ibidem, p. 235-6. 
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pois tem a responsabilidade de levar adiante o que já se tem em mãos e não seguir 

uma nova direção. 

Esta noção de “ajuste” entre uma parte do Romance e de outro é o 

argumento de Dworkin acerca do fit da decisão judicial, o Juiz deve seguir algumas 

limitações em seu julgamento, sendo – por exemplo – impossível que sem uma 

razão convincente o julgador pudesse alterar as limitações de linguagem, enredo e 

sujeitos. Essencialmente, a teoria permite o desenvolvimento do pensamento 

jurídico de forma plenamente profunda, tendo em vista que dentro das riscas de cal, 

o limite amplo da lei permite ao Juiz que sinta89 o caso conforme seu convencimento 

e, havendo necessidade, o Juiz busca uma razão inexorável que altere a 

interpretação anterior. Um exemplo desta mudança de razão é citado na análise do 

caso Roe v. Wade na obra Life’s Dominion90.  

Destarte, busca o juiz, segundo seu próprio julgamento, o motivo das 

decisões anteriores, e tomando-as como um todo, decide qual a melhor 

interpretação que o guiará na continuidade,91 que o dever então, de interpretar a lei 

é interpreta-la da melhor forma possível, não inventar uma história melhor. ”92.  

Insta salientar que inexiste uma fórmula para decidir se uma determinada 

interpretação se ajusta de modo satisfatório a história, tendo em vista que a análise 

da interpretação é, em si, uma atividade interpretativa93. 

 

O sendo de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do qual 

dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou 

implicará alguma concepção da integridade e coerência do Direito como 

instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar sua teoria operacional de 

ajuste – isto é, suas convicções sobre em que medida uma interpretação 

deve ajustar-se ao Direito anterior, sobre qual delas, e de que maneira.  94 

  

Diante desta colocação é infestável o levantar de uma questão: Então qual 

será a resposta correta? 

                                                            
89 Sentire, sentença, in HENRIQUE. João. Direito romano. Porto Alegre: Globo, 1938. 
90 DWORKIN, Ronald. Life’s Dominion: An argument about abortion, euthanasia, and individual 
freedom. New York: Knopf, 1993, especificamente no terceiro ensaio. 
91 DWORKIN, R.. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 238-9. 
92 Ibidem, p. 240. 
93 Ibidem, p. 240-1. 
94 Ibidem, p. 241. 
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Evidente, também, que muitas vezes não será produzida uma única 

interpretação. Pois, conforme paralelo com a literatura, se um poema pode encontrar 

apoio no texto, de forma satisfatória, para duas (ou mais) interpretações, dois 

princípios podem encontrar apoio em inúmeras decisões. 

O argumento jurídico que veicula esta interpretação é válido, entretanto o 

que encontra seu espaço no fit é o que tem o melhor esforço interpretativo diante 

das circunstâncias e faz a reconstrução criativa sob a melhor luz do Direito. 

Em primeiro momento parece confuso, embora não seja um erro de 

princípio, precisa-se da compreensão de mais duas concepções: o esforço Hercúleo 

(Minerva) e o Princípio integrador. 

Logo, a opinião de um juiz sobre a melhor interpretação será a consequência 

de convicções que outros juízes não precisam compartilhar95, quando um julgador 

crê que o propósito dominante do sistema jurídico é a maximização de bem estar do 

maior número de pessoas possíveis, sem qualquer critério de promoção de 

vulneráveis, esse será o principal objetivo o qual ele servirá96. 

E a forma com que se dará é baseada na Teoria da Decisão Judicial 

apresentada em Justice in Robes97. Para a decisão ter a virtude de ser 

positivamente impactante no organismo jurídico, deve passar por quatro estágios, 

três anteriores e o quarto a própria elaboração da decisão judicial. 

Em um primeiro momento, o julgador se depara com o estágio semântico: 

Quais as práticas e significações compartilhadas para responder “o que é o 

Direito?”98. 

O juiz então, pode se basear em critérios, uma interpretação criteriológica 

para compreender quais os limites objetivos das palavras, respondendo quais 

pressupostos e práticas as pessoas devem compartilhar para que seja sensato 

afirmar isto? Os critérios estabelecidos delimitam a aplicação correta associada; 

                                                            
95 Ibidem, p. 242. 
96 Idem. 
97 P. 15-32. 
98 Wittgenstein é recorrente quanto à citação de significação semântica de Dworkin, como o estágio 
semântico da decisão judicial, o aguilhão semântico e aos críticos de corrente cética. In: 
WITTGENSTEIN, L.  Investigações Filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. 3a ed. São Paulo: Abril 
Cultural, 1984. 15 - _________________. Philosophical Investigations. Trad. G. E. M. Anscombe. 
Oxford: Blackwell, 2001. 16 - _________________. Da certeza. Trad. Maria Elisa Costa. Lisboa: 
Edições 70, 1969. 17 - _________________. Tractatus Logico-Philosophicus. Trad. Luiz Henrique 
Lopes dos Santos. 3ª Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 
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Ou acerca da estrutura natural apresentada pelo objeto semântico, como 

uma análise de DNA, qual o blueprint do objeto? Exemplificando, o conceito 

semântico de conceito natural de Dworkin acerca de Integridade não é o 

compartilhado pela matemática. 

O Juiz tem ao seu dispor o conceito interpretativo semântico, o qual estimula 

o julgador a refletir sobre o que é exigido para configurar uma prática ou convenção. 

No decorrer de sua obra, Dworkin apresenta que os conceitos de moralidade política 

– justiça, liberdade, igualdade, democracia, crueldade – são conceitos 

interpretativos; e ao admitir isso, admite, também, que é uma interpretação. 

Importante ressaltar que, na visão de argumento jurídico – com bases em 

fontes legais, a divergência entre interpretações não é necessariamente a ausência 

de compartilhamento do conceito, mesmo que a divergência seja drástica. O caso 

snail darter99 é importantíssimo para compreender a profundidade deste raciocínio, 

ambos os Justices divergiam completamente acerca do direito, embora 

compartilhassem os mesmos conceitos semânticos. 

A Teoria passa ao estágio teórico, onde a interpretação geral das praticas é 

feita por via de valores do conceito aspiracional (o que o Direito pretende atingir, 

diante da Legalidade, Democracia, Dignidade, Igualdade, Libertade, etc.). Este 

estágio visa elaborar uma teoria adequada de interpretação geral, embora pareça 

que o Juiz faz esta tarefa todas as vezes. Dworkin revela em Justice in Robes100, 

com o exemplo de Minerva e do engenheiro que constrói uma ponte, eles partem do 

problema para uma teoria geral: o engenheiro imagina a ponte e diligentemente faz 

um estudo geral acerca de todos os materiais da construção civil, suas capacidades 

de work load e limitações de uso, para – enfim – construir a ponte da maneira mais 

completa possível. 

O mergulho teórico inicia em contraponto ao convencionalismo, pragmatismo 

e utilitarismo, valendo menção: “O direito como integridade é, portanto, mais 

inflexivelmente interpretativo do que o convencionalismo ou o pragmatismo”101.  

Surge a figura do julgador Hercúleo, porque o direito como integridade é 

tanto o produto da interpretação abrangente da praxis jurídica quanto sua fonte. 

                                                            
99 Law’s empire. 
100 No segundo ensaio. 
101 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 272;  
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Contudo, o que é o Juiz Hércules?102 É um juiz que disponha em sua interpretação a 

rede e estrutura de sua comunidade, para que justificasse todo seu contexto, para o 

autor o juiz só pode ser hercúleo até certo ponto, posto que aquele fosse sobre 

humano. 

O juiz conclui seus trabalhos (que para o herói foram doze103) após um 

minucioso exame de todos os aspectos da questão a ele apresentada e, ao fim, dará 

a decisão do easy case ou do hard case com base na ideia de direito como 

integridade e esta ideia que justifica e torna clara essa decisão. Nota-se que o autor 

não faz distinção no trabalho horizontal do julgador entre os dois.104 

Dentro da definição de integridade no direito, em O império do direito, 

reapresenta a concepção de hard case e atuação dos princípios de equidade e 

justiça na atuação do julgador: 

 

Os casos difíceis se apresentam, para qualquer juiz, quando sua análise 

preliminar não fizer prevalecer uma entre duas ou mais interpretações de 

uma lei ou de um julgado. Ele deve fazer uma escolha entre as 

interpretações aceitáveis, perguntando-se qual delas apresenta em sua 

melhor luz, do ponto de vista da moral política, a estrutura das instituições e 

decisões da comunidade – suas normas públicas como um todo.                                                                             

  

Repara-se a preocupação entre comunidade e o indivíduo, principalmente 

em forma de crítica às correntes filosófico jurídicas, dentre elas as três mencionadas, 

por não possibilitar uma prestação jurisdicional coerente e fiel aos princípios de 

equidade e justiça.105 

Vencida a etapa Teórica, o Juiz adentra o Estágio doutrinário, onde descreve 

condições de veracidade das proposições do direito sob a luz do valor programado 

no estágio Teórico, verificando a adequação: a melhor maneira de interpretar a 

pratica jurídica, com base na integridade – o que normalmente se pautara em uma 

justificação politica geral do direito, incluindo as dimensões dos princípios, 

interpretação do papel e da produção do Poder Legislativo e, condensar em razões 

de moralidade política no argumento doutrinário. 

                                                            
102O império do direito, 294. e também Taking rights seriously, p. 52. 
103 BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia. São Paulo: Ediouro, 2006, p. 176 
104 DWORKIN, Ronald. O império do direito p. 317. 
105 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, P. 256. 
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Com isto construído, inicia-se a decisão judicial, onde o juiz identificará e 

aplicará as preposições de direito verdadeiras encontradas nos estágios anteriores, 

a Teoria da Decisão atende a questão gravitacional do Romance e do ajuste ao 

Ordenamento Jurídico. 

Dworkin tem como valioso ao sistema jurídico o Princípio da Igualdade106, 

dedicando uma obra completa – dentre suas maiores (somente menor que A 

Raposa e o Porco-espinho) obras. Suas questões filosóficas habitam a democracia, 

a igualdade, regra de maioria, Dinheiro e a Teoria Financeira, Utilitarismo, e o direito 

de ser tratado como um igual. 

 Embora não seja menção de Dworkin, a crise da Modernidade coloca em 

xeque também o seu sistema financeiro, o Capitalismo. Será tratado no Capítulo 

Três a hipótese do clash entre o Princípio da Igualdade e o Capital107, David 

Harvey108 tem uma expressiva diretriz: 

 

 Da mesma forma que o neoliberalismo surgiu como uma resposta à crise 

dos anos 1970, o caminho a ser escolhido hoje definirá o caráter da próxima 

evolução do capitalismo. As políticas atuais propõem sair da crise com uma 

maior consolidação e centralização do poder da classe capitalista. 

 

O papel do direito é integrar as diversas formas de práticas humanas 

relevantes sob um manto diretivo básico que proteja a pessoa, bem como organize 

um sistema político-social.  

A questão financeira quanto ao direito à saúde (e a todos os direitos sociais) 

é de extrema relevância, a preocupação de Dworkin com a teoria de Richard  

Posner109 demonstra uma sensibilidade extraordinária para a sombria situação. 

                                                            
106  
107 Acerca do tema ver: WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Trad. Mário 

Moraes. São Paulo: Martin Claret, 2013; e WEBER, Max. O Direito na Economia e na Sociedade. 

Trad. Marsely De Marco Martins. São Paulo: Ícone Editora, 2011, podendo citar diretamente à p. 24 

da primeira obra “[As estruturas racionais do direito e da administração] o moderno capitalismo 

racional tem necessidade não somente dos meios técnicos de produção mas de um sistema legal e 

administrativo calculável em termos de regras formais. Sem ele é possivel a existência de todos os 

tipos de capitalismo aventureiro.” 
108 HARVEY, David. O Enigma do Capital e as crises do capitalismo. Trad. Alexandre Peschanski. 

São Paulo: Editora Boitempo, 2011, p. 17. 
109 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007, P. 356-357. 



59 
 

Em seu ensaio, figura o Estado tirano que retira de quem teria em demasia, 

aos olhos deste e dá aos que possuem menor riqueza. E lança a questão: A conduta 

promove riqueza social? O dinheiro como riqueza é considerado valor pela 

capacidade de ser utilizado para fazer de um indivíduo mais bem sucedido, feliz ou 

mais moral. Mas riqueza não é medida em utilidade para alcançar uma vida mais 

feliz e moral, ficando patente a critica a Richard Posner110. 

O pensamento é consagrado já em Erasmo de Roterdã, em Elogio à 

Loucura111: 

 

Falarei de maneira mais tosca e clara. Quem não vê o rei como um 

personagem rico e poderoso? Mas, se não tem nenhuma qualidade 

espiritual, e não está satisfeito com o que possui, ele é o mais pobre dos 

homens. 

 

Em busca da eficácia da justiça, o Direito deve promover a conciliação entre 

a igualdade do bem estar e o bem estar agregado mais elevado possível. 

A resposta acerca da interpretação e o direito financeiro é desenhada no 

caso Bakke, uma demanda que em 1977 mudou os rumos da noção de justiça. 

Tratava de um branco que se candidatou a uma das 80 vagas da escola de medicina 

da Universidade da Califórnia. Ocorre que naquela mesma escola havia um 

programa de ação afirmativa (programa força tarefa), que tinha a intenção de admitir 

mais alunos de “minorias em desvantagem educacional e econômica”. Bakke alegou 

à Suprema Corte da Califórnia que o referido programa o privava de um direito 

constitucional individual, o que foi reconhecido pelo tribunal. A universidade recorreu 

ao Supremo Tribunal Federal e após todo o desenrolar do caso – muito bem 

minuciado – esta Corte entendeu que Bakke seria excluído não por preconceito, mas 

por causa de um cálculo racional do uso socialmente mais benéfico de recursos 

limitados, na conjuntura, vagas para educação médica. É notório que se o aluno 

tivesse impressionado a banca com mais capacidade intelectual, teria acesso às 

outras 64 vagas. E, mesmo que Allan Bakke não tenha qualquer culpa – e não há 

sugestão disso – na injustiça com as minorias em desvantagem, ele não tem o 

                                                            
110 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007,  P. 365. 
111 ROTERDÃ, Erasmo. Elogio da loucura. Trad. Gentil Avelino Titton. Petrópolis: Editora Vozes Ltda., 

2015, p.39. 
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direito de impedir que tais recursos escassos sejam usados para assegurar medidas 

mais eficazes de justiça.112  

 

O Supremo Tribunal agora decidiu, por uma votação de cinco a quatro, que 

a Lei dos Direitos Civis, em si e por si, não impede programas de ação 

afirmativa, mesmo aqueles que, como o de Davis, usam quotas explicitas. 

Decidiu por uma votação de cinco a zero, que a Constituição autoriza 

programas de ação afirmativa, como o de Harvard, que permite que a raça 

seja levada em consideração, indivíduo por individuo, com a finalidade de 

obter um corpo estudantil razoavelmente diversificado.113 

 

 A resposta reafirmada em United Steelworkers v. Weber. Dentro do mesmo 

panorama de ação afirmativa, embora dentro de uma fábrica de siderurgia, um 

cidadão branco se candidatou a uma vaga, embora não tivesse tempo de casa 

suficiente para obtenção da vaga “branca” – ampla concorrência, ele tinha mais do 

que os de minorias. Com fulcro na Lei de Direitos Civis, de 1964114, na seção 703 (a) 

do Título VII115, alegou ser ilegal tal medida por seu empregador - a Kaiser. 

 Primeiro o tribunal entendeu que não havia incidência constitucional, posto 

que não fosse uma ação estadual. Já acerca da possibilidade explícita de 

discriminação inversa, o hard case foi decidido em dissidência, com o voto vencedor 

do Juiz Brennan entendeu-se por 5 a 4 que: mesmo que a Kaiser não tivesse no 

passado tomado ações de discriminação contra negros, a ação afirmativa para 

promover a igualdade racial tenta não colocar ninguém em desvantagem, 

especificamente por pertencer a uma raça desfavorecida e, portanto, não ofende 

direitos políticos de quem não atende às vagas.116 

 O debate se estabelece: Há uma razão inexorável – independente do 

elemento moral – para não aplicar o Princípio de Igualdade? Para tanto devemos 

                                                            
112 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007,. P. 437-451. 
113  DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007 P. 455. 
114 Disponível in https://catalog.archives.gov/id/299891 
115 (1) deixar de contratar ou recusar-se a contratar, ou despedir, qualquer indivíduo ou discriminar 

qualquer indivíduo no que diz respeito à compensação, termos, condições ou privilégios de emprego 

por causa da raça, cor, religião, sexo, ou origem nacional de tal indivíduo ou 

 (2) limitar, segregar ou classificar seus empregados ou candidatos de emprego de qualquer maneira 

que prive qualquer individuo de oportunidades de emprego ou que afete adversalmente sua condição 

como empregado por causa da raça, cor, religião, sexo, ou origem nacional de tal indivíduo. 
116 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001.P. 493. 



61 
 

primeiro entender como a constituição de uma sociedade justa117 protege a 

liberdade e a dignidade individuais para depois raciocinar acerca da igualdade. 

 

 

2.2. Interpretações: aspectos da deficiência e integridade 

 

Ronald Dworkin118 apresenta casos expressivos no decorrer de sua obra, 

para sustentar diversos aspectos de sua Teoria. Neste tecido interpretativo o que o 

presente ponto pretende demonstrar é a substância de sua teoria, instaurando-se 

em dois momentos, um – complementar – com os casos debatidos em seu artigo 

Hard Cases119, tendo em vista sua extrema pertinência, o Segundo com a 

jurisprudência com tema da pessoa com deficiência mental. 

Toda a jurisprudência concentrada à seguir encontra-se em Hard cases. 

Harvard Law Review, Cambridge, vol. 88, nº 6, p. 1057-1109, abril de 1975, sendo 

mencionada em caráter ilustrativo de sua teoria – embora represente momento 

anterior à diversos escritos, entre eles A virtude soberana, A raposa e o porco 

espinho e o A justiça de Toga, compreende – dentro da limitação temporal – um 

esforço extremamente competente para fundamentar toda a lição. 

Spartan Steel & Alley Ltd. V. Martin & Co., (1973)120, Introdução do conceito 

de Novel Case, como Lord Denning encontrou em suas razões de julgamento, é o 

caso em que não há um precedente jurídico nas fontes de direito para decidir de 

uma ou outra maneira, portanto a Corte deve ser livre para decidir como solucionar. 

Dworkin anuncia que tais casos devem ter a distinção de um argumento de política e 

um argumento de direito121 e, diante destes, ser julgado pelos argumentos de direito, 

embora o espectro de teoria política da jurisprudência acaba por suportar teses, 

mesmo que de maneira sintética. 

                                                            
117 Como a da República Federativa do Brasil de 1988. 
118 Em todas as obras da bibliografia é comum a utilização dos precedentes judiciais. Ver: Bibliografia, 
DWORKIN, Ronald. 
119 DWORKIN, Ronald. Hard cases. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 88, nº 6, p. 1057-1109, 
abril de 1975. 
120 p. 5. 
121 P. 8 
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United States v. Carroll Towing Co., (1972)122, Utiliza o referido caso para 

demonstrar um desafio ainda maior, a hipótese de o juiz explicitamente recorrer a 

um julgamento guiado por política econômica. No caso específico o julgamento foi 

no entendimento de que intervenções razoáveis dos Estados Unidos na propriedade 

do Autor da demanda não poderiam ser tratados como incomodo, tendo em vista o 

interesse público (em acepção estrita). 

Linklettter v. Walker (1965) a Suprema Corte Americana realçou que em seu 

julgamento de Mapp v. Ohio (1961)123, deve haver uma limitação em teses estritas, 

como a dos casos de negligência, onde os juízes podem deixar de aplicar direitos 

abstratos para definir direitos concretos, em Mapp v. Ohio, especificamente, a Corte 

supôs que não existe um direito, dentro do processo penal, do Réu ser absolvido, 

em contrário, existe o direito de uma decisão em seu favor, se for inocente, mas 

naquele momento para a Corte, não era o mesmo que se declarar a existência de 

um direito à decisão de absolvição. 

Charles River Bridge v. Warren Bridge (1830 e 1837)124, Dworkin analisa o 

uso de interpretações de legislações infraconstitucionais, que como entendido no 

caso, não segue a hipótese de uma intencionalidade legislativa, mas sim de uma 

teoria política que justifique a leitura do Códice, aplicando-a conforme a força do 

argumento levantado na decisão. O argumento do Ministro Morton, da Suprema 

Corte assim decidiu diante do impasse da concessão: 

 

Se as consequências tão inconsistentes com a melhoria e a prosperidade 

do estado resultam da construção e o alargamento das cartas de 

concessão, se os termos utilizados o admitirem, antes de adotar um limite 

mais limitado e restrito para imputar essa improvidência para a legislatura 

(acerca de sua intencionalidade) (...) [Construir a concessão como 

exclusiva] seria substancial para um grupo econômico, enquanto o resto da 

população seria deixado no statu quo. Em todo o conjunto, concluo que esta 

construção não é consonante com razão sólida, com as autoridades 

judiciais, com o curso da legislação, nem com os princípios das nossas 

instituições livres.125 

                                                            
122 p. 20 
123 p. 22-23 
124 p. 31. 
125 Tradução nossa de: If consequences so inconsistent with the improvement and prosperity of the 

state result from the liberal and extended construction of the charters which have been granted, we 
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Rylands v. Fletcher (1866)126, na construção da ideia do Juiz Hércules, 

Dworkin se vale deste caso para exemplificar a cultura jurídica Anglo-Americana do 

Século XIX à primeira parte do Século XX, de encontrar uma disposição de palavras 

na lei infraconstitucional para ser levada como razão jurídica para as decisões 

dentro de um contexto. 

MacPherson v. Buick Motor Co. (1916)127, foi utilizada como exemplo, por 

Dworkin, para explicar a força gravitacional de precedentes, no caso explicado, a 

Suprema Corte relevou o caso em questão na decisão do já citado Spartan Steel. 

Williamson v. Lee Optical Co. (1955)128, Dworkin continuando na esteira dos 

argumentos baseados em política, cita o voto do Ministro Douglas: 

 

O problema com a classificação legislativa é que é perene, não admitindo 

interferência doutrinaria. Os males desta esfera podem ter dimensões 

diferentes, exigindo diferentes remédios. Assim, o legislador pode pensar. 

Ou a reforma pode tomar passo a passo, abordando a fase do problema 

que parece mais agudo. O Legislativo pode selecionar uma dessas fases e 

aplicar este remédio, negligenciando outros. A clausula de igual proteção (O 

Princípio de Igualdade) não vai além da discriminação injusta.129 

 

Visível nestes casos, assim como nos já apresentados, todo o ideário de 

moralidade política, corpo coeso, princípios, integridade e demais elementos da 

Teoria de Direito apresentada anteriormente. 

                                                                                                                                                                                          
ought, if the terms used will admit of it, rather to adopt a more limited and restricted onethan to impute 

such improvidence to the legislature (...) [Constructing the grant as exclusive] would amount 

substantially to a covenant, that during the plaintiffs’ charter an important portion of our 

commonwealth, as to facilities for travel and transportation, should remain in statu quo. I am the whole 

irresistibly brought to the conclusion this construction is neither consonant with sound reason, with 

judicial authorities, with the course of legislation, nor with principles of our free institutions 
126 P. 33. 
127 P. 34. 
128 P. 36 
129 Tradução nossa de: The problem of legislative classification is a perennial one, admitting of no 

doctrinaire definition. Evils in the same field may be of different dimensions and proportions, requiring 

different remedies. Or so the legislature may think. Or the reform may take one step at a time, 

addressing itself to the phase of the problem which seems most acute to the legislative mind. The 

legislature may select one phase of one field and apply a remedy there, neglecting the others. The 

prohibition of the Equal Protection Clause goes no further than the invidious discrimination. 
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Acerca da pessoa com deficiência mental, nos Estados Unidos, existem ao 

menos quatro casos emblemáticos dos anos 1982 a 1993, sendo eles: Jackson v. 

Indiana; Addington v. Texas; O’Connor v. Donaldson e Heller v. Doe130. 

O desenvolvimento da questão se deu primeiro quanto à cláusula de 

igualdade contida na decimal quarta emenda; após, foi levantada a questão da prova 

de incapacidade para que o Juízo pudesse suprir (ou suprimir) manifestação de 

vontade em caso de internamento compulsório; bem como dentro da internação 

compulsória, debateu-se a necessidade de serem comprovadamente perigosos, ou 

não terem capacidade de sobreviver fora de uma instituição de cuidado sem correr 

risco; por fim, promoveu-se discussão se as pessoas com deficiência mental seriam 

uma classe de suspects, merecendo a mesma proteção de outras minorias131. 

Podemos vislumbrar nestas hipóteses a aplicação imediata da Teoria 

exposta anteriormente, as pessoas com deficiência mental enclausuradas em uma 

instituição de tratamento contra sua vontade, teriam o direito constitucional de 

receber o tratamento – que apresentasse uma razoável oportunidade de melhora? 

A corte se expressou da seguinte forma132: 

 

A simples condição de deficiência mental não determina a internação 

compulsória da pessoa. Adiciono que enquanto os Estados encarcerariam 

uma pessoa para salvá-la, esta hipótese é raramente – se alguma vez – 

necessária para melhorar a condição de vida daquele que é capaz de 

sobreviver em liberdade133. 

 

A condição compreendida foi da “hipótese menos restritiva”, assim a pessoa 

com deficiência poderia, sim, ser encarcerada contra sua vontade caso a omissão 

do Estado pudesse trazer risco fundamentado a esta pessoa. Entretanto, perdurou a 

                                                            
130 BIDDLE. Laura R.. Heller v. Doe: Freedom from Bodily Restraint and Associated Stigma-A 
Fundamental Interest. Journal of Contemporany Health Law & Policy. V. 12, p. 239-267, 1995. 
131 WEINER, Barbara A.. Supreme Court Decisions on Mental Health: A Review. Hospital & 

Community Psychiatry. Chicago, v. 33:6, p. 461-464, junho 1982. 
132 KOPOLOW, Louis E.. A Review of Major Implications of the O’Connor v. Donaldson Decision. 

American Journal of Psychiatry. V. 133:4, p. 379-383, abril 1976, p. 380. 
133 Tradução nossa de: The mere presence of mental illness does not disqualify a person from 

preferring his home to the conforts of na institution. Moreover, while the States may arguably confine a 

person to save him from harm, incarceration is rarely if ever a necessary condition for raising the living 

standars of those capable of surviving safely in freedom. 
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alegação134 de que o Estado estaria se valendo do manto da legalidade para ferir o 

Direito Constitucional à liberdade e, ao mesmo tempo, utilizando a “opção menos 

restritiva” como conceito retórico de “nenhum tratamento aplicado”. O debate inclui 

também os interesses da pessoa com deficiência mental, incluindo o voto, 

casamento, liberdade de tratamento, planejamento familiar135.  

A questão é clarificada quando em seu voto que foi acompanhado pela 

maioria, o então Chief Justice, Justice Burger sugere que, por mais que os 

resultados de laudos psiquiátricos fossem, à época, imprecisos, transformar a razão 

da decisão judicial de médica para puramente legal (do direito positivado) não seria 

de qualquer benefício prático – ou justo136. 

Ou seja, na ocasião da decisão a Suprema Corte Norte Americana entendeu 

que a questão da pessoa com deficiência teria um argumento jurídico de moralidade 

política, baseado que a ciência da medicina psiquiátrica teria uma resposta 

imperfeita, porém mais adequada que a pura aplicação do direito positivado. 

O encerramento da questão americana é um Coup de Grâce ao ceticismo de 

sua aplicação. Passemos agora à questão Brasileira. 

Embora Ronald Dworkin não atingiu o Supremo Tribunal Federal por vias da 

Repercussão Geral, sua teoria não lhe é estranha, debatida já desde 2004, na 

citação em dois trechos do voto em Acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, em 

Habeas Corpus 84.025137, p. 17 e 18, acerca de duas obras, uma a Law’s empire e 

outra a Freedom’s Law138. 

Embora, desde então vem ganhando força quanto às publicações e debates 

jurídicos acerca dos dois Princípios fundamentais de sua obra: a Igualdade e a 

Liberdade. 

                                                            
134 Idem. P. 382-383. 
135 BIDDLE. Laura R.. Heller v. Doe: Freedom from Bodily Restraint and Associated Stigma-A 

Fundamental Interest. Journal of Contemporany Health Law & Policy. V. 12, p. 239-267, 1995. 
136 SHUMAN, Daniel. Waren Burguer and the Civil Commitment Tetralogy. International Journal of 

Law and Psychiatry. V. 3, p. 155-161, 1980, p. 159-160. 
137 Acódão no Habeas Corpus 84.025 Inteiro teor, relator Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, 

04/03/2004. 
138 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge: Harvard University Press, 1986; e Levando os direitos a sério. 
Trad. Nelson Boeira – 3ª ed. – São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
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A citar a força da teoria, sua invocação tende a defender a interpretação 

constitucional na mesma forma realizada neste trabalho, como cita o Ministro 

Barroso em acórdão que será mencionado também no Capítulo Três139: 

 

Da dignidade humana resulta que todas as pessoas são fins em si mesmas, 

possuem o mesmo valor e merecem, por essa razão, igual respeito e 

consideração  . A igualdade veda a hierarquização dos indivíduos e as 

desequiparações infundadas, mas impõe a neutralização das injustiças 

históricas, econômicas e sociais, bem como o respeito à diferença. (Ronald 

Dworkin, Taking rights seriously, 1997, p. 181. A primeira edição é de 1977.) 

 

E quanto à interpretação do Princípio de Igualdade, elaborada a relação 

também pelo Ministro Barroso140: 

 

A dignidade como valor intrínseco postula que todos os indivíduos têm igual 

valor e por isso merecem o mesmo respeito e consideração. (...) Aqui, pode-

se citar Ronald Dworkin, que, em síntese, reconhece a essencialidade de 

uma liberdade positiva que se realiza no âmbito de uma comunidade política 

‘verdadeira’, assim entendida como aquela que i) detém as condições 

estruturais que permitam ao indivíduo reputar-se, efetivamente, seu membro 

moral, bem como ii) expresse alguma “concepção de igualdade de 

consideração para com os interesses de todos os membros da comunidade” 

e iii) “seja feita de agentes morais independentes”, não podendo, por 

exemplo, impor concepções unitárias de bem aos seus integrantes. 

 

E suas menções poderiam continuar quanto a questões mais delicadas da 

Jurisprudência nacional141: 

                                                            
139 Acórdão na ação declaratória de Constitucionalidade 41. Inteiro teor. Relator Ministro Roberto 

Barroso, pleno, 08/06/2017. 
140 Acórdão no Recurso Extraordinário 646.721. Inteiro teor. Relator Ministro Marco Aurélio, pleno, 

10/05/2017. 
141 BRASIL. Acórdão em Recurso Ordinário em Habeas Corpus 131.544, Inteiro Teor, Relator Ministro 

Dias Toffoli, segunda turma, 21/06/2016. 

______. Acórdão em Recurso Extraordinário 778.889, Inteiro Teor, Relator Ministro Roberto Barroso, 

Pleno, 10/03/2016. 

 ______. Acórdão em Habeas Corpus 126.292, Inteiro Teor, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, 

17/02/2016. 

 ______. Acórdão em Ação Penal 470, Inteiro Teor, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, 

17/12/2012.  
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Recurso Extraordinário 778.889,de 10/03/2016, sua teoria prevista em Law’s 

empire – que fundamenta em grande parte o Ponto 2.1 – é utilizada para entender a 

evolução da norma dentro de um sistema interpretativo integrado e coerente; 

Habeas Corpus 126.292, de 17/02/2016, o Ministro Teori Zavaski se vale de 

Taking rights seriously para anunciar a regra de aplicabilidade da regra em “tudo ou 

nada”, invocação de Dworkin em resposta que as regras são elaboradas para terem 

aplicação integral ou nenhuma. 

Na Ação Penal 470, de 17/12/2012 – Ação Penal conhecida vulgarmente 

como Ação do Mensalão, sua teoria foi utilizada acerca do fundamento ético da 

fidelidade e do originalismo; 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815, 10/06/2015, Ministra Cármen 

Lúcia utiliza a versão da liberdade de expressão defendida por Dworkin (in Taking 

Rights Seriously) com objetivo de que a liberdade de expressão é o mecanismo legal 

de proteção do debate público e do discurso contramajoritário (até mesmo dentro da 

Corte). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650, de fevereiro de 2015, o Ministro 

Fux, dois anos post mortem do Teórico invoca sua distinta doutrina para manter a 

posição que no regime democrático a pessoa jurídica não deve ser autorizada a 

adentrar o campo político – a ação versava, dentre outros objetos, acerca dos 

critérios de doação entre candidatos políticos e pessoas jurídicas. 

Dentro do contexto da dignidade humana e também da liberdade de 

expressão, uma das decisões mais pertinentes foi a do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Habeas Corpus nº 82.424-2 RS. Onde o conhecido Caso “Ellwanger” 

foi decidido, tendo como relator o então Ministro Moreira Alves. Siegfried Ellwanger, 

condenado por crime de discriminação contra judeus – tipificado no artigo 20, da Lei 

nº 7.716, de 1989 (com redação dada pela Lei nº 8.081, de 1990), por ser escritor, 

editor e sócio da empresa Revisão Editora LTDA, distribuiu e vendeu ao público 

brasileiro obras de conotação eminentemente antissemitas.  

O referido artigo tipificava que a pratica, indução e incitação, pelos meios de 

comunicação e mídia social de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de 
                                                                                                                                                                                          
______. Acórdão em Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815, Inteiro Teor, Relatora Ministra 

Cármen Lúcia, Pleno, 10/06/2015. 

 ______. Acórdão em Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650, Inteiro Teor, Relator Ministro Luiz 

Fux, Pleno, 17/09/2015. 
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raça, religião etnia ou procedência nacional. Diante do Artigo 5º, XLII, da 

Constituição Federal, ditando que a prática de racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível. 

Mas diante da ideia que a interpretação é estrita, seriam os judeus uma 

raça? O Ministro relator entendeu que não, com base em critérios antropológicos e 

de autoconhecimento do povo judeu, como cita o voto do eminente Relator acerca 

das palavras do Rabino Henry Sobel, observadas do processo: 

 

Existem judeus de toda espécie: brancos e negros, orientais e ocidentais, 

falando uma infinidade de idiomas diferentes. Mesmo assim os judeus se 

consideram verdadeiros irmãos, unidos por fortes laços de afinidade, laços 

estes talvez mais místicos do que racionais. Os historiadores e sociólogos 

nunca conseguiram enquadrar judeus em nenhuma das categorias 

convencionais. (...) O problema [da identidade judaica] é geralmente 

resolvido através do termo povo. 

 

Diante dos esclarecimentos antropológicos e filosóficos, a corte – pelo voto 

de seu Relator – entendeu que a punibilidade do paciente estaria extinta pela 

prescrição, tendo em vista não ser um crime de racismo. 

O Caso Ellwanger, bem como os outros citados, comprova que o direito 

brasileiro também é permeado por toda uma consideração multidisciplinar e que 

pauta argumentos sobre questões de moralidade política, embora de maneira não 

anunciada, o faz. 
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CAPÍTULO 3 - DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: PROPOSTA INTERPRETATIVA 

 

Este capítulo examina a questão da lei positivada no Brasil acerca da 

pessoa com deficiência mental, sendo dividido de forma a priorizar a hierarquia do 

Ordenamento Jurídico em seus itens 3.1 e 3.2, e não a ordem cronológica. Para tal, 

explicita a questão controversa entre o positivismo jurídico posto no Brasil e o 

modelo inaugurado a partir da Constituição Federal de 1988, como reestruturação 

paradigmática e valorativa, enunciadora de Direitos Fundamentais e com relevância 

primordial quanto a qualquer raciocínio político-legal.  

Diante desta nova cariz, são fundamentados os modelos de direitos da 

saúde e da personalidade, este último como emanação do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, de onde se origina também o direito à saúde, um direito coletivo 

extrapatrimonial e universal, que é eminentemente coletivo e tem possibilidade de 

exercício individual pela pessoa e também pela sociedade, como ente. Como é 

realizado pela estrutura participativa do Sistema Único de Saúde 

Ao erigir esta construção legislativa acerca dos direitos que gravitam a 

pessoa com deficiência mental, tão quanto qualquer outra – dado que universais, o 

capítulo apresenta a proposta elaborada para o contexto pós-moderno, de ênfase na 

inclusão da pessoa e interdisciplinaridades de contextos, dando espaço a um painel 

participativo e integrativo de conhecimentos que possibilitam a estrutura traçada. 

A temática da transvaloração é apresentada diante da nova lógica de 

categorias, que seja capaz de superar a atual configuração do sistema político-

jurídico, em especial da decisão judicial. 
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3.1 O direito da pessoa com deficiência na legislação infraconstitucional 

vigente 

 

Como já revelado no decorrer do trabalho, é uma tarefa heroica a análise 

pontual de cada uma das leis que versam sobre a pessoa com deficiência. Sendo 

assim, a análise legislativa infraconstitucional se foca em seis pontos, delimitados no 

ponto três deste capítulo, a citar o casamento, os direitos sexuais e reprodutivos, o 

fator de discriminação e a prescrição. 

Quanto à inclusão e desenvolvimento do deficiente mental, a proposta de 

igualdade prevista na Constituição é de capciosa realização e, quando feita, como 

na Lei nº 13.143, de 06 de julho de 2015 – que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, se dá atenção aos seguintes aspectos: 

 

 Artigo 75. O poder público desenvolverá plano específico de medidas, a ser 

renovado em cada período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de: 

I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive com oferta de linhas 

de crédito subsidiadas, específicas para aquisição de tecnologia assistiva; 

II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de importação de 

tecnologia assistiva, especialmente as questões atinentes a procedimentos 

alfandegários e sanitários; 

III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à produção nacional de 

tecnologia assistiva, inclusive por meio de concessão de linhas de crédito 

subsidiado e de parcerias com institutos de pesquisa oficiais; 

IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva e de importação de 

tecnologia assistiva; 

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de 

tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos no âmbito do SUS e por 

outros órgãos governamentais. 

 

O Legislativo simplesmente reproduziu de forma copiosa o texto já 

promulgado em 1988, dando novo caráter de lei Infraconstitucional específica e, 

quando do coroamento da lei com a implementação dos modelos que emergiram 

nos últimos 40 anos, faz menção à necessidade de linha de crédito, importação e 

facilitação de acesso à tecnologia. Louvável a iniciativa, entretanto ineficiente.  

Ao idealizar o apoio à pessoa com deficiência, o Legislador deixa de 

compreender o espectro da deficiência e tenta monetizar todo seu conteúdo. 
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Entendendo que a tecnologia assistiva é a única forma de atender aos interesses e 

promover direitos, colocando todas as pessoas com deficiência em uma só 

categoria, algo que é rejeitado por toda a interdisciplinaridade de matérias. Como já 

considerado no ponto anterior, os modelos para pessoas com deficiências levam em 

considerações as particularidades dos casos, o que faz a linha de crédito e a 

facilitação de tecnologia assistiva atenderia uma pequena parcela das pessoas com 

deficiência e menos ainda se considerados somente os casos de deficiência mental. 

Embora havia, no decorrer da elaboração deste texto, Proposta Legislativa 

de isentar a pessoa com deficiência142 do pagamento de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para equipamentos e aparelhos (inclusive eletrônicos) – sob 

forma de Projeto de Lei nº 6.097, de 2005, apresentado por Antonio Carlos Mendes 

Thame (PSDB de São Paulo). O projeto recebeu em 16 de outubro de 2017 

determinação de arquivamento, nos termos dos artigos 54, § 4º, e 58, do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados143. 

Explica-se que o artigo 54, § 4º, do RICD, está revogado desde 1991, 26 

anos antes do despacho. O parecer ainda conclui pela “inadequação financeira e 

orçamentária”. 

O projeto tramitou por 12 anos, para ser terminado em um parecer de 

inadequação orçamentária de um direito previsto na Constituição, assegurado pela 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sob pretexto de um parágrafo 

revogado. 

É um exemplo que demonstra a realidade do panorama dos direitos de 

inclusão e desenvolvimento, mobilidade e acessibilidade da pessoa com deficiência 

– sobretudo mental, mas atingindo toda a classe de forma horizontal. 

                                                            
142 Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências", para instituir desonerações fiscais. Explicação da Ementa: Cria 

incentivos fiscais para a produção de equipamentos e aparelhos destinados às pessoas portadoras 

de deficiência. 
143 Artigo 54: Será terminativo o parecer: 

§4º Revogado pela Resolução nº 10, de 1991. 

Artigo 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão 

mandados à publicação e remetidos à Mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na 

Ordem do Dia. 
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O que resta inexplicável ao verificar as Leis Ordinárias de 2017144, de onde 

constam as Leis nº: 13.524, lei que prorroga prazo par a utilização de Regime 

Especial de Tributação para Desenvolvimento de Exibição Cinematográfica (a crítica 

não é ao movimento cultural e seus benefícios, mas à pauta de direitos sociais de 

minorias vulneráveis que é colocada em segundo plano); 13.525 a 15.528, leis que 

reforçam dotações orçamentárias vigentes em R$ 7.548.223.203,00 (mais de sete 

trilhões e meio de reais) – não sendo estas as únicas de crédito suplementar na 

dotação orçamentária, mas sendo estas publicadas no dia 30 de novembro de 2017; 

13.443, lei que estabelece obrigatoriedade de oferta de espaços de uso público 

adaptados para utilização por pessoas com deficiência. 

Ou seja, à pessoa com deficiência sobra a utilização de espaços públicos, 

no âmbito legislativo infraconstitucional, entretanto conjugar a Constituição Federal, 

o artigo 75, IV, da Lei nº 13.143, de 2015 e as propostas legislativas em trâmite – 

isto sim, não o Juiz Hércules – é um mito. 

 

  

                                                            
144 Disponíveis em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/_leis2017.htm> . 

Acesso em 02 de dezembro de 2017. 
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3.2 O direito da pessoa com deficiência na Constituição Federal 

 

Em 05 de outubro de 1988, o Brasil promulgava uma nova Constituição, 

sucedendo a de 1967, que em seu título primeiro previa os Princípios Fundamentais 

do Estado, que sumarizando ao presente trabalho, são de colossal importância os 

previstos no artigo 1º, III; artigo 3º, I e IV, respectivamente a dignidade da pessoa 

humana, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do 

bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

O artigo 7º revela, dentre os direitos sociais dos trabalhadores, a proibição 

de qualquer discriminação do trabalhador portador de deficiência, o que repisa o 

planejamento constitucional de habilitação para o modelo de Schalock (modelo 

cientifico multidisciplinar de promoção da pessoa com deficiência – não só mental – 

utilizado como paradigma na AAIDD - Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento). 

Instaura como de competência comum (e não concorrente) da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, da Família e da Sociedade, cuidar da 

saúde, proteção e garantia dos direitos e das pessoas com deficiência145. Bem como 

inaugura um parâmetro de promoção inequívoca e proteção dos interesses e direitos 

da pessoa com deficiência, matéria que não parece ter sido observada pelo 

legislador infraconstitucional – como a debater no ponto terceiro deste Capítulo. 

A Constituição Federal é a intencionalidade de todo o sistema, como já 

referido no Capítulo Dois, ou seja, todo o Ordenamento Jurídico Brasileiro se pauta 

na interpretação sistemática (em cadeia) da fonte constitucional. Na hipótese em 

que uma decisão judicial ou lei em concreto vai contra o que a fonte de direito 

fundamental consagra, ou não faz sua melhor interpretação – conforme elucidado 

pela Teoria do Direito como Integridade e do fit de Ronald Dworkin, no Capítulo 

anterior – não é Direito, por uma questão de princípio. 

                                                            
145 Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência; 

Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Diante disto o trabalho parte de dois direitos de natureza jurídica individual e 

coletiva, com nascente na Constituição Federal, um empreendimento intelectual do 

Constituinte que gera o resultado de incentivar uma mudança jurídica social, que 

ultrapassa o positivismo e a Modernidade, para cenários de pós-positivismo jurídico 

e Pós-Modernidade politica-filosófica. 

São regras fundantes de justiça no Ordenamento Jurídico Brasileiro, um os 

direitos da personalidade, emanados da dignidade da pessoa humana, Princípio da 

República e fundamento máximo dos direitos individuais. E os direitos sociais 

coletivos, regras guias para ligeiras correções de justiça social para maximização de 

desenvolvimento e garantia de promoção da dignidade da pessoa humana a todas 

às pessoas. No diapasão da pessoa com deficiência mental, a proteção de seus 

interesses e promoção de sua autodeterminação e sua significação pessoal, o direito 

à saúde é o direito social coletivo básico, como ressaltou a AAIDD. 

Diante da Teoria proposta como novo paradigma no Capítulo Dois, 

construiremos respostas aos impasses levantados na pesquisa fazendo da 

Constituição o bastião e epístola integradora de respostas juridicamente possíveis e 

socialmente apropriadas. 

 

3.2.1. Dignidade da Pessoa Humana 

 

Conceituar a dignidade pode ser um pouco capcioso tendo em vista seu 

caráter fluido e multifacetário146, mas devemos nos ater a sua característica primal, 

onde o ser humano já nasce digno, sem qualquer inferência de direito, podendo-se 

traçar um entrelaçamento com o pensamento fundamental de Thomas de Aquino147 

quanto à personalidade humana – e a alma – em semelhança à Deus, sendo – a 

dignidade – anterior à esse direito e não necessitando ser reconhecida juridicamente 

para existir, mas somente sendo legitimada para uma questão de eficácia, 

desdobrando todos os outros direitos fundamentais e vinculando a todos, pessoas 

naturais e jurídicas148. 

                                                            
146 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela, 2ª ed. São Paulo : Editora Revista 

dos Tribunais, 2005, p.137. 
147 AQUINO, Tomás de. Suma Teológica Vol. I. São Paulo: Loyola, 2001. 
148 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela, 2ª ed. São Paulo : Editora Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 139-146 
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Essa visão compreende dois fatores: a qualidade substancial do humano e a 

expressão da essência da pessoa humana, destes aspectos advêm os princípios 

fundamentais inseridos na Constituição, bem como a tutela de todas as dimensões 

do ser humano. Ora, por óbvio que a injustiça e a sensação de falta de compreensão 

judicial de um interesse levado à Juízo, como o caso de Ulisses149, é um ferimento 

frontal à dignidade da pessoa, uma lacuna gerada por alguém que é suplicado e 

responde de maneira ineficaz e – pode-se dizer – incorreta, na questão da 

Legislação posta, a ofensa é ainda maior, conquanto uma Lei assume cariz 

eminentemente positiva e amoral e exclui sem qualquer legitimidade um sujeito de 

direitos. 

Na doutrina dos direitos da personalidade, estes existem anteriormente até à 

cidadania, podendo ser compreendida a cidadania como um exercício das 

emanações da personalidade. Nesse diapasão150: 

 

O direito brasileiro (...) tendo em vista que os incisos III e II, do Artigo 1º da 

CF de 1988, expressamente consagram como fundamento da nação 

brasileira, o princípio matriz da dignidade da pessoa humana e da 

cidadania, que se apresentam como uma verdadeira cláusula geral de 

proteção da personalidade humana. 

 

Os direitos da personalidade decorrem de três aspectos: o valor intrínseco 

de cada ser humano; a autonomia individual; e o valor comunitário151. Estes 

aspectos emanam da personalidade e são matéria desta, de forma circular, pautada 

na dignidade da pessoa humana, noção de dignidade da pessoa humana 

atualmente compreendida, fundamenta-se no pressuposto de cada ser humano 

possui um valor intrínseco e desfruta de uma posição especial no universo. Iniciou-

se, no sentido moderno, com São Tomás de Aquino, que trouxe na perspectiva da 

tradição judaico-cristã a persona, o Iluminismo com Kant152 (2009), do individuo 

como um fim em si mesmo e o período imediatamente posterior ao fim da Segunda 

Guerra Mundial, consolidando-se no conceito fluído e amplo que temos hoje. 

                                                            
149 HOMERO. A Odisséia. Tradução Donaldo Schüler. Porto Alegre: L&PM, 2014 
150 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela, 2ª ed. São Paulo : Editora Revista 

dos Tribunais, 2005, p. 120. 
151 Idem. 
152 KANT. Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: 

Edições 70, 2009. 
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A dignidade humana é, em primeiro lugar, um valor, um conceito vinculado à 

moralidade, ao bem, à conduta correta (Dworkin153 distingue ética “que seria o 

estudo de como viver bem” e moralidade “que seria o estudo de como devemos 

tratar as outras pessoas”). Com o fim da segunda guerra, a dignidade humana foi 

incorporada ao discurso político e tornou-se uma meta política, um fim a ser 

alcançado pelas instituições nacionais e internacionais. Principiando duas 

dimensões da dignidade humana: uma interna, expressa no valor intrínseco ou 

próprio de cada indivíduo (e por isso inviolável, já que o valor intrínseco do indivíduo 

nunca se perde) e outra externa, representando seus direitos, aspirações e 

responsabilidades, bem como deveres de terceiros (e por isso pode sofrer violações 

ou ofensas)154. 

O aspecto da moralidade do direito no bojo deste trabalho tem um papel 

fundamental, tendo em vista o resgate de valores a ser realizado na Pós-

Modernidade jurídica. Conforme já tangenciado, cada vez mais as teorias utilitaristas 

e positivistas puras de direito retiraram do conteúdo do Direito o valor de moralidade 

política, tão importante – para concepção de uma norma que seja regida por 

Princípios (e, portanto, valorativa), reaproximação do direito com o sujeito, 

reformulação de um modelo em derrocada e a abordagem filosófica para que o 

Direito seja um corpo integro e intencional, não um apanhado de fatos “ai no mundo” 

155. 

A Pessoa enquanto categoria ontológica156 - ser pessoa para o direito, não 

sob a ótica da hermenêutica jurídica que busca especificar o conteúdo normativo 

constante num preceito legal, mas parte da visão de quais as implicações para o 

direito do fato de ser pessoa – guarda relação com a razão e tudo que dela emana, 

como a consciência da condição humana e da semelhança com o outro. Esta 

consciência é intrinsecamente vinculada à moralidade, a questão de qual deve ser a 

conduta mais correta com o outro.  

                                                            
153 In: O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
154 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2010. 
155 DWORKIN, Ronald. Objectivity and Truth: You’d better believe it. Philosophy and Public Affairs, 

Princeton, vol. 25, nº 2, 1996, p. 87-139. 
156 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos de Personalidade: Fundamentação Ontológica da 

Tutela. Coimbra: Edições Almedina S.A, 2008, p. 14. 
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Embora todo o suporte positivo dos direitos da personalidade é facilmente 

navegável na legislação brasileira, decorrendo da seguinte forma:  

A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República, positivada 

na Carta Constitucional de 1988 logo no artigo 1º157, e desta cláusula geral de 

proteção emana toda uma doutrina constitucional, bem como se funda a doutrina 

infraconstitucional dos direitos da personalidade. Na análise infraconstitucional o 

Legislador foi uma vez feliz ao amparar em um só livro legal direitos específicos em 

rol exemplificativo, sob manto da cláusula geral de proteção da personalidade. 

Vislumbrando na Parte geral do Código Civil todo o Capítulo II, com 10 artigos que 

suportam certo grau de especificidade, sem serem exaustivos. 

Todavia o tema merece um ligeiro delongar, Gonçalves trata o esvaziamento 

moral e ôntico do direito como: 

 

 (...) sedimentação da consideração do Homem como pessoa levou, a 

olvidar que a realidade pessoal do Homem é ponto de chegada de uma 

certa antropologia filosófica e não base de partida para a especulação 

filosófica. Dizer hoje que o homem é pessoa, sem mais, é afirmar coisa 

nenhuma acerca do próprio homem! 

 

Acerca da origem etimológica do termo pessoa, a filosofia clássica se 

reservou para o Homem verdadeiros atributos pessoais como amor, liberdade, 

responsabilidade, etc. reconhecendo e apreciando sua superioridade (referência aos 

filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles). Assim, pela sua singularidade o Homem 

passou a ser considerado, ainda no pensamento clássico, no centro do cosmos pelo 

seu elevado conjunto de perfeições. Todavia, por conta de uma visão monista da 

realidade tinha-se no pensamento antigo grande dificuldade em lidar com as 

realidades individuais, pois entendiam que a individualidade do Homem era um 

problema perante a unidade e totalidade do ser. Desta forma, o conceito de pessoa 

restou prejudicado na antropologia clássica e permaneceu sem nenhum sentido 

metafísico. Todavia, possuía um sentido sociopolítico e jurídico por designar um 

                                                            
157 Artigo 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; 
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papel do sujeito de forma individual, mas sem assinalar qualquer realidade 

ontológica158. 

Assim, com o surgimento do cristianismo de Aquino, como já referido, é que 

se dotou de conteúdo metafísico o conceito de pessoa superando a visão monista 

da realidade. Ao ser introduzido na teologia cristã foi que alterou-se o conceito de 

pessoa passando este a ter um verdadeiro significado ontológico. Neste contexto, o 

conceito de pessoa aparece como a realidade ontológica única, fechada, 

incomunicável, autônomo e independente.  A aplicação da noção de pessoa ao 

Homem é também creditada ao cristianismo, onde pela primeira fez na historia da 

antropologia, pessoa aparece como resposta e não como pergunta. A 

individualidade deixa de ser um problema e passa a ser uma máxima perfeição na 

ordem do ser. 

 

Se a semelhança com Deus se pode perder com o pecado, a imagem divina 

do Homem é a sua própria estrutura ontológica: o Homem é imagem de 

Deus porque é pessoa, como Deus é pessoa. Por outras palavras, ser 

imagem de Deus é ser um ser pessoal. 159 

 

Então, se por um lado a reflexão teológica cristã construiu uma noção 

metafísica de pessoa, na época moderna desconstrói-se este conceito, retirando-lhe 

o conteúdo ôntico e identificando a noção de pessoa com uma realidade psíquica, 

emotiva e subjetiva160. Esta desconstrução do conceito de pessoa vem 

acompanhada de um crescente avanço da razão técnico-instrumental, que retira do 

mundo objetivo e da reflexão filosófica a racionalidade teleológica da realidade. 

A personalidade, para Gonçalves, pode ser definida da seguinte forma: É o 

conjunto das qualidades e relações que determinam a pessoa em si mesma e em 

função da participação na ordem do ser, de forma única e singular161. 

A Dignidade da Pessoa Humana e todo o ideário de personalidade 

demonstram-se ricos em demasia para sofrer a redução simplista do conceito 

Moderno de Direito Positivo, sua dimensão multifacetada e complexa não pode ser 

                                                            
158 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos de Personalidade: Fundamentação Ontológica da 

Tutela. Coimbra: Edições Almedina S.A, 2008, p. 24-26. 
159 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos de Personalidade: Fundamentação Ontológica da 

Tutela. Coimbra: Edições Almedina S.A, 2008, p. 29. 
160 Idem, p. 47. 
161 Ibdem, p. 68. 
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captada pela norma não valorativa, pelo contrário, seu conceito é esvaziado nesta 

hipótese. Portanto, a recondução da reinterpretação da teoria do direito por vias 

deste Princípio e dos direitos da personalidade é uma rica oportunidade de fundar o 

Ordenamento Jurídico Pós Positivista sendo antropocêntrico (em que a Pessoa é o 

centro do universo jurídico e, por este motivo, encerra-se em um fim a si mesma, 

não podendo servir – como a pontual expressão francesa162 - de chair à canon163.  

 

3.2.2. Direito à saúde  

 

A saúde, anteriormente à Constituição Federal de 1988, não era reconhecida 

– ou identificada – como direito, então foi classificada e categorizada dentre os 

direitos sociais, conforme artigo 6º, do Diploma164. 

A pessoa com deficiência mental é tão sujeito de direito ao Direito à Saúde 

quanto qualquer outro indivíduo em um panorama geral, embora especificamente a 

pessoa com deficiência mental apresente sintomas psiquiátricos (sobreponíveis ou 

não) – psiquiatria, esta, que é classe da medicina ocupada das questões da mente e 

do intelecto em geral. 

A pertinência temática acima apontada é mais que semântica (mental), mas 

além, conceitual em suas problemáticas sociais, a medicina aborda hoje a 

deficiência mental a partir de relevantes cuidados em autopromoção e bem estar do 

indivíduo. 

No quadro apontado pela fonte Constitucional, o surgimento (lendo-se 

positivação) deste direito, um direito fundamental - social de segunda geração – 

forma um modelo de ampliação dos sujeitos de direitos, que anteriormente foram 

tratados (e, como visto na evolução jurisprudencial brasileira, ainda são decididos) 

de forma Posneriana – extremamente pragmática. Esta idealização tem uma esfera 

de abandonar o que Bonavides coloca como a baixa normatividade por conta de 

                                                            
162 Embora exista também em outros idiomas. 
163 A expressão condensa uma ideia de que existiriam seres humanos cuja vida vale pouco, ou 

menos que de outros, pelo simples fato de sua posição social ser desprivilegiada. 
164 Artigo 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 



80 
 

“não conterem para sua concretização garantias habitualmente ministradas pelos 

instrumentos processuais de proteção aos direitos da liberdade” 165. 

Uma das críticas que os direitos sociais recebem especialmente o direito à 

saúde, é seu apontamento como um modelo pesado, caro e ineficiente, tendo como 

principais críticas as advindas de comparativos com modelos neoliberais, buscando 

outros modelos a serem assumidos (ou a inexistência de um modelo), chegando a 

produzir boas reflexões, como o nó górdio da reserva do possível e o mínimo 

existencial166: 

 

A questão da reserva do possível: reconhecimento de sua inaplicabilidade, 

sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo 

básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O papel do 

Poder Judiciário na implementação de políticas públicas instituídas pela 

Constituição e não efetivadas pelo poder público. A fórmula da reserva do 

possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade de 

sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais 

de prestação constitucionalmente impostos ao poder público. A teoria da 

"restrição das restrições" (ou da "limitação das limitações"). Caráter cogente 

e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo 

programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, especialmente 

na área da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197). 

 

Se ao jurista constitucional da cadeira do Supremo Tribunal Federal o direito 

à saúde aflora como fundamental e de incumbência imediata, sob pena de aniquilar 

direitos constitucionais (e humanos e fundamentais). Sendo assim, implementar o 

direito à saúde da coletividade e do cidadão, seja por políticas públicas, questões 

específicas do indivíduo, é um encargo vinculante do Poder Público, seja pelos 

órgãos estatais competentes, ou até ao Judiciário. 

A índole social do direito à saúde, por si, é realizadora de efetividade dos 

direitos fundamentais, conquanto conjugada em sua firme relação com o mínimo 

existencial e a cláusula de dignidade torna qualquer violação deste direito como uma 

inconstitucionalidade inaceitável, por conta de ser a dignidade da pessoa humana a 

                                                            
165 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. Ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

564. 
166 Acórdão no Agravo Regimental, nº 223. Inteiro Teor. Redator do Acórdão Min. Celso de Mello, 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, 14/04/2008. 
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integridade e um Princípio de eficácia da própria Constituição e de todo o 

mecanismo de ação e funcionalidade do Estado Democrático de Direito. 

Portanto o Estado deve considerar167 em todas as suas condutas para com o 

deficiente mental, que o legado desta mudança jurídico-política alcança de maneira 

abundante. Nesta consideração, o Ente Estatal deve, inspirando-se na Carta 

Constitucional de 1988, interpretar o direito, suas ações, suas políticas públicas e 

atribuições, de forma a programar a pertinência da promoção da pessoa com 

deficiência em todos os seus âmbitos. 

O texto Constitucional instituiu, ainda, o Sistema Único de Saúde (SUS), no 

artigo 198: 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da 

comunidade.   

 

O atendimento integral vem a ser extremamente relevante na questão da 

pessoa com deficiência mental, tendo em vista que por conta de uma (ou uma série 

de) condição essa pessoa merece atendimento individualizado com base na 

abordagem interdisciplinar apresentada no ponto 1.1 (o método adotado pela 

AAIDD). 

Mas como no exemplo dado acima, do Projeto de Lei nº 6.097, de 2005168, 

como diante de toda a construção e diretriz Constitucional ainda verifica-se que, 

apesar do reconhecimento da aplicabilidade imediata do direito à saúde, a sua 

eficácia apresenta peculiaridades? 

Sua concretização depende de atividades estatais, ou seja, da obrigação do 

Estado agir positivamente para cumprir os fins e objetivos traçados nas normas 

constitucionais. E que, como demonstrado, no contexto prático a dimensão do direito 

à saúde é posta em segundo plano por, dentre tantas questões, motivos que não 

                                                            
167 Conforme apresentado no Capítulo 1. 
168 Proposta legislativa mencionada em 3.1. 



82 
 

são fundamentados o suficiente para inviabilizar o que a Constituição disciplina 

como fundamento da República. 

Diante desta ocorrência de grave lesão à Ordem Jurídica e republicana, 

propõe-se o repensar da teoria politico-jurídica nos moldes defendidos no Capítulo 2. 
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3.3 Fundamentos para a concepção do modelo da integridade no direito 

brasileiro: uma idealização trans-paradigmática 

 

Diante do considerado, planeja-se a interpretação do direito como 

integridade na perspectiva deste início de século XXI, abordando sete tópicos 

principais advindos do confronto do ponto de vista constitucional: O casamento; 

Direitos sexuais e reprodutivos; Inclusão e desenvolvimento; Mobilidade e 

acessibilidade; A função social Constitucional; O fator de discriminação; A 

Prescrição. 

Utilizaremos a teoria exposta no Capítulo Dois para resolver as questões 

mais urgentes e também mais gerais causadas pelo descompasso entre a 

Constituição Federal e outras fontes de direito (como a Lei Ordinária e as decisões 

judiciais), utilizando como Princípio Integrador a dignidade da pessoa humana, 

fazendo do Direito um corpo coerente dentro do modelo de liberalismo igualitário, 

dando amparo aos direitos, proteção e promoção à pessoa com deficiência mental. 

Valendo-se de trechos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, do 

Distrito Federal169, e do Agravo Regimental em pleno nº 223170, destaca-se (e 

provoca) que a questão de princípio chegou ao Supremo Tribunal Federal, embora a 

presença da Teoria Econômica do Direito de Richard Posner ainda encontra forças: 

 

Ministro Luís Roberto Barroso: A igualdade constitui um direito fundamental 

e integra o conteúdo essencial da ideia de democracia. Da dignidade 

humana resulta que todas as pessoas são fins em si mesmas, possuem o 

mesmo valor e merecem, por essa razão, igual respeito e consideração. A 

igualdade veda hierarquização dos indivíduos e as desequiparações 

infundadas, mas impõe a neutralização das injustiças históricas, 

econômicas e sociais, bem como o respeito à diferença. 

Ministra Ellen Gracie: Então, todas essas considerações e principalmente 

esta grande reflexão de que se deve, com as verbas públicas, procurar 

fazer o maior bem ao maior número de pessoas possível (...). 

 

                                                            
169 Ação Declaratória de Constitucionalidade 41. Interior Teor. Relator Min. Luís Roberto Barroso, 

11/05/2017. 
170 Acórdão no Agravo Regimental, nº 223. Inteiro Teor. Redator do Acórdão Min. Celso de Mello, 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, 14/04/2008. 
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Embora seja um terrível anacronismo tirar da perspectiva que um voto 

antecede o outro em 9 anos, é esta mesma fundamentação que vedou a aceitação 

do projeto de Lei nº 6.097, de 2005, em outubro de 2017 – dotação orçamentária. 

Ora, em que seja plausível defender o argumento de que a verba pública 

deve fazer “o maior bem ao maior número de pessoas possíveis”, não faz deste 

argumento menos fraco (ou mais forte), pelo contrário, quando colocado em 

evidência, se demonstra um argumento superficial – e até desinteressante. 

Por um lado, temos no voto da Ministra Ellen Gracie a hipótese concreta de 

uso orçamentário para pagamento de tratamento de vítima da omissão estatal; de 

outro, a constitucionalidade das cotas. 

O exemplo de Dworkin das cotas raciais foi introduzido – talvez fora de 

contexto no Capítulo 2, mas aqui se revela extremamente pertinente – para criar 

dois aspectos esperados do debate: 1) ser o argumento jurídico (e, portanto, de 

moralidade política) mais forte; 2) confrontar a visão de “maximização de bem estar 

geral” com a ideia dos recursos escassos e sua destinação. 

O Orçamento será sempre escasso (ou passível de escassez, posto que 

finito), a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ao inaugurar o 

Estado Democrático de Direito, a República Participativa, o Princípio de Igualdade e 

da Dignidade da Pessoa Humana determina cumprir, em primeiro lugar, uma 

sociedade justa e solidária.  

O que significa interpretar a lei em benefício de quem mais precisa (e não de 

todos, mas, ao contrário, precisando a situação deve ser interpretada contra a 

maioria171), e, aí, a citar o voto do Excelentíssimo Ministro Barroso172 – que salvo 

melhor juízo é uma citação indireta de Ronald Dworkin: “dignidade humana resulta 

que todas as pessoas são fins em si mesmas, possuem o mesmo valor e merecem, 

por essa razão, igual respeito e consideração”. 

 

 

 

 

                                                            
171 Contra acaba por ter um significado um tanto quanto pesado para o clash de direitos, mas, no 

sentido de contrapor o voto da Ministra Ellen Gracie, para quem o “maior bem ao maior número de 

pessoas possíveis” é a regra. 
172 In: Acórdão no Agravo Regimental, nº 223. Inteiro Teor. Redator do Acórdão Min. Celso de Mello, 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, 14/04/2008. 
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3.3.1. O casamento e os Direitos sexuais e reprodutivos 

 

Com advento da Lei nº 13.146, de 2015, desde o início de 2016 – com sua 

entrada em vigência – o regime de capacidade e incapacidades do sistema jurídico 

brasileiro foi alterado. 

Onde antes constava do artigo terceiro do Código Civil, que seriam 

incapazes para exercício pessoal dos atos da vida civil: os menores de dezesseis 

anos, os deficientes mentais que não tivessem o discernimento necessário para os 

atos da vida civil, os que não puderem exprimir sua vontade, agora consta somente: 

os menores de dezesseis anos. 

Em um primeiro plano, parece haver uma redução da extensão do arco de 

proteção jurídica dos regimes de incapacidade, para dar lugar à promoção dos 

interesses da pessoa com deficiência, agora capaz. Isto sob pretexto de que o ato 

jurídico é anulável quando o agente não consegue – por suas condições pessoais – 

conhecer da essência do objeto e consequências do negócio e exprimir 

inequivocamente sua vontade173. 

Este é o regime de capacidades anterior, instaurado em hipótese de 

conservar o interesse do incapaz, a nova mudança alterou não tão somente o 

regime como um todo, tornando qualquer maior de dezesseis anos capaz 

(plenamente capaz seria pleonasmo, o regime de capacidade é um, o de 

incapacidades que seria absolutamente incapaz e relativamente incapaz – artigos 3º 

e 4º do Código Civil). Neste modelo  

A incapacidade relativa só é presumida no inciso I do artigo 4º, por sua 

própria redação: 

 
Artigo 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 e os viciados em tóxico; 

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; 

IV - os pródigos. 

 

O aparente nó górdio da questão é que a incapacidade relativa dos incisos II 

a IV merece – e só ocorre por – decisão judicial sobre o caso específico. No caso, 
                                                            
173 Tratado no artigo 144, do Código Civil, como “vontade real”. 
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uma decisão declaratória (por conta dos efeitos ex tunc)174, isto posto que a 

decorrência legal da incapacidade relativa é a anulabilidade dos atos, por conta da 

relação imposta nos artigos 166 e 171, também do Códice Civil:  

 
Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa 

absolutamente incapaz;“; “Artigo 171. Além dos casos expressamente 

declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa 

do agente; 

Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por 

pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 

 

Ou seja, finda a questão, é pacífico afirmar que: a pessoa com deficiência 

maior de dezoito anos de idade é capaz, até ser declarado judicialmente o contrário. 

Em comunhão com a questão usque, a Lei civil foi complementada pela Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, onde assim consta: 

 
Artigo 6o  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 

inclusive para: 

I - casar-se e constituir união estável; 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 

informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

 

Ou seja, além de o direito agora reconhecer que o deficiente mental pode 

casar exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como a todos os direitos ali 

mencionados (não sendo um rol taxativo, mas exemplificativo). 

Ocorre que o verdadeiro impasse da situação é a previsão legal de “a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Nesse sentido, a 

deficiência por si não afeta, ocorre que dentro da avaliação multidisciplinar175, é 

possível que a equipe encontre uma impossibilidade transitória para a realização de 

alguns atos, dentre estes o contrato civil. 

Ora, a Lei nº 13.146, de 2015, é explícita em considerar tal hipótese, tanto 

que redesenhou o modelo de incapacidades do Código Civil de 2002 e 

                                                            
174 Acórdão no Recurso Especial 1206805. Intero Teor, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, 21/10/2014. A mencionar: A sentença de interdição tem caráter 

declaratório e não constitutivo. Assim, o decreto de interdição não cria a incapacidade, pois esta 

decorre da doença. Desse modo, a incapacidade, mesmo não declarada, pode ser apreciada caso a 

caso. Acerca disto: A decisão judicial também é Fonte de Direito – assunto discutido no Capítulo 

Dois. 
175 Método mencionado no Capítulo 1. 
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expressamente constou que a pessoa com deficiência pode ter uma ou mais 

barreiras que obstem sua participação social e de atividades. 

Considerando que o casamento é um contrato de união civil, regulado por 

Lei e com implicações legais (requer solenidade, tem consequências na vida civil 

como um todo – do campo mais estreito dos direitos da personalidade até o 

interesse econômico), anteriormente, o casamento era nulo se contraído pelo 

deficiente mental sem o discernimento necessário. 

Havendo na avaliação biopsicossocial a constatação de restrição para o 

casamento – ausência de discernimento para compreensão substancial do ato, sua 

essência e consequências legais – nada impede que se anule o casamento. 

Entende-se, na perspectiva do direito como integridade, que o caso 

hipotético acima mencionado é um vício de vontade. O que não significa que o ato é 

nulo, muito pelo contrário, assim como o regime de incapacidade relativa, será válido 

o ato jurídico enquanto não for declarado nulo por decisão judicial. 

É muito importante frisar que a anulação do ato não é a regra, pelo contrário, 

é exceção única para anular o ato jurídico da união civil em casamento. 

Superada esta questão, analisaremos (em homenagem ao estilo Dworkiano) 

o Caso Patrick: 

 
Supomos que Patrick é deficiente mental e que sua avaliação 

biopsicossocial foi no sentido de que o indivíduo compreende o instituto do 

casamento e é apto a praticar tal ato, embora a avaliação encontrou um 

óbice a capacidade de Patrick em administrar seu patrimônio, 

determinando-lhe duas medidas: 1) Instrumentar o desenvolvimento de 

capacidades de Patrick, posto que o laudo multidisciplinar entendeu 

coerente com a situação pessoal deste; 2) Enquanto não for constatada a 

capacidade para a administração de seu patrimônio, Patrick devera ter 

nomeado um curador provisório. Patrick tem planos de se casar com 

Jhennifer e o casal foi orientado por seu advogado a casar-se em regime de 

separação de bens, estipulado no artigo 1.687 do Código Civil. 

Encaminhado o laudo para o Ministério Público da fictícia Comarca, 

entendeu por correto requerer ao Juiz o acolhimento do parecer 

multidisciplinar elaborado. O Juiz ao verificar que, diante de todo o narrado, 

era um caso de interdição, declarou a incapacidade de Patrick para gerir 

seu patrimônio e nomeou Jhennifer, recém esposada, como curadora e, 

então, administradora do patrimônio de Patrick enquanto não for constatado 

em novo laudo a sua capacidade para tanto. 

 

Neste caso hipotético temos alguns elementos passíveis de discussão: 

 
1) a possibilidade do deficiente mental, incapaz – na condição apresentada 

– de gerir seu próprio patrimônio, casar;  

2) que seu casamento seja celebrado e o regime patrimonial adotado seja o 

de separação de bens;  

3) diante do regime de separação de bens, a administração do patrimônio 

de Patrick pode recair para Jhennifer, sem que isso ofenda a proteção 

específica do patrimônio da pessoa com deficiência; 
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4) Ao verificar que Patrick teria condições de desenvolver, em 

acompanhamento assistido, plena capacidade para o gerenciar seu 

patrimônio, este poderia, razoavelmente, pleitear em Juízo a ação afirmativa 

necessária. 

 

A questão “1”, parece tranquila – em uma análise argumentativa de direito – 

que a pessoa com deficiência mental incapaz de compreender as praticas negociais 

e relacionadas à atividade patrimonial civil é capaz para casar, conquanto entenda o 

ato jurídico de casamento. 

Caso contrário, de não compreender o casamento, não significaria que o 

indivíduo fosse privado de carinho, atenção, cuidado e amor de uma relação 

amorosa, pelo contrário, ocorre que não poderia ser consorte nas condições de 

casamento dispostas no Código Civil, enquanto a sociedade de fato não é impedida 

(tampouco deve ser desencorajada). 

Embora a questão sexual mereça um olhar mais minucioso dentro do caso 

prático, sendo que a conclusão do laudo biopsicossocial constate a incapacidade 

para consentir sexualmente, parece inviável (sem hesitação em dizer 

inconstitucional), posto que o sexo não consentido seja fato típico, ilícito e culpável, 

conforme dispõe o Código Penal176 no artigo 217-A, paragrafo 1º, com pena prevista 

de reclusão de oito a quinze anos.  

O Direito acompanha um elenco multi e transdisciplinar de matérias nesta e 

em outras questões, e sendo comprovado na avaliação a definição das questões 

que a pessoa com deficiência mental pode vir a sofrer incapacidade, não seria papel 

do Direito elaborar sozinho a avaliação e apreciação da extensão da incapacidade 

demonstrada, mas sim conceder o Direito em decisão para maior proteção e 

promoção da pessoa. 

No Caso Patrick a questão “2” é vinculada à interpretação da proteção da 

pessoa com deficiência, o artigo 5º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência. Caso Patrick tivesse capacidade para administração de seus bens, o 

ponto debatido ficaria vazio, tendo em vista que a discussão se encerra na 

apresentação de incapacidade para o ato.  

O artigo supramencionado logo acima determina a “proteção de toda forma 

de exploração” da pessoa com deficiência, albergando neste conceito diversos e 

todos os bens jurídicos, do corpo e vida ao patrimônio financeiro pessoal. Diante 

desta perspectiva a interpretação do direito deve dar um status mais protegido à 

pessoa com deficiência, determinando – nos casos análogos a esta hipótese 

específica – o regime obrigatório da separação de bens no casamento, pela mesma 

motivação apresentada no artigo 1.641, do Código Civil177, mesmo que não seja 

                                                            
176 Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 1o  Incorre na mesma pena quem pratica as 

ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

resistência. 
177 Artigo 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: 
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sujeito de direito listado no rol deste artigo, por medida de proteção assim se deve 

fazer. 

A razão se apresenta que, sendo esta hipótese, em nada serão prejudicados 

os nubentes, eis que em caso de morte serão herdeiros na condição legítima de 

meeiros178, que, aliás, Patrick seria inapto a testar, consoante artigo 1.860179, 

também do Código Civil. 

A conduta não prejudica e não discrimina os nubentes, pelo contrário, tem 

viés de proteger os melhores interesses da pessoa. Soma-se o fato de que é dever 

do Estado o desenvolvimento e habilitação pessoal para aquilo que o deficiente se 

apresenta incapaz, como abordaremos no ponto a seguir. 

A questão “3” permite vislumbrar em suma qual o direito que tem mais força 

gravitacional, se é a proteção e promoção do vulnerável para torna-lo igual, ou o 

direito patrimonial puramente. 

Como o Princípio Integrador do Ordenamento Jurídico brasileiro é a 

Dignidade da Pessoa Humana e o Objetivo do Estado Democrático de Direito é a 

construção de uma sociedade livre, não é plausível que o Estado olvide que admitir 

a intervenção, mesmo que financeira, de um terceiro no núcleo da união civil é 

contra qualquer um e todos desses valores. 

Por isto, esta invasão da vida privada do casal fere, ainda, o direito 

fundamental da intimidade, sendo inconstitucional. Diante disto, correto ao direito 

nomear Jhennifer a administradora dos bens de seu esposo e, havendo uma 

fundada e legítima necessidade, determinar a prestação de contas, com sua higidez 

a ser analisada. 

A questão “4” merece um debruçar mais minucioso, conforme se faz no item 

seguinte. 

 

3.3.2. Inclusão e desenvolvimento, Mobilidade e acessibilidade 

 

O homem é um animal social, que se move no tecido fluido da sociedade180 

e sobre a superfície terrestre. Este ponto trata da questão colocada acima e ilustrada 

pelas epístolas da Constituição e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

                                                                                                                                                                                          
I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do 

casamento; 

II - da pessoa maior de sessenta anos; 

II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; 

III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 
178 Nas condições do artigo 1.832 e subsequentes, também do Código Civil, que dispõe: 

Artigo 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem 

prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel 

destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 
179 Artigo 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 

discernimento. 
180 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro Gama. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editora, 1998.  
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Portanto todas estas questões estão vinculadas fortemente em torno da 

gravitação da própria essência do homem como ente social, como manifestação 

exterior de si mesmo perante seus semelhantes. Acreditar que este quadro de 

direitos esta, de qualquer maneira, representada independentemente entre si é de 

perigosa superficialidade. A pessoa deve ter acesso àquilo que lhe é necessário, 

para então estar incluída em uma comunidade considerada e se sentir incluída – 

sentimento de pertencimento. A mobilidade vem como instrumental destes direitos e 

o desenvolvimento é consequência da efetivação destes três últimos. 

Resgatando a obra de Luhmann, a legitimação de todo o sistema se da em 

seu procedimento, é sua própria reflexão e fundamento181, o próprio autor 

considerava que a transformação estrutural de uma troca de obediências por 

participação democrática (crítica à submissão do cidadão por participação política) 

para um contexto social desenvolvido partiria da adoção de uma nova concepção de 

direito182 (mas que significaria pouco sozinha). 

O que o Estatuto da Pessoa com Deficiência enumera se fosse cumprido já 

seria muito benéfico, embora pareça que a Lei se refere à mobilidade e 

acessibilidade somente da pessoa com deficiência física, embora esta não seja a 

única que tem sucedâneo da dificuldade de locomoção. 

A condição de mobilidade não é atendida com a disponibilização de 10% das 

frotas de taxis para pessoas com deficiências183, ou símbolo internacional de acesso 

nos veículos184. No diapasão da pessoa com deficiência mental que obstrua sua livre 

mobilidade, a dificuldade reside em diversos outros fatores, não só no acesso físico, 

mas também ao atendimento especializado. 

A iniciativa da Lei foi louvável, tendo em vista atender uma parcela 

significativa – e mesmo que fosse tão somente um individuo, mas não é exatamente 

este o papel da lei – da população deficiente. 

A estrutura de mobilidade da pessoa deficiente tem caráter integracional, 

embora seja essencialmente individual, pois cada pessoa tem suas particularidades 

a serem avaliadas biopsicossocialmente, a Lei peca em engessar a diretriz de 

politicas públicas para instrumentalização do direito à mobilidade. 

Ao prejudicar a mobilidade do deficiente mental que não tem condições 

próprias de deambular, fica prejudicado todo o elenco de direitos deste ponto, a Lei 

produz conteúdo jurídico específico contrário à própria conceituação dos artigos 

segundo e terceiro: 

 

                                                            
181 LUHMANN. Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da Conceição Corte-Real. 

Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1980, p. 18-20. 
182 Idem, p. 31-35. 
183 Artigo 51.  As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por cento) de seus veículos 

acessíveis à pessoa com deficiência. 
184 Artigo 46.  O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de 

identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.  
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Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.   

Artigo 3º.  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos 

ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 

como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

(...) 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer 

motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando 

redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou 

da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de 

colo e obeso; 

 

A lei discrimina indiretamente o deficiente mental com especificidades de 

mobilidade, excluindo-o diretamente do texto de lei. 

A Lei 10.098, de 2000, prevê acerca da promoção e acessibilidade, 

merecido o highlight185:  

 
Artigo 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, 

anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e 

supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso 

público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração 

ou uso. 

 

Infelizmente este é o único ponto estável da lei, seu restante é simplesmente 

negligenciável e não tem qualquer previsão relevante além da “supressão de 

barreiras” que, em si consideradas, não são necessariamente designadas quanto à 

pessoa com deficiência mental. 

O que resta, então, é a necessidade de instrumentalizar o aparato 

necessário para pleno gozo deste direito por parte do deficiente que necessite, para 

que seja coincidente com o que a Lei de Inclusão determina no inciso II do artigo 

28186. O que não é alcançado pela Lei que reproduz o já fadigado paradigma 

moderno, onde o mesmo texto legal se contradiz nos aspectos mais essenciais, mas 

                                                            
185 Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>. Acesso 

em: out. 2017. 
186 Artigo 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar: 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, 

participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 
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pode ser atingido diante da interpretação do direito na reprogramação Pós-Moderna 

constitucional. 

O caminho para isto resta esclarecido no Capítulo Dois, que em suma 

apresenta um Princípio Integrador, que orienta o Ordenamento Jurídico, no Brasil 

sendo a Dignidade da Pessoa Humana, fonte da emanação do Princípio de 

Igualdade; incorporando ao rígido positivismo todo um ideário de moralidade política, 

a democracia: garantia de autonomia e coparticipação no autogoverno; parceria 

viabilizada e estruturada em uma Constituição valorativa (com valores morais 

inclusos, como o bem-estar, a dignidade, o Princípio de Igualdade); 

comprometimento histórico com a estratégia institucional do Estado em cumprir com 

essas garantias. 

Esta parece ser a via de mais fácil acesso para a instrumentalização e 

efetivação destes direitos, a Lei já é positivada – ainda em caráter Constitucional, 

fonte primária e norma fundamental187; serve o seu pretexto de produzir um 

resultado útil e relevante à comunidade; respeita conceitos interpretativos 

(valorativos) e criteriológicos (neutros). O equilíbrio reflexivo188 é, portanto, que o 

Estado deve, por qualquer um de seus poderes, realizar os direitos, da forma com 

que a pessoa possa se desenvolver e se autodeterminar. 

 

3.3.3. O fator de discriminação 

 

O fator de discriminação é um requisito da lei para concessão de benefícios 

levando em conta um traço diferencial da pessoa, coisa ou situação, é uma condição 

subjetiva do ente de direito – aqui considerada a pessoa com deficiência mental. 

O Princípio de Igualdade é o fundamento de integração do direito, que da 

espaço à ideia de fator de discriminação. O Ministro Celso de Mello coloca dois 

requisitos quanto à isonomia e o fator de discriminação189: 

 
a) a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão específico que 

singularize no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a 

ser colhido pelo regime peculiar;  

b) o traço diferencial adotado, necessariamente há de residir na pessoa, 

coisa ou situação a ser discriminada; ou seja: elemento algum que não 

exista nelas mesmas poderá servir de base para assujeitá-las a regimes 

diferentes. 

 

A questão pode ser colocada diante de mais uma anedota exemplificativa: 

                                                            
187 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. - 8ª ed. ver. Da 

tradução. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 4-5. 
188 Entendimento abstrato que transforma concepções de um certo entendimento. In RAWLS, John. A 

Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2000 (Revised Edition). 

 
189 P. 23-35. 
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Valdir é deficiência mental (CID F70) e sensorial (cegueira legal monocular 

CID H54.4), ao ficar ciente de que poderia requerer, com base na disposição 

abstrata de lei sobre isenção de tributo em favor da pessoa com deficiência, sua 

isenção tributária em certos âmbitos. Valdir, de imediato, teve imensa dificuldade em 

encontrar quais as leis e requisitos da norma para a concessão na fragmentada 

legislação sobre o tema190, por fim, acabou encontrando as seguintes Leis 

Ordinárias: Lei nº 7.713, de 1988; Lei nº 11.307, de 2006; Lei nº 10.754, de 2003; Lei 

nº 8.989, de 1995. Diante da disparidade cronológica da lei, ficou confuso acerca de 

quais os requisitos e quais os tributos que seria isento. 

Por fim, Valdir entendeu que de todas as leis vigentes, algumas somente 

modificaram a redação de uma anterior e percebeu que deveria focar nas leis Lei nº 

7.713, de 1988 e Lei nº 8.989, de 1995, encontrando problemas em qual seria a 

condição ipso facto que se encaixaria. 

Descobriu que quanto a Lei que versa sobre imposto de renda (7.713), o 

critério de isenção para a sua situação é o seguinte: 

 
Artigo 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por 

pessoas físicas: 

(...) 

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação 

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de 

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença 

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; 

 

Ou seja, diante da condição de sua deficiência, seria isento por conta da 

cegueira e também da deficiência mental. Enquanto para consideração da Lei 

(8.989) que versa acerca da isenção do imposto sobre produtos industrializados (IPI) 

para adquirir um automóvel próprio e efetivar seu direito à mobilidade, estes seriam 

os requisitos: 

 
Artigo 1º Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os 

automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de 

cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas 

inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável 

ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: 

IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, 

ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal;     

§ 2o Para a concessão do benefício previsto no Artigo 1o é considerada pessoa 

portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou 

                                                            
190 A Câmara dos Deputados, em 2013 fez prensa da 7ª edição da obra “Legislação Brasileira sobre 

Pessoas com Deficiência”, onde em 2013 ressaltava a existência de vinte e quatro leis – em concreto 

– em sentido estrito (excluídos Decretos, normativas, Medidas Provisórias e outras legislações típicas 

e atípicas) especificamente sobre o tema. 
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menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou 

campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. 

 

O que parecia significar que Valdir não teria qualquer direito a esta isenção, 

o que não fez sentido. No entendimento desta Lei, Valdir não está albergado pelo 

critério colocado, tendo em vista que a cegueira monocular é uma deficiência 

“menor” que a acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho; ainda, por 

sua deficiência ser considerada leve, não tem direito quanto ao critério da deficiência 

mental, também. 

O que pareceu ainda mais capcioso é que Valdir não tem direito à isenção e 

não haveria motivação alguma entre a disparidade dos critérios. 

Diante deste caso hipotético (embora a legislação em comento seja vigente 

e verdadeira), a abstração do raciocínio jurídico a ser realizada é a seguinte: 

 
Qual a motivação do legislador ao elaborar isenções com critérios 

intrinsecamente iguais, embora qualitativamente próximos e diferentes; e, 

mais, o Legislador ao elaborar a Lei nº 8.989, de fevereiro de 1995 (período 

pós Constituição Federal de 1988), entendeu que era possível ao deficiente 

mental acometido por deficiência severa, ou ao deficiente sensorial cego 

acometido por cegueira total, adquirir um carro – enquanto não fosse 

possível que o guiasse? E, sendo negativa esta resposta, há uma lacuna 

quanto ao atendente pessoal que assistiria o deficiente nesta questão. 

 

Para compreender a motivação do Legislador, buscou-se a exposição de 

motivos desta última epístola191: 

 
11. O artigo 6º regula a isenção de alguns rendimentos, cuja natureza 

econômica ou social aconselha a sua manutenção. A universalidade 

recomenda incidência sobre todos os rendimentos, mas não impede 

tratamento diferenciado para alguns deles, pois uma igualdade aparente 

pode comprometer a aplicação do princípio da capacidade contributiva do 

contribuinte. A enumeração constante do artigo 6º do projeto é exaustiva. 

Significa dizer que todos os rendimentos e ganhos de capital são 

tributados, executados apenas os expressamente ali relacionados. 

 

A mensagem nº 261, de junho de 2003192, ao Presidente do Senado Federal, 

claramente implica que a norma de isenção para pessoas portadoras de deficiência 

visual já constava da legislação e, portanto, por uma questão única de técnica 

legislativa, foi extirpada com intenção de não constar em duplicidade: 

                                                            
191 Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1988/lei-7713-22-dezembro-1988-372153-

exposicaodemotivos-149532-pl.html >. Acesso em ago. 2017. 
192 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv261-03.htm> . 

Acesso em ago. 2017. 
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O inciso em causa deve ser vetado em atenção à boa técnica legislativa. 

Ocorre que a norma nele veiculada (isenção para pessoas portadoras de 

deficiência física ou visual) já consta do inciso IV do mesmo artigo. Note-se 

que o veto proposto não implica supressão do resultado econômico 

pretendido pelo projeto, porquanto idêntico benefício fluirá do inciso IV já 

aludido. 

 

Evidente que sequer esta era a intenção do Legislador, muito menos pelo 

então Presidente da República, portanto é necessário que haja uma pronunciação 

adequada do Legislativo – ou do Judiciário em sua abstenção – acerca da 

adequação dos fatores de discriminações, sendo unificados onde puderem ser e, 

mesmo se não puderem, serem motivados – tendo em vista que o aspecto de 

isonomia para ser repelido necessita de uma substancial fundamentação, sob pena 

de inconstitucionalidade. 

 

3.3.4 A Prescrição 

 

A transformação decorrida da mudança do regime de incapacidades tem 

uma consequência grave, os reflexos na prescrição do direito civil. Ao inexistir a 

incapacidade por conta de deficiência mental, a lei civil ao tratar de prescrição – 

matéria de Ordem Pública, que não admite interpretação abrangente, mas sim 

técnica e precisa. 

O Código Civil em seus artigos 189 e 198, I, tratam da problematização a ser 

feita: 

 
Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 

Artigo 198. Também não corre a prescrição: 

I - contra os incapazes de que trata o artigo 3º; 

 

Os incapazes do artigo terceiro do Código Civil são os menores de 16 anos 

e ninguém mais. 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência poderia, então, pelo 

fato de excluir a pessoa com deficiência mental do artigo 3º, sem determinar as 

mudanças necessárias nos demais artigos do Título IV,do Capítulo V, da Parte Geral 

do Código Civil, nestas condições, colocar o direito da pessoa com deficiência 

mental em risco? 

A interpretação que resta destes artigos é: a) não corre prescrição contra as 

pessoas previstas no artigo 3º, do Códice; b) a pessoa com deficiência só estará 

protegida por esta disposição legal na mesma condição que qualquer outra pessoa, 

deficiente ou não, sendo menor de 16 anos de idade; c) não há previsão legal na Lei 

Ordinária para que qualquer outra interpretação seja feita. 
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Diante de tudo exposto, em mais este exemplo é imprescindível refazer a 

interpretação sistemática e teleológica das disposições do  Código  Civil – e de todo 

o Direito, de modo a afastar excepcionalmente a incidência da referida norma, sob  

pena de se subverter sua finalidade protetiva, proteção devida àqueles em condição 

de vulnerabilidade, por exemplo daqueles que não compreendem consequências de 

um negócio jurídico e mereceriam uma chance de lidar com isso no caso de cessar 

esta condição. 

É de absoluta importância ressaltar que todo o Sistema político-legal-social-

filosófico implantado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 

voltado para a realização pessoal, do livre desenvolvimento, das liberdades 

pessoais, da dignidade humana, da solidariedade, justiça e, principalmente, 

igualdade. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência Reconhece esta mesma lógica 

jurídica: 

 
Artigo14.  O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da 

pessoa com deficiência. 

Parágrafo único.  O processo de habilitação e de reabilitação tem por 

objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e 

aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, 

profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da 

pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas. 

Artigo 15.  O processo mencionado no Artigo 14 desta Lei baseia-se em 

avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades 

de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes: 

I - diagnóstico e intervenção precoces; 

II - adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, 

buscando o desenvolvimento de aptidões; 

III - atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que 

possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência; 

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos 

diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades 

específicas da pessoa com deficiência;   

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, 

inclusive na zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Artigo 17.  Os serviços do SUS e do Suas deverão promover ações 

articuladas para garantir à pessoa com deficiência e sua família a aquisição 

de informações, orientações e formas de acesso às políticas públicas 

disponíveis, com a finalidade de propiciar sua plena participação social. 

 

Não pode a pessoa com deficiência – ou qualquer outra que seja vítima da 

mesma aberração jurídica - que, era absolutamente incapaz, ser prejudicada 

justamente em razão da aplicação de norma que apenas foi criada com o intuito de 

protegê-la. 
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Diante disto, recomenda-se em forma de retomada da proteção merecida, 

que tanto o judiciário se atente para este fato normativo em suas tomadas de 

decisões, quanto do Legislativo, em atender a motivação deste do sistema 

interpretativo e inserir na legislação uma alternativa viável. 

A Constituição Federal de 1988, mesmo tendo força normativa, é tida como 

uma moldura abstrata para direitos das hipóteses deixadas en blanc. Há mais de 

150 anos, um editorial com nome “The Truth Confessed” (a confissão da verdade) foi 

publicado em torno da questão da escravidão nos Estados Unidos, embora a 

menção feita acerca da escravidão e dos direitos constitucionais americanos, o 

paralelo – mutatis mudandis - nos serve para revelar 30 anos de silêncio, também193: 

 
Era notório o fato que, se o direito de livre manifestação, garantido pela 

Constituição, fosse tolerado no Sul, a escravidão seria destruída pelo 

próprio senso comum dos habitantes sulistas, o que fez Calhoun e seus 

alunos insistirem em suprimir este direito. Consequentemente, a provisão 

mais importante de toda a Constituição foi letra morta em todos os estados 

escravagistas por mais de 30 anos.194 

 

O debate jurídico acerca dos direitos sociais previstos na Constituição tem o 

mesmo caráter, deve ser feito para que, na visão Dworkiana, a dimensão 

interpretativa do direito abranja toda a pratica social e reflita o melhor modelo para 

sua compreensão195. 

Adentrando o tema, restou cristalino que o direito tem condições de atender 

as necessidades pessoais da pessoa com deficiência e garantir o pleno exercício de 

sua dignidade e seus direitos da personalidade por vias do direito à saúde, com 

implementação de uma série de questões já positivadas, tanto à nível Constitucional 

com a Constituição da República Federativa de 1988, quanto infraconstitucional com 

a Lei fragmentada e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

O pesar da situação se deu com a situação nefasta com o fato do Projeto de 

Lei nº 6.097, de 2005196, que alteraria a Lei nº 10.098, de 2000197, que embora não 

                                                            
193 AYNES, Richard. 39th Congress (1865-1867) and the 14th Amendment: Some Preliminary 

Perspectives. Akron Law Publications. V. 42, janeiro 2009, p. 1035. 
194 Tradução nossa de: It was the knowledge that, if the right of free speech, guaranteed by the 

Constitution, were tolerated in the South, slavery would be destroyed by the common-sense of the 

Southern people, which made Calhoun and all his school insist upon supressing it. Consequently, in 

its most importante provision, the Constitution has been a dead letter in every slave State for more 

than thirty years.. 
195 DWORKIN, R.. A justiça de toga. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010, p. 51. 
196 Projeto de Lei nº 6.097, de 2005. Altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro  de 2000, que 
"estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências", para instituir 
desonerações fiscais; tendo pareceres: da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio, pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição dos de nºs 6180/2005 e 2399/2007, 
apensados (relator: DEP. DR. UBIALI); e da Comissão de Seguridade Social e Família, pela 
aprovação deste e da emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
com emenda, e pela rejeição dos de nºs 6180/2005 e 2399/2007, apensados (relator: DEP. 
EDUARDO BARBOSA). Disponível em: < 
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tinha qualquer motivação para alterar os fatores de discriminação – e, portanto, 

merecia reparo, era louvável ao constar o seguinte: 

 
Artigo 22-A Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 

os equipamentos, aparelhos, instrumentos, inclusive eletrônicos, próteses, 

órteses, cadeiras de rodas motorizadas, leitos e macas, de fabricação 

nacional, destinados a suprir ou amenizar as deficiências e as restrições 

locomotoras de pessoas portadoras de deficiência, e as peças, partes e 

componentes, acessórios, matérias-primas e materiais de embalagem 

utilizados na industrialização daqueles, quando destinados a pessoas 

portadoras de deficiência ou autistas. 

 

E citando a nobre justificativa: 

 
Estatisticamente, demonstra-se haver cerca de 8 milhões de pessoas no 

Brasil com deficiência motora ou com mobilidade reduzida (Censo IBGE 

2000), em graus variados, o que dá exata medida do alcance social de toda 

providência voltada às necessidades desses nossos irmãos (...) 

Outro dado importante, da Organização das Nações Unidas (ONU), atesta 

que 82% das pessoas portadoras de deficiência vivem abaixo da linha da 

pobreza nos países em desenvolvimento e a relação deficiência-pobreza é 

agravada por outras questões comuns ao subdesenvolvimento e a carência 

de meios, como falta de água, de comida e de nutrientes, precariedade dos 

sistemas educacionais e de saúde, a falta de oportunidades de emprego e o 

acesso nulo ou quase inexistente aos meios de comunicação e à 

informação em geral. 

 

Levando em consideração que o Brasil tinha, no ano 2000, uma população 

estimada de em torno de 170 milhões de pessoas, que em representação com os 8 

milhões de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, torna estes a parcela 

de 4.7%. 

A Câmara dos Deputados sujeitou-se a dar parecer contrário à Lege 

Ferenda por não encontrar recursos para amparar esta mínima parcela da 

população geral brasileira, embora em seu favor pesassem dois Princípios 

inexoráveis, o da Dignidade da Pessoa Humana – Fundamento de tudo que é feito 

na Câmara dos Deputados; e o Princípio da Igualdade, que como a justificativa do 

projeto nobremente menciona “nossos irmãos”, semelhantes a quem somos todos 

solidários, por força normativa constitucional. 

Indo além, dos dados apresentados, se 82% das pessoas com deficiência 

viviam abaixo da linha da pobreza, o percentual de 4.7% apresentado torna-se ainda 

                                                                                                                                                                                          
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=259C47690D0888C8CB2
5BB54CA494FBF.node2?codteor=820746&filename=Avulso+-PL+6097/2005>. Acesso em: nov. 
2017. 
 
197 Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm>. Acesso 

em: out. 2017. 
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mais paradoxo, tendo em vista que, em teoria, 3.85% da população brasileira tem 

deficiência e/ou dificuldade locomotiva em razão de alguma condição, somado ao 

fato de estarem abaixo da linha da pobreza. 

Entretanto, o Legislativo encontrou uma incongruência simples, conforme 

voto do Deputado Enio Verri: Incompatibilidade e pela inadequação orçamentária e 

financeira do Projeto de Lei nº 6.097, de 2005 com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

de 2.017198. Chegando ao ponto de anunciar que aparelhos auditivos e cadeiras de 

rodas já gozam de alíquota zero. 

Não devemos nos amotinar contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a 

tratativa de uma norma em potencial que trata de tema tão sensível merece uma 

apreciação mais cautelosa do legislador. 

O presente trabalho encontra como meio alternativo o judiciário, que pela 

Teoria deRonald Dworkin denomina a dignidade e igualdade dentre o ideário 

valorativo da moralidade política, tendo a Constituição Federal de 1988 e o Estado 

Democrático de Direito muito bem recepcionada esta teoria de direito, justifica-se 

uma nova interpretação de direitos, para que a democracia trabalhe bem em longo 

prazo. 

Para este objetivo, de a Democracia ser efetivada a cada dia com mais elã, 

é necessário que o Estado não olvide seus cidadãos e os deveres que assumiu 

perante estes.  

De início já nos parece sem efeito a manifestação da comissão que votou o 

Projeto de Lei supracitado, tendo em vista a absurda inconstitucionalidade e a 

inversão de valores. 

Embora a Teoria do Direito como integridade aceite que se mobilize e se 

levante várias questões e diversos pontos de vista de moralidade política – como 

neste caso seria o respeito à dotação orçamentária anteriormente prevista, embora 

não tão anteriormente que fosse anterior ao Projeto (12 anos posterior, em 

realidade). Isto não significa que esta seria a melhor justificativa, pelo contrário, a 

intenção do legislador foi de encontro ao fundamento da República e ao seu próprio 

objetivo enquanto legislador, a anotar expressamente: 

 
Artigo 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; 

Artigo 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

                                                            
198 Publicação do Parecer disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD0020171003001720000.PDF#page=250 . Acesso 
em: nov 2017. 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

 

E quando o Legislador falha em seu ofício, o que resta? O que resta ao 

Direito quando a Lei subverte os valores que deve perseguir: no lugar de buscar 

igualdade, redução da pobreza, uma sociedade solidária e que todas as pessoas 

possam gozar do mínimo existencial para se desenvolver; busca a proteção do valor 

econômico – a qualquer custo. 

Em lugar algum se fundamenta – ou acredita-se correto – fundamentar a 

rebelião de todo o sistema, pelo contrário, a dissertação atesta pelo regime legal 

interpretativo já posto, não um ultimato a Ordem Pública. 

Restaria relembrar as guturais palavras de “... And justice for all” (... E 

Justiça para todos) da banda Metallica para contornar o momento com cinismo 

pessimista?  

Apathy is their stepping stone, so unfelling. Their Money tips her scale again. 

Find it so grim, so true, so real.(Apatia é sua sustentação, tão insensíveis. O seu 

dinheiro desequilibra a balança novamente. Descobrindo-se mórbido, verdadeiro e 

real). 

Embora seja uma boa produção sonora, a alternativa é a perseverança e a 

resiliência. Os direitos sociais tiveram seu kickstart há menos de um século, já 

figurando como garantias jurídicas na epístola máxima da nação e o debate 

quotidiano das questões sociais em todos os níveis do Judiciário. 

Esta é a intencionalidade da dissertação, desenvolver o quadro geral dos 

direitos da pessoa com deficiência mental, encontrar seus contrapontos, expor de 

maneira sintética – embora suficiente – uma complexa teoria de direito, denominar 

todas estas questões e fundamentos em uma perspectiva para o Século que se 

inicia. 

Por fim, relevante lição teórica e ética é extraída das reflexões de Dworkin 

acerca das liberdades e da igualdade. Ética, pois Dworkin com absoluta certeza tem 

sido um dos Teóricos mais influentes da Teoria e Filosofia do Direito, como se 

denota do conhecimento de sua doutrina até no Supremo Tribunal Federal em 

sensíveis questões, o desenvolvimento de uma teoria de valores que incorpora 

diversos elementos e, essencialmente, é social; teórica, influenciando eméritos 

julgadores e juristas no Brasil, de tradição jurídica romano-germânica, enfrentando 

temas como os Princípios da República e demonstrando ser impossível discutir 

acerca de tais Princípios, seus conceitos, conteúdos e limites sem interpretá-los 

consoantes os valores políticos. Independente do compromisso específico de nossa 

Constituição Federal em determinar o ônus interpretativo da forma prenunciada por 

Dworkin, correto que sua teoria de igualdade (o Liberalismo Igualitário) já está 

incorporada e merece aplicação – bem como maior desenvolvimento – quanto ao 

quadro de direitos tanto da pessoa com deficiência, quanto de qualquer cidadão.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao fim da pesquisa, espera-se ter demonstrado de maneira profunda, 

didática, e metodológica: No Capítulo I, o que é deficiência mental, quem é a pessoa 

com deficiência mental – de forma genérica; sua identificação no tempo pelas obras 

literárias e a visão histórica de Foucault; quais os direitos e o estado da Lei que rege 

os direitos da pessoa com deficiência mental. Identificando que o modelo atual é 

interdisciplinar e inacabado, tendo em vista que o desenvolvimento do tema é 

pertinente à tecnológica e conhecimento disponíveis; compreendeu-se o paradoxo 

de assistência à pessoa com deficiência mental, onde quanto mais suporte se dá ao 

desenvolvimento das aptidões desta pessoa, mais ela se torna auto independente. 

Analisou-se, ainda no primeiro terço do trabalho, o contexto legal brasileiro 

que se insere a proteção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência mental, 

desenvolvendo que a Lei ordinária colocada em exame é restritiva quanto à 

promoção, em aparente contradição com os motivos enunciados nos diplomas e as 

disposições positivadas em sua íntegra, tendo em vista suas características rígidas, 

taxativas e, em muitas oportunidades, en blanc demais para produzir o efeito 

enunciado nos motivos; ao mesmo tempo, restou demonstrado que quanto aos 

crimes a lei específica é mais benéfica ao autor do crime, quando comparado com o 

crime mais genérico, previsto no Código Penal. 

O segundo Capítulo é mais denso e profundo, tratando do argumento de 

Ronald Dworkin, expondo o que é o Direito e qual a Teoria de Direito que carrega os 

ideais de igualdade, dignidade e liberdade. Parte significativa do esforço da 

dissertação se concentra na exposição da justificativa de Dworkin à teoria de direito 

como integridade, justificativa, essa, que se concentra nos valores da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana, que no contexto foi apresentado como da pessoa com 

deficiência mental, embora se propague por todo o sistema jurídico em forma de 

uma Teoria Geral e abstrata, que se funda sobre a ideia de que o Direito é um 

sistema coeso e que se integra enquanto se exerce. 

A elaboração passa pela significação da linguagem, da filosofia e dos 

valores do direito, e a partir disto interpretar as fontes de direito contrapostas pelos 

fatos conhecíveis nos critérios do direito. Para evidenciar a relevância da teoria 

eleita para análise legal das perspectivas do direito e dos direitos das pessoas com 

deficiência mental, o trabalho se valeu das decisões judiciais analisadas por Dworkin 

para identificação do seu padrão de teoria na atividade real de direito; e, ainda, para 

sugestão dentro da perspectiva do direito brasileiro verificou-se na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, encontrando o tratamento idêntico das obras aqui 

utilizadas em uma série de casos de extrema relevância para o direito e para a visão 

hermenêutica explorada no presente trabalho. Baseado no desafio de perceber a 

aplicabilidade da Teoria eleita, advinda do sistema da Common Law e de extrema 

profundidade e de características abstratas, identificou-se que a Teoria é 

surpreendentemente e excepcionalmente ajustada ao Ordenamento Jurídico 

brasileiro. 
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Por fim, o último capítulo foi dedicado exclusivamente à intenção 

Constitucional de nomear a dignidade da pessoa humana como Princípio máximo da 

República Brasileira e, portanto, valor máximo do sistema jurídico. Propondo quatro 

análises específicas, inclusive com casos hipotéticos, interpretando o sistema legal a 

partir da integridade proposta e concluindo quanto às respostas específicas do 

casamento e os direitos sexuais e reprodutivos; da inclusão e desenvolvimento; do 

fator de discriminação e da prescrição quanto à pessoa com deficiência mental. 

Entre políticas e princípios, é claro que, no pensamento de Ronald Dworkin e 

na disposição constitucional destaca-se a pluralidade de possibilidades 

argumentativas de direito nos casos em que a lei oferece uma tratativa contrária ao 

próprio sistema jurídico em favor de liberdades, da igualdade e de um direito à 

independência, aderindo a pluralidade de necessidades distintas – e até conflitantes 

que permeiam o direito. 

Ou seja, faz parte de um sistema jurídico inteligente – como o inaugurado 

pela Constituição Federal de 1988, que os valores sejam considerados dentro das 

discussões de direito que tenham como tema as emanações da dignidade da 

pessoa humana. Reconhecendo ainda a autenticidade e a compreensão do sistema, 

que embora não ofereça uma resposta específica e pré-determinada para todos os 

casos (o parece impossível e até pedante), dá a oportunidade de construir uma 

resposta jurídica complexa o suficiente para conter os diversos prismas que pesam 

nas questões postas ao direito. 

Por fim, articulando os diferentes pontos do tema colocado, todas suas 

especifidades são de ordem interdisciplinar e, sobretudo, política e moral. As lições 

teóricas extraídas das reflexões são tema de uma teoria de justiça que enfrenta o 

direito pela complexidade que tem, propondo a discussão de valores e abrangendo 

todo o sistema legal, incluindo-se os três poderes, diversos campos do saber e de 

operação do direito; ainda, discutindo de maneira profunda e proveitosa a teoria de 

igualdade inaugurada também pela Constituição da República Federativa de 1988. 

Ônus, este interpretativo, da justiça – mas também de todos os acima listados – em 

compromisso dos argumentos de igualdade e dignidade. 
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