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EMENTA:  <AÇÃO ORDINÁRIA.  DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
DEPENDÊNCIA DA GENITORA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
SEGURADA DO IPSEMG. FILHO MAIOR INDICADO NA INICIAL COMO
"INVÁLIDO". RECUSA NA MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA EFICAZ DA INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INTERDIÇÃO.
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Sem a declaração judicial, em processo
de interdição, da incapacidade total do autor para os atos da vida civil, sendo
ele filho maior de segurada do IPSEMG, não há como reconhecer, neste
processo, sua invalidez e, por conseguinte, sua condição formal de
dependente, para efeitos da legislação aplicável à espécie (vide art. 4°, l, da
LC 64/02). 2. Sem tal declaração judicial (incapacidade total do autor para
todos os atos da vida civil), presume-se que o autor possui capacidade de
trabalho. Presunção contrária, ou seja, de que ele é "inválido", ofenderia
normas jurídicas pátrias, incluindo a contida no artigo 4º da Lei nº 13.146, de
6 de julho de 2015, que "Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência. 3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a
deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para
exercer o direito à igualdade e à não discriminação, sendo dever do Estado,
da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação de direitos elencados no artigo 8º, incluindo à
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à
habilitação e à reabilitação, à acessibilidade, aos avanços científicos e
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, 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.>
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.116173-5/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): WILLER MACIEL SOARES PINTO -
APELADO(A)(S): INSTITUTO  PREVIDENCIA SERVIDORES ESTADO
MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em <NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO>.

DES. ARMANDO FREIRE

RELATOR.

DES. ARMANDO FREIRE (RELATOR)

V O T O

      <Cuidam os autos de apelação cível interposta por WILLER MACIEL
SOARES PINTO contra a sentença de f. 121/124 proferida na presente ação
ordinária proposta em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG.

      O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da
Comarca de Belo Horizonte julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o
autor/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios (R$ 500,00), ressalvando, contudo, os efeitos da gratuidade
judiciária.

      Pelas razões recursais de f. 130/140, o autor/apelante pugna pelo
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procedente o seu pedido, determinando-se a sua inclusão como beneficiário
e dependente de sua genitora junto ao IPSEMG, para todos os fins
previdenciários, inclusive e especialmente a assistência à saúde, em virtude
de sua condição de portador de Síndrome de Down e retardo mental, sendo
considerado incapaz e inválido.

      Apelação recebida à f. 145v.

      Foram apresentadas contrarrazões (f. 147/149v).

      É o relatório.

      Conforme relatado em sentença, WILLER MACIEL SOARES PINTO,
assistido por sua genitora MARIA HELENA DIAS MACIAL ajuizou "AÇÃO
ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" em desfavor
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - IPSEMG, asseverando, em apertada síntese, que é filho
da funcionária pública estadual MARIA HELENA DIAS MACIEL; que ao
atingir a idade limite de 21 (vinte e um) anos foi recusada a manutenção da
condição de dependente de sua genitora; que é portador de Síndrome de
Down; que sua mãe requereu à autarquia a reinclusão como seu dependente
e beneficiário à saúde, dada a sua condição de inválido, mas não logrou
êxito; que interpôs recurso administrativo com pedido de revisão do processo
de inclusão e, como resposta, a Diretoria de Planejamento informou que o
processo foi arquivado, ao fundamento de que o requerente não preenchia
os critérios para enquadramento legal; que os laudos médicos instrutórios
comprovam sua incapacidade. Requer antecipação dos efeitos da tutela,
para que fosse determinado ao IPSEMG sua inclusão como beneficiário de
assistência à saúde, como dependente da sua genitora. Ao fim, pugna pela
manutenção dos efeitos da tutela antecipada, inclusão como beneficiário
dependente para todos os fins previdenciários e justiça gratuita.

      Citado, o IPSEMG ofereceu a resposta de f. 39/45, acompanhada dos
documentos de f. 46/85. Alega, em suma, que, com o limite de idade
prescrito em lei e a não incidência de mal incapacitante para o
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trabalho, nos termos da perícia realizada, foi a parte autora excluída do rol de
dependentes; que o laudo pericial não declarou a invalidez da parte autora;
que a situação fática e clínica não justifica a inclusão do autor como
dependente nos quadros da Autarquia. Requer a improcedência dos pedidos.

      Pois bem.

      Permissa vênia, estou concordando com o Magistrado a quo: "os
documentos trazidos pela parte autora somente confirmam que ele é
portador da doença Síndrome de Down, sem haver a incidência de mal
incapacitante para o trabalho".

      Há demonstração de que o autor possui Síndrome de Down. Mas, não há
evidência, inequívoca, de que seja ele um "inválido", que seja um total
alienado mental.

      Sem declaração judicial, em processo de interdição, da incapacidade
total do autor para os atos da vida civil, sendo ele maior de 21 (vinte e um)
anos, filho de segurada do IPSEMG, não haveria como reconhecer, neste
processo, invalidez e, por conseguinte, sua condição formal de dependente,
para efeitos da legislação aplicável à espécie (vide art. 4°, l, da LC 64/02).

      Por meio da r. sentença proferida na ação de interdição ajuizada por
MARIA HELENA DIAS MACIEL (mãe do ora autor/apelante), processo de nº
0079.12.021010-3, WILLER MACIEL SOARES PINTO foi declarado
"relativamente incapaz para gerir sua pessoa e seus bens" (f. 11/112). Com
amparo em laudo pericial e respaldado pela manifestação do Parquet, o
referido Magistrado da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Contagem estabeleceu, naquele processo judicial, que o ora autor/apelante
não poderá, sem curador, "praticar, em geral, os atos que não sejam de mera
administração". Referida decisão judicial transitou em julgado aos
15/10/2014, conforme registro contido no site do TJMG.

      Ora, sem declaração judicial, em processo de interdição, da
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incapacidade total do autor para os atos da vida civil, hei de presumir, na
mesma linha de entendimento do Juiz a quo, que o autor possui capacidade
de trabalho. Adotar a presunção defendida pelo recorrente, ou seja, a de que
ele é "inválido" ofenderia normas jurídicas pátrias, incluindo a contida no
artigo 4º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que "Institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência)":

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades
com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º  Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito
ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência,
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias
assistivas.

§ 2º  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios
decorrentes de ação afirmativa.

      A propósito, de acordo com o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, 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.

      Nesse contexto, as razões veiculadas em sede recursais, com renovada
vênia, não são capazes de me convencer de que o Poder
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Judiciário, contrariando conclusão a que chegou o IPSEMG, em sede
administrativa, deva reconhecer o alegado direito do autor de ser mantido no
rol de dependentes do IPSEMG.

      De tal modo, acredito que ficará resguardado o direito à igualdade e à
não discriminação e preservada a norma que estabelece como dever do
Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação dos direitos elencados na norma do artigo 8º,
incluindo à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social,
à habilitação e à reabilitação, à acessibilidade, aos avanços científicos e
tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, 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.

      À luz de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

      Custas recursais pelo apelante, ressalvada a hipótese de isenção na
forma da lei.

      É como voto.>

              <>

DES. ALBERTO VILAS BOAS - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. WASHINGTON FERREIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
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