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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003461-42.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante 
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, são apelados 
AMELIA MIEKO ENDO MARUBAYASHI e MASSAHARU 
MARUBAYASHI.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTA 
NETTO (Presidente) e EDSON LUIZ DE QUEIROZ.

São Paulo, 25 de julho de 2017. 

Alexandre Lazzarini
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº19869
Apelação   nº 1003461-42.2016.8.26.0344
Comarca:   Marília  (2ª Vara de Família e Sucessões)
Juiz(a): José Antonio Bernardo
Apelante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 
Apelados: AMELIA MIEKO ENDO MARUBAYASHI e MASSAHARU 
MARUBAYASHI.

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A 
INCAPACIDADE DO INTERDITADO DE PRATICAR 
ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL 
SEM O CURADOR. RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DE 
INCAPACIDADE PARA A PRÁTICA DE TODOS OS 
ATOS DA VIDA CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO. 
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
PORÉM, DIANTE DA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO 
INTERDITADO, DEVE SER DETERMINADO O 
ACOMPANHAMENTO, PELO CURADOR, NOS 
ATOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO 
INTERDITADO, COMO CONTRATAÇÕES 
MÉDICAS, AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, 
ETC. INCAPACIDADE PARA EXPRIMIR VONTADE. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A r. sentença (fls. 60/62), cujo relatório adota-se, julgou 

procedente a ação de interdição, declarando Massaharu Marubayashi 

relativamente incapaz.

Foi reconhecida a incapacidade de “praticar os seguintes 

atos sem curador que o represente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, enquanto perdurar as causas ora consideradas para a 

interdição, nos termos do art. 4º, III, do Código Civil (alterado pela Lei 

13.146/15)” (destaques no original).

Foi nomeada como curadora Amelia Mieko Endo 

Marubayashi, esposa do interditado (fls. 07).

Insurge-se o Ministério Público de São Paulo, postulando a 

declaração de que o interditado não tem condições de praticar qualquer ato da vida 

civil, inclusive os de mera administração, conforme laudo de insanidade mental 
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produzido nos autos.

Recurso regularmente processado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial 

provimento do recurso, a fim de que conste que os atos da vida civil de interesse 

do curatelado deverão ser praticados pela sua curadora.

É o relatório.

I) O interditado nasceu em 17/12/1953 (fls. 6) e casou com 

a curadora nomeada em setembro/1985.

A ação de interdição foi ajuizada em 17/03/2016.

O laudo pericial, juntado às fls. 47/50, concluiu que:

“Após exame psicopatológico completo, chegaram os 
peritos à conclusão ser o periciado portador de 
Esquizofrenia Paranóide (CID 10  F20.0), quadro 
clínico caracterizado por psicose de evolução crônica 
irreversível e totalmente incapacitante. Apresenta história 
de dependência alcóolica antes da eclosão do quadro 
atual.
Tal quadro o torna totalmente irresponsável para 
administrar sua vida civil, familiar e social. Sua vida de 
relação encontra-se prejudicada. Seria incapaz de 
sobrevivência orgânica ou social dignas sem a assistência 
direta de seus familiares, como é o caso, ou de uma 
instituição especializada. Apresenta apragmatismo 
acentuado de ordem social e profissional. Não cuida de 
sua família adequadamente, em razão de sua doença. 
Mostra-se incapaz para atender às exigências do meio. 
Necessita da ajuda de terceiros para a maioria das 
atividades de vida prática e de vida diária.
(...)
Nessas condições, consideram os peritos que o 
examinando encontra-se totalmente incapaz para exercer 
os atos da vida civil e reger seus bens materiais, assim 
como se encontra totalmente incapacitado para exercer 
qualquer atividade profissional útil, em caráter 
definitivo.” (fls. 50)

II) Este Relator já teve oportunidade de manifestar, em 

outro caso de sua Relatoria (Apelação nº 1003765-94.2015.8.26.0564, j. em 
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14/03/2017), o entendimento de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/15) está de acordo com a Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, com status equivalente ao 

de emenda constitucional, nos termos do art. 5º, §3º, CF:

“Referida Convenção tem o propósito de promover, 

proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, promovendo o respeito 

pela sua dignidade inerente (art. 1º).

E, nos termos do art. 12.4, a Convenção assegura que os 

“Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os 

aspectos da vida”.

Em função dessa igualdade quanto ao gozo da capacidade 

legal, é que não ocorre a alegada inconstitucionalidade da nova redação 

conferida aos arts. 3º e 4º, do Código Civil, pela norma do art. 114, da Lei nº 

13.146/15, o Estatuto da Pessoa Com Deficiência.

A Lei nº 13.146/15, em conformidade com os ditames da 

Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, limitou a hipótese de 

incapacidade civil absoluta apenas aos menores de 16 anos, ou seja, ao critério 

etário, afastando as situações de deficiência.

Não houve, outrossim, restrição dos direitos inerentes ao 

exercício da capacidade pelas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, 

mas verdadeira ampliação, já que a finalidade da norma é promover a 

integração, a participação em sociedade e o exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais por tais indivíduos.

Vale ressaltar, ainda, que o art. 85, da Lei nº 13.146/15, ao 

estabelecer que a “curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial”, não alcançando “o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto” (§1º), nada mais fez do que assegurar os direitos que já eram 

resguardados pela Convenção de status constitucional.

(...)

Também não se pode perder de vista que a adequação da 

capacidade  de absoluta para relativa, nos casos que se enquadrem no art. 4º, 

do CC -, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de exercício dos 

direitos e deveres inerentes à personalidade jurídica pelo portador de deficiência, 

não deve implicar em mecanismo de abandono e desamparo à pessoa que não 

possa exprimir validamente a sua vontade.
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E, nesse aspecto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

limitou-se a definir a área de atuação do curador (atos de natureza patrimonial e 

negocial), sem prejuízo de que a prática dos demais atos civis, penais, etc. pelo 

curatelado, fique sujeita à análise quanto ao preenchimento de todos os requisitos 

de validade.

No caso de uma pessoa cuja deficiência seja mais grave, a 

ponto de incapacitá-la totalmente à manifestação da vontade, tal como ocorre, 

por exemplo, com pessoas em coma ou com grave comprometimento físico e 

mental, tal análise é mais simples, já que esses indivíduos não possuem 

habilidade para dizer sim ao casamento, para assinarem contratos, etc.

Já no caso das pessoas com deficiência parcial, a análise 

acerca da validade dos atos pode ser mais difícil, mas nada obsta que seja feita 

em cada situação. Ressalta-se, por exemplo, a possibilidade de se questionar a 

validade do casamento quando a vontade não existir em razão da deficiência. 

Até porque, inexistente a vontade, inexistente será o ato.

E em caso de dúvidas, o próprio registrador pode exigir 

laudos médicos e submeter a questão para o juiz competente no processo de 

habilitação para o casamento, por exemplo.

Destaca-se, também, que a própria Convenção Sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu dispositivo 13.4, estabelece a 

possibilidade de aplicação de medidas assecuratórias ao exercício da capacidade 

legal conforme as necessidades de cada caso concreto, de maneira que o 

ordenamento jurídico não deixa ao desamparo as pessoas portadoras de 

deficiência, ainda que agora classifique-as como relativamente capazes:

(...)

Diante de todas essas circunstâncias, portanto, não se 

vislumbra inconstitucionalidade da Lei nº 13.146/15 no que diz respeito à 

definição dos critérios de capacidade absoluta e relativa em seu art. 114, nem 

quanto ao alcance da curatela, posto que observados os ditames da Convenção 

Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.”

III) Todavia, o fato de não considerar inconstitucional o 

mencionado Estatuto da Pessoa Com Deficiência, não obsta a adequação de seus 

dispositivos para cada caso concreto, em face da situação do interditado.

Assim, melhor ponderando todas essas questões, chega-se à 

conclusão de que, se apurada a real incapacidade para a prática dos atos da vida 

civil, mesmo sendo o caso de reconhecimento de mera incapacidade relativa à luz 

das modificações introduzidas pelo Estatuto da Pessoa Com Deficiência, deve ser 
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determinado o acompanhamento, pelo curador, em todos os atos necessários à 

manutenção do interditado, como contratações médicas, autorização de 

procedimentos, dentre outros.

Não se trata de desconsiderar as limitações ao poder de 

atuação do curador estabelecidas pela Lei nº 13.146/15, no que diz respeito aos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85). 

Porém, não se pode perder de vista que a prática de outros 

atos da vida civil pode acabar prejudicada, ou mesmo obstada, em virtude de uma 

incapacidade prática do interditado, prejudicando-lhe os interesses.

Daí porque, justifica-se o parcial provimento do apelo do 

Ministério Público, para determinar o acompanhamento, pelo curador, dos atos 

necessários à manutenção do interditado. 

E a medida ora deferida não acarreta confusão entre os 

institutos da incapacidade absoluta (que continua limitada aos menores de 16 

anos) e da incapacidade relativa, já que não se trata de determinar a prática de atos 

pelo curador, mas sim de determinar que a realização dos atos necessários à 

manutenção do interditado seja feita com a participação do curador, de modo a 

preservar os interesses do incapaz.

IV) Diante de tais fundamentos, portanto, dá-se parcial 

provimento à apelação do Ministério Público, para determinar o acompanhamento 

pelo curador em todos os atos necessários à manutenção do interditado, como 

contratações médicas, autorização de procedimentos, dentre outros.

No mais, fica mantida a r. sentença.

Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação do 

Ministério Público.

ALEXANDRE LAZZARINI
                  Relator
    (assinatura eletrônica)
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