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Registro: 2019.0000571036

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1002648-31.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante 
DEBORA LEITE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNO MOURA 
DE OLIVEIRA (INTERDITANDO(A)).

ACORDAM, em 2ª 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 JOSÉ 
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E 
MARCIA DALLA DÉA BARONE.

São Paulo, 23 de julho de 2019. 

Alvaro Passos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 31830/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado

Apelação cível nº 1002648-31.2017.8.26.0101

Apelante: DÉBORA LEITE MOURA 

Apelada: BRUNO MOURA DE OLIVEIRA

Comarca: Caçapava  2ª Vara Judicial

Juiz(a) de 1º Grau: Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva

EMENTA

CURATELA  Ação de interdição  Propositura 
com fundamento de existência de  doença 
degenerativa no filho da requerente que o impede 
de se locomover sozinho e praticar atos 
corriqueiros com independência  Documentação 
que demonstra comprometimento físico, havendo 
necessidade de cadeira de rodas, uso de aparelho de 
ventilação mecânica por insuficiência respiratória 
e deficiência nos membros que culminam em total 
dependência de terceiros - Laudo pericial que 
indica inexistir redução cognitiva e constata 
capacidade de compreensão e de comunicação 
preservada  Advento de legislação acerca da 
pessoa com deficiência que altera a matéria da 
capacidade das pessoas naturais no Código Civil  
Interdição e curatela que se apresentam como 
figuras legais excepcionais  Revogação de anterior 
previsão do Código Civil que permitia o 
estabelecimento de curadoria para gerir negócios 
ou bens daquele que tem deficiência física 
Procedimento de interdição que não se confunde 

com o novo de “tomada de decisão apoiada” e que 
não se apresenta como uma condição para ele  
Possibilidade de a interessada buscar outras formas 
de auxiliar o filho (demandado) nas condutas 
corriqueiras, inclusive outorga de procuração por 
instrumento público ou a referida “tomada de 
decisão apoiada”  Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de recurso interposto contra a r. 

sentença de fls. 80/83, cujo relatório se adota, que julgou improcedente 

ação pela qual a autora buscava a interdição de seu filho com o 
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estabelecimento de curatela.

Em suma, assevera a demandante que o 

demandado é seu filho e foi diagnosticado aos 5 (cinco) anos de idade com 

a doença “displasia muscular de dechenne”, a qual é degenerativa e afeta 

aspectos físicos, incluindo órgãos internos, razão pela qual ele usa cadeira 

de rodas, é totalmente dependente, utiliza aparelho para respiração e não 

tem detém completa cognição.

Após parecer ministerial, vieram os autos 

para reexame.

É o relatório.

A r. sentença deve ser confirmada pelos 

seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente 

adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos 

do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Tal dispositivo estabelece que “Nos 

recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, 

e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil 

repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração 

dos processos1.

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente 

1 Anote-se, dentre tantos outros: AI nº 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação 
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de 
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, 
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, Rel. 
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. 
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 
01/09/2010; Apelação nº 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; 
Apelação nº 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível nº 1002648-31.2017.8.26.0101  - Caçapava - Voto nº  31830 mlzz154 4

reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de 

valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que 

tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" 

(REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 

4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 

21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 

17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, j de 1.12.2003).

A r. sentença assentou que a interdição tem 

a finalidade de proteger aqueles que, ainda que maiores de idade, não 

tenham condições de reger a sua vida civil e administrar o seu patrimônio, 

incidindo somente nos casos de incapacidade mental. Registrou, ainda, que 

a nova legislação sobre o tema (“Estatuto da Pessoa com Deficiência” - Lei 

nº 13.146/15)” prevê que a deficiência física não afeta a capacidade civil 

das pessoas, que devem ter assegurado o direito de exercício de sua 

capacidade legal em igualdade com os demais, cabendo a curatela apenas 

em casos excepcionais. 

Com efeito, foi suprimido o vocábulo 

“interdição” da ordem infraconstitucional, conferindo autonomia à curatela, e 

restou estabelecido, no art. 84 do referido Estatuto, que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas”. Com isso, não mais 

se fala, na lei, em incapacidade absoluta, mas sim apenas relativa, somente 

podendo submeter uma pessoa à curatela quando esteja impossibilitada de 

exprimir a sua vontade. 

Oportuno registrar que, nesta espécie de 

ação, a realização de trabalho técnico é essencial para a real análise dos 

fatos, figurando, assim, como a principal prova a ser produzida para atestar 

as condições da parte, tanto que, por tal motivo, trata-se de ato obrigatório 

dentro do procedimento de interdição.
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Entretanto, deve-se acrescentar ao julgado 

aspectos decorrentes da alteração da legislação civil sobre o tema com o 

advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas que, ao final, com 

base no quadro apresentado, permitem a manutenção da improcedência da 

ação.

Certo é que, com as modificações do 

Código Civil pelo referido estatuto, sobrevieram mudanças no tratamento da 

capacidade das pessoas naturais e, consequentemente, nos casos de 

cabimento de interdição e curatela, a qual passou a ter caráter excepcional, 

e, dentro do criado rol legal de hipóteses de admissão, está a aplicação do 

critério de falta de possibilidade de o interditando exprimir a sua vontade, 

culminando em uma capacidade considerada relativa, mas que permite a 

adoção de tal medida.

Ao contrário do argumentado neste recurso, 

o laudo pericial conclui que o interditando (filho da recorrente) é 

mentalmente capaz, com total discernimento para exprimir a sua vontade, 

estando comprometido, somente, o seu lado físico decorrente de sua 

doença.

Pois bem. O advento da Lei nº 

13.146/2015, como já mencionado, trouxe diversas alterações na legislação 

civil em relação à capacidade das pessoas naturais, passando a considerar 

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” (art. 2º). 

Igualmente, estabelece, como uma regra geral, que a deficiência não afeta 

a plena capacidade civil da pessoa (art. 6º), mas não afasta a possibilidade 

de instituir a curatela quando necessário ao caso concreto.

Ponderando que o texto normativo tem 
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como escopo figurar como mais uma legislação protetiva e que a 

deficiência física apresentada não se mostrou apta a obstruir a sua 

participação na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas, incabível a sua interdição e a consequente curatela buscada pela 

autora.

Essencial acrescentar que a previsão do 

art. 1.780 do CC, que permitia o estabelecimento de curadoria para gerir 

negócios ou bens daquele que tem deficiência física, foi revogado pelo 

novo estatuto da pessoa com deficiência.

Em suma, do laudo técnico elaborado neste 

pleito (fls. 58/64), atestou-se que o interditando possui tão somente 

dificuldades físicas, com total grau de discernimento, não se permitindo a 

interdição por tal motivo. Em sua conclusão, assim descreveu o perito 

nomeado: “o periciado apresenta Distrofia Muscular de Duchenne, doença 

genética, de características progressivas, que cursa com fraqueza da 

musculatura corporal, levando a (sic) insuficiência respiratória. O periciado 

encontra-se restrito à cadeira de rodas, e faz uso de aparelho de ventilação 

mecânica, BIPAP, várias horas durante o dia. Movimenta os pés e 

parcialmente dedos das mãos, apenas. Há fraqueza muscular inclusive 

para girar o pescoço, necessitando de auxílio. Não há déficits cognitivos, e 

a sua capacidade de compreensão e de comunicação está preservada. 

Essas limitações motoras causam dependência diuturna de outra pessoa  

sua mãe encarrega-se dos seus cuidados. Há comprometimento para as 

funções do dia-a-dia e para a vida independente. Não há comprometimento 

da capacidade civil em se considerando que o periciado encontra-se lúcido, 

contactuante, sem déficits cognitivos. Entretanto, deve-se considerar a 

grande limitação de mobilidade, e de redução da capacidade respiratória, 

que o faz ficar atrelado a uma máquina durante a maior parte do dia e 

totalmente dependente de terceiro”. 

Ainda que não discutido nos autos, anote-
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se que uma eventual alegação de interdição relativa fundamentada na 

modalidade de tomada de decisão sequer seria hábil a gerar a procedência 

da ação. Não se podem confundir os procedimentos previstos na lei. A 

interdição, que é a ação aqui proposta, passou a ser excepcional, nas 

condições previstas no estatuto da pessoa com deficiência, e depende da 

real incapacidade mental para gerir os atos da vida civil, conforme 

explanado neste julgado. 

Caso a parte deseje a adoção de outras 

medidas para auxílio em atos corriqueiros de seu filho, pode realizar 

outorga de procuração por instrumento público com amplos poderes ou até 

mesmo a mencionada tomada de decisão apoiada, mas esta última através 

de seu procedimento próprio, que não tem ligação com qualquer espécie de 

interdição, sendo certo que a interdição sequer figura como uma condição 

para o uso de tal novo procedimento legal de auxílio.

Em casos semelhantes de verificação de 

deficiência física sem afetar capacidade para a prática de atos da vida civil, 

confira-se:

Apelação cível  Interdição  Sentença de improcedência. Autoras que apontam a 

nulidade da sentença, pugnando pela realização de nova perícia, em razão do 

tempo decorrido entre a sua confecção e a prolação do julgado monocrático. 

Sentença mantida  Perícia que foi complementada alguns meses antes da 

sentença  Apelada, ademais que, embora tenha sofrido acidente vascular 

cerebral, está lúcida, com limitação física, somente  Procuração pública ou 

tomada de decisão apoiada que poderão suprir a ausência da curatela especial. 

Curatela, ademais, que é excepcional, notadamente após a entrada em vigor do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência  Recurso improvido (Apelação nº 

1000989-40.2015.8.26.0009  2ª Câmara de Direito Privado  São Paulo  Rel. 

José Joaquim dos Santos  J. 21/05/2018)

Apelação. Ação de interdição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A prova 
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pericial produzida atendeu aos objetivos processuais, retratando a plena 

capacidade psíquica da apelada. As deficiências físicas alegadas foram 

devidamente delineadas pelos laudos acostados aos autos e pelo médico do 

IMESC. Desnecessidade de perícia com especialista em ortopedia. Apesar de 

possuir restrições físicas visíveis, a requerida não demonstrou necessitar do 

auxílio da requerente para praticar os atos da vida civil, o que foi constatado pela 

prova pericial. Possibilidade de utilização do mandato, que possui os mesmos 

efeitos jurídicos da curatela prevista no art. 1.780 do CC. Propositura da ação com 

o intuito de obter acréscimo na aposentadoria. Sentença mantida. Recurso 

improvido (Apelação nº 0054850-81.2012.8.26.0002  São Paulo  3ª Câmara de 

Direito Privado  Rel. Beretta da Silveira  J. 18/02/2014)

INTERDIÇÃO - Apelado que embora portador de deficiência física não apresenta 

incapacidade para os atos da vida civil - O fato de depender de terceiros para se 

alimentar, vestir-se e higienizar-se, por si só, não o torna incapaz para os atos da 

vida civil - Tanto o laudo, como o depoimento colhido em audiência de 

interrogatório demonstraram que o apelado tem suficiente discernimento para gerir 

sua pessoa e negócios, em que pese a doença da qual é portador - Embora a 

doença que o acomete seja progressiva, não restou demonstrada incapacidade de 

discernimento a ensejar na sua interdição - A interdição judicial está prevista como 

medida de exceção da cidadania, para os que não tiverem o necessário 

discernimento para prática dos atos da vida civil, situação na qual ele não se 

enquadra - Inteligência do art. 3º, II do CC - Portanto, deve ser revestida de 

cuidado e reserva, na medida em que sua decretação produz sérias limitações ao 

atingido no tocante à sua capacidade de se posicionar como cidadão - Sentença 

de improcedência mantida - Recurso desprovido (Apelação nº 

0002576-79.2010.8.26.0045  Santa Isabel - 7ª Câmara de Direito Privado  Rel. 

Mendes Pereira  J. 30/10/2013)

Não obstante a recorrente assevere que o 

seu filho tem uma incapacidade cognitiva parcial, pela qual ele, segundo 

ela, somente consegue se expressar para aspectos muito básicos do 
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cotidiano, o fato é que o conteúdo probatório, sobretudo o laudo pericial, 

que, como dito, detém especial relevâncias nestes casos, não permite 

concluir que existe um óbice psíquico apto a permitir a almejada interdição. 

Afinal, após as alterações legais, trata-se de medida excepcional, cuja 

decretação, observando-se a finalidade de proteção da pessoa, e, sendo 

um ato fora da regra, depende de comprovação efetiva para uma ordem 

judicial, a qual não pode ir contra o texto legal. 

Como o quadro de saúde apresentado é 

indicado como degenerativo, ou seja, pode se alterar depois de 

determinado lapso temporal, a recorrente, genitora do interditando, pode 

ingressar com novo pedido baseado em um conjunto probatório suficiente 

da situação distinta que eventualmente se apresentar no futuro. Ademais, 

pode buscar outros meios legais para auxiliar o seu filho nos atos da vida 

civil.

E outros fundamentos são dispensáveis, 

diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui 

expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso.

ÁLVARO PASSOS
          Relator


		2019-07-23T18:32:13+0000
	Not specified




