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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005786-07.2012.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante TEREZA 
MACHADO GUIMARÃES (ASSISTENCIA JUDICIARIA) (CURADOR(A)), é 
apelado ROSA MACHADO GUIMARÃES.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E 
CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 14 de março de 2017.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação n° 0005786-07.2012.8.26.0066

Comarca: Barretos 

Ação: Interdição 

Apte(s).: T.M.G.

Apdo(a)(s).: R.M.G.

Voto nº 30.555

CURATELA - Ação de interdição - Pedido formulado 
pela genitora em face da filha, sob a alegação que esta é 
portadora de doença mental que a incapacita para gerir 
os atos da vida civil -  Com o advento da Lei 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a 
pessoa com deficiência mental ou intelectual deixou de 
ser considerada absolutamente incapaz, porquanto a 
deficiência não afeta a plena capacidade -  Medida 
excepcional e restrita a direitos de natureza patrimonial 
e negocial - Laudo pericial a consignar que, apesar dos 
problemas de saúde que acometem a ré, ela tem 
condições de exercer os atos da vida civil e gerir sua 
pessoa e seus bens - Curatela não concedida - Sentença 
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. 

Trata-se de ação de interdição  proposta pela 

genitora contra a filha  julgada improcedente pela r. sentença constante de fls. 
110/111, de relatório adotado.

Apela a autora alegando, em resumo, que a ré 
apresenta sequelas decorrentes de "hipóxia cerebral por eclampsia", há mais de 
15 (quinze) anos; que, devido ao grave estado de saúde da filha, não viu outra saída 
a não ser interditá-la; que a ré depende de ajuda em tempo integral, tanto para os 
assuntos mais complexos da vida civil, quanto para se alimentar e se vestir; e que 
deve ser mantida a submissão da ré à curatela, sob pena de serem colocados em 
risco seus direitos e até sua própria vida (fls. 114/116). 

Intimada, a ré, por sua curadora especial, 
apresentou contrarrazões (fls. 120/122).
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Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça 
para a conversão do julgamento em diligência a fim de que seja realizada nova 
perícia, porque o laudo pericial de fls. 45/46 contém poucas informações técnicas, 
não tendo examinado com mais profundidade a ré (fls. 128/130).

É o relatório. 

O recurso não comporta provimento.

Ação de interdição proposta pela genitora em 
face da filha, sob a alegação que esta é portadora de doença mental que a 
incapacita para reger os atos da vida civil.  

De início, cabe destacar que a Lei 
13.146/2015, que entrou em vigor no dia 02 de janeiro de 2016, instituiu a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. E o artigo 2º prevê: "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". 

O regime das incapacidades foi alterado 
significamente pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência à luz dos 
princípios consagrados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, a qual o Brasil é signatário e que foi incorporada à Constituição 
Federal com o status de emenda constitucional (editado Decreto Legislativo nº 186, de 

09 de junho de 2008).  

Trata-se de lei de eficácia e aplicabilidade 
imediatas, porque relacionada ao estado da pessoal natural (capacidade).

O artigo 6º da Lei 13.146/2015 preconiza que 
“a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”.

Consequentemente, houve algumas 
alterações na lei civil.

Agora, apenas os menores de 16 (dezesseis anos) 

são considerados absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3º do Código 
Civil.

Com relação à incapacidade relativa - artigo 4º 
do Código Civil - foram retiradas as hipóteses que tratavam daqueles que tivessem 
discernimento reduzido por deficiência mental e quanto aos excepcionais, sem 
desenvolvimento mental completo. Desta forma, aqueles que, mesmo por causa 
transitória, não puderem exprimir sua vontade (anteriormente eram considerados 
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absolutamente incapazes), agora são considerados relativamente incapazes.  

E o artigo 84, caput, da Lei 13.146/2015, 
estabelece que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 
de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”. 

De acordo com o § 3º, do artigo 84, da Lei 
13.146/2015, a curatela constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 
necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. 
E nos termos do artigo 85, caput, somente poderá afetar os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, portanto, a curatela será sempre de 
forma parcial. 

Ademais, no Código Civil foram modificadas 
as hipóteses de sujeição à curatela, a teor do disposto pelo artigo 1.767. 

Portanto, a curatela é medida excepcional e 
restrita a atos de conteúdo econômico ou patrimonial. 

Significa dizer que a submissão da pessoa à 
curatela diz respeito tão somente aos atos que envolvam gestão dos seus bens e 
patrimônio, não sendo possível a interdição completa - de todos os atos da vida 
civil -, que, outrora, possibilitava poderes ilimitados ao curador. 

Assim, porque a curatela apenas alcança os 
direitos de natureza patrimonial, o interdito poderá exercer direitos de cunho 
extrapatrimonial, como o direito ao matrimônio, ao voto e ao trabalho. 

Observe-se que nos artigos 84 e 85 da Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, bem como nos artigos 1.768 e 
1.769 do Código Civil (com a nova redação dada pela referida lei), o termo "interdição" 
foi substituído pela expressão "processo que define os termos da curatela".  

Sobre o tema, Pablo Stolze enfatiza: "Em 
verdade, o que o Estatuto pretendeu foi, homenageando o princípio da dignidade 
da pessoa humana, fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de 
ser “rotulada" como incapaz, para ser considerada - em uma 
perspectiva constitucional isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda 
que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, como 
a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de 
atos na vida civil" (artigo jurídico publicado em http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2016/02/e-o-fim-

da-interdicao-artigo-de-pablo.html).

Na lição de Maria Berenice Dias: “A tendência 
atual é dar maior liberdade ao curatelado, deixando-o praticar sozinho atos de 
natureza não patrimonial, cujos efeitos se limitam à esfera existencial, como o 
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caso do reconhecimento de paternidade. A proteção deve ocorrer na exata medida 
da ausência de discernimento, para que não haja supressão da autonomia, dos 
espaços de liberdade. As restrições à incapacidade de agir não existem para 
alhear os incapazes, mas para integrá-los ao mundo estritamente negocial. (...) A 
disciplina da interdição não pode ser traduzida em uma incapacidade legal 
absoluta, em uma "morte civil". Permitir que o curatelado possa decidir, sozinho, 
questões para as quais possui discernimento é uma forma de tutela da pessoa 
humana, pois a autonomia da vontade é essencial para o livre desenvolvimento da 
personalidade. A real necessidade da pessoa com algum tipo de doença mental é 
menos a substituição na gestão patrimonial e mais, como decorrência do princípio 
da solidariedade e da função protetiva do curador, garantir a dignidade, a 
qualidade de vida, a recuperação da saúde e a inserção social do interditado. Para 
quem dispõe de discernimento parcial, a interdição deve ser limitada, relativa à 
prática de certos atos (CC 1.772 e 1.780), cabendo ao juiz delimitar sua extensão 
(CC1.772). Nesses casos, há a sugestão - mas não a imposição - de que as 
restrições sejam as mesmas previstas para os pródigos (CC 1.782). (…) A 
curatela não leva à incapacidade absoluta do curatelado. Cabe distinguir o grau de 
incapacidade. Desse modo, o curador representa o curatelado absolutamente 
incapaz e o assiste quando sua incapacidade é relativa” (Manual de Direito das Famílias. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. páginas 687-688).

Deste modo, com o advento da Lei 
13.146/2015, a pessoa com deficiência mental ou intelectual deixou de ser 
considerada absolutamente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a 
plena capacidade. 

E quanto ao procedimento de interdição, o juiz 
determinará a produção de prova pericial a fim de averiguar o desenvolvimento 
mental do interdito e a existência de enfermidade que torne a pessoa 
relativamente incapaz, de maneira que o "laudo pericial indicará 
especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de 
curatela", de acordo com o artigo 753, caput, e § 2º, do novo Código de Processo 
Civil.

Feitas estas breves considerações, passemos 
à análise do caso.

Narra a petição inicial que R.M.G. sofre de 
problemas mentais. A genitora (autora) aponta a necessidade de interditar a filha 
para todos os atos da vida civil. Ademais, afirma que pretende obter a concessão 
de Benefício Assistencial de Assistência Continuada ("LOAS") junto à Previdência 
Social. 

Pois bem.

Os relatórios médicos de fls. 11/13, emitidos 
em 2012, consignam que a ré está acometida de paralisia facial decorrente de 
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cirurgia para retirada de tumor intracraniano e apresenta dificuldades durante a 
articulação da fala, mastigação e deglutição. A ré está submetida a tratamento 
fisioterápico e acompanhamento médico.

Determinada a perícia, o médico psiquiatra 
nomeado pelo juízo consignou que, há muito, a ré sofreu Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), que lhe causou “sequelas motoras em hemicorpo direito”. 
Posteriormente, submeteu-se à intervenção cirúrgica para ressecção de tumor 
benigno, com complicações de paralisia facial e coágulo intracraniano que teve 
que ser drenado. A pericianda está submetida a tratamento fisioterápico e se 
recuperando gradualmente, embora ainda com limitações, consoante laudo às fls. 
45/46.   

No tocante ao exame psíquico, o expert 
descreveu: "(...) Orientada no tempo e espaço, pensamento lógico sem conteúdo 
delirante, sem alterações sensoperceptivas. Afeto e humor adequados e 
congruentes. Memórias preservadas, juízo crítico mantido" (fls. 45).

Em respostas aos quesitos formulados pelo 
Ministério Público, o expert esclareceu (fls. 34 e 46): 

“1) O paciente apresenta anomalia ou anormalidade 
psíquica?

Resposta:  Não. 

(...)

5) Tem o paciente condições de discernimento, com 
capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e 
administrar seus bens? 

Resposta: Sim”.

E o laudo pericial concluiu que, apesar dos 
problemas de saúde que acometem a ré, ela tem condições de exercer os atos da 
vida civil e gerir sua pessoa e seus bens. Mais: "Caso julgue necessário, poderá 
nomear procurador de sua confiança para cuidar de seus interesses" (fls. 46). 

De outra parte, no interrogatório judicial 
realizado foram obtidas respostas cognoscíveis, identificadas com fatores de 
compreensão e de consciência temporal e espacial. Assim, verifica-se que a ré 
teve discernimento o suficiente para compreender as perguntas que lhe foram 
dirigidas pelo douto magistrado a quo e as respondeu de forma coerente (fls. 31).

Portanto, diante das provas produzidas nos 
autos, sobretudo o laudo pericial psiquiátrico de fls. 45/46 e o interrogatório judicial 
de fls. 31, não há razões submeter a ré à curatela.

Neste sentido, a jurisprudência:
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"AÇÃO DE INTERDIÇÃO. Pretensão do genitor em 
face da filha. Sentença de improcedência. Apela o 
autor sustentando haver laudo apresentando 
anomalia ou anormalidade psíquica da ré; não tem 
como gerir a sua vida e os atos da vida civil. 
Descabimento. Não caracterizada a incapacidade. 
Ausentes requisitos do artigo 84, §3º, do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e artigo 1.767 do Código 
Civil. A apelada se encontra apta a praticar os atos da 
vida civil e capacidade de administrar sua vida e seus 
bens. Recurso improvido. (...) A interdição, com 
impedimento da prática de atos da vida civil, é 
medida excepcional, temporária, proporcional às 
necessidades e circunstâncias de cada caso, nos 
termos do art. 84, §3º, do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei n. 13.146/2015)1 , e, ainda, deve 
estar fundada em juízo de certeza e segurança. Ao 
contrário do que alega o apelante, não foi 
comprovado que a ré se encontra em quaisquer das 
hipóteses previstas no artigo 1.767 do Código Civil. 
Conforme laudo pericial (f. 56/57), a apelada se 
encontra apta a praticar os atos da vida civil, 
possuindo capacidade para administrar sua vida e 
seus bens, ainda que possua anomalia ou 
anormalidade psíquica. Nestas circunstâncias, tolher 
da requerida a liberdade de gerir sua vida civil é ferir 
a sua dignidade, provocando efeito contrário do que 
se pretende com a interdição" (TJ/SP, Apelação nº 

0002366-75.2013.8.26.0642, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. James 

Siano, julgado em 06/08/2016, v.u.).

Desta forma, a sentença merece ser 
integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 
recurso.

ELCIO TRUJILLO
Relator

Assinado digitalmente
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