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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Instrumento nº 2073009-05.2016.8.26.0000, da Comarca de Bragança 
Paulista, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, é agravado JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA.

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 sem voto), PIVA 
RODRIGUES E GALDINO TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 23 de maio de 2017.

[ANGELA LOPES]

[Relatora]

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 295

Agravo de Instrumento n. 2073009-05.2016.8.26.0000

Origem: 1ª Vara Cível do Foro de Bragança Paulista

Juiz: Carlos Eduardo Gomes dos Santos

Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo

Agravado: João Antônio de Oliveira

AÇÃO DE INTERDIÇÃO  Insurgência do Ministério 
Público quanto ao indeferimento da realização de perícia 
por equipe multidisciplinar, para avaliação dos limites da 
curatela  Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) e o novo regramento das incapacidades  
Reconhecimento igual perante a lei das pessoas com 
deficiência  Submissão de pessoa com deficiência à 
curatela apenas nos limites do necessário  Medida 
extraordinária que deve ser empregada de modo 
proporcional às circunstâncias de cada caso  Perícia 
realizada equipe multidisciplinar como o meio previsto 
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência para avaliar qual 
medida de autonomia de que pode desfrutar a pessoa 
relativamente incapaz  Curatelando que já fora submetido 
à avaliação do Serviço Social e a Laudo de Insanidade 
Mental ou Dependência Toxicológica  Complementação 
da avaliação interdisciplinar para que as restrições impostas 
à sua autonomia circunscrevam-se aos limites do 
absolutamente necessário, em respeito à sua dignidade  
Decisão reformada  RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra 

r. decisão que indeferiu a análise por equipe multidisciplinar porque a situação do 

réu já estaria bem explicitada no laudo médico, e de pouca utilidade teria o exame 

por aquela equipe, além do fato de que a mesma estaria por demais 

sobrecarregada. 

Sustenta o agravante que, em cumprimento ao 

disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), deve ser 

nomeada equipe multidisciplinar para a realização de relatório hábil a subsidiar a 

atuação do Ministério Público e do Juízo para a fixação dos limites da curatela e 
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da indicação de pessoa idônea ao seu exercício, caso se mostre necessário.

Afirma que, tendo em vista as alterações promovidas 

pelo Estatuto ao instituto da capacidade civil, há sim a necessidade de adequação 

do modo de produção de laudos periciais às suas disposições, sendo imperiosa a 

avaliação do curatelando por equipe formada ao menos por psicólogo, assistente 

social e um profissional da saúde de confiança do Juízo. 

Postula, assim, a reforma da decisão para que sejam 

atendidos os preceitos legais de proteção aos relativamente incapazes, em 

especial definir os limites da curatela, conforme quesitos apresentados pelo 

agravante.

Quanto à justificativa adicional apresentada pelo 

Juízo a quo para negar a perícia, segundo a qual a equipe multidisciplinar já 

estaria sobrecarregada, o agravante argumenta que a Comarca de Bragança 

Paulista conta com cinco psicólogos e quatro assistentes sociais vinculados ao 

setor técnico processual. A justificativa teria sido apresentada pelo Juízo para 

manter as perícias em sede de interdição junto a um único perito médico.

A partir do número de funcionários apresentado, 

poder-se-ia constatar que o único setor de perícias que se encontra 

sobrecarregado seria o responsável pela perícia médica. Não haveria lógica em 

negar que um assistente social e um psicólogo realizassem em conjunto com o 

perito médico as perícias solicitadas, pois o Juízo contaria com numerário 

suficiente de funcionários na área de assistência social e psicologia para tanto.

Logo, conclui, não haveria óbice à submissão do 

curatelando à perícia por equipe multidisciplinar.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por 

esta relatora às fls. 147/148.

Parecer da douta PGJ à fls. 160/169, opinando pelo 
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parcial provimento do recurso, para a complementação da perícia multidisciplinar, 

através da resposta aos quesitos pelo médico, bem como elaboração de laudo 

psicológico no caso concreto.

É o relatório. 

Respeitados entendimentos em sentido contrário, o 

recurso comporta provimento.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/2015) foi instituído com base Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto nº 6.949/2009), convenção 

sobre direitos humanos que goza de status equivalente às emendas 

constitucionais, pois aprovada pelo Congresso Nacional em conformidade com o 

procedimento previsto na Constituição Federal, art. 5º, § 3o.

O Estatuto operou profundas mudanças na estrutura 

das incapacidades absoluta e relativa, além de prever o reconhecimento igual 

perante a lei das pessoas com deficiência, tornando a submissão de pessoa 

com deficiência à curatela apenas quando necessário, por se tratar de medida 

extraordinária, que deve ser empregada de modo proporcional às circunstâncias 

de cada caso:

“Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas.

§ 1o  Quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 2o  É facultado à pessoa com deficiência a adoção 

de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3o  A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível.
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(...).”

Assim é que a doutrina refere-se a um projeto 

terapêutico individual que possibilite a determinação de limites claros quanto à 

extensão da intervenção que deverá recair sobre a autonomia do relativamente 

incapaz, de modo que a pessoa não seja privada desnecessariamente de sua 

autonomia em aspectos sobre os quais é capaz de se autogovernar: 

“Com efeito, o princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana (CF, art. 1º, III) não se compatibiliza com uma abstrata 

homogeneização de seres humanos em uma categoria despersonalizada 

de incapacidades. Por isso, a sentença de curatela tem de considerar os 

aspectos pessoais, individualizados, daquela pessoa humana, levando 

em conta suas vontades e preferências, inclusive. Com isso, a sentença 

de curatela há de corresponder a um projeto terapêutico individual.

Bem por isso, a depender das idiossincrasias de cada 

pessoa, bem como de sua condição física, psíquica e intelectual, o 

magistrado estabelecerá, após a ouvida do Ministério Público e a 

realização da perícia médica obrigatória, um projeto terapêutico 

individualizado, que pode se apresentar com três diferentes feições, no 

que tange à sua extensão:

(i) O curador pode se apresentar como um representante do 

relativamente incapaz para todos os atos jurídicos, porque este não 

possui qualquer condição de praticá-los, sequer em conjunto. Seria o 

caso de alguém que se encontra no coma ou a quem falta qualquer 

discernimento;

(ii) O curador pode ser um representante para certos e 

específicos atos e assistente para outros, em um regime misto, quando se 

percebe que o curatelado tem condições de praticar alguns atos, 

devidamente assistido, mas não possui qualquer possibilidade de praticar 

outros, como, por exemplo, os atos patrimoniais;

(iii) O curador será sempre um assistente, na hipótese em que o 
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curatelando tem condições de praticar todo e qualquer ato, desde que 

devidamente acompanhado, para sua proteção.”

(Curso de Direito Civil: Famílias, Cristiano Chaves de Farias, Nelson 

Rosenvald, 9ª ed. rev. e atual., Salvador, Ed. Juspodivm, 2016, p. 937).

Nesse sentido, a perícia realizada equipe 

multidisciplinar revela-se como o meio à disposição do Magistrado para bem 

avaliar qual a medida de autonomia de que pode desfrutar a pessoa, atendendo as 

exigências do novo regramento das incapacidades:

“Art. 2o  (...) 

§ 1o  A avaliação da deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e 

considerará:     

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação. (...)”

Em que pese, aparentemente, o art. 2º, § 1º, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o art. 753, § 1º, do novo Código de 

Processo Civil, não exigirem a obrigatoriedade de realização de perícia por equipe 

multidisciplinar, permitindo ao magistrado a análise de sua pertinência, a 

interpretação dessa legislação à luz dos princípios constitucionais, especialmente 

da dignidade da pessoa humana, e sob os ditames da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, levam à 

conclusão de que a avaliação do curatelando por equipe multidisciplinar não se 

trata meramente de uma faculdade do Juiz. 

Por fim, depreende-se dos autos que o curatelando já 

fora submetido à avaliação do Serviço Social (fls. 133/136, dos autos originários); 

e a Laudo de Insanidade Mental ou Dependência Toxicológica (fls. 159/164, dos 

autos originários).
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Assim, desnecessário que seja refeita a integralidade 

da avaliação do curatelando, bastando que seja realizada a perícia psicológica 

pendente e exigida nos termos ao art. 2º, § 1o  do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, bem como a resposta a quesitos formulados pela Promotoria de 

Justiça que porventura ainda não tenham sido respondidos pelo setor médico, 

para que as restrições impostas à sua autonomia circunscrevam-se aos limites do 

absolutamente necessário, em respeito à sua dignidade.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial 

provimento ao recurso.

ANGELA LOPES
Relatora
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