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AGRAVO  DE INSTRUMENTO.  CURATELA.   AÇÃO
DE  INTERDIÇÃO.  CURATELA  PROVISÓRIA.
LAUDO  PERICIAL  INDICANDO  A  CAPACIDADE
PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  APTOS  A
JUSTIFICAR  A  MANUTENÇÃO  DA  CURATELA
PROVISÓRIA.
1.  Por configurar cerceamento à capacidade civil
que  é  presumida  aos  maiores  dezoito  anos,  o
decreto de curatela provisória é medida drástica e,
em razão disso, não pode prescindir da existência
de, ao menos, algum adminículo de prova acerca
da incapacidade do interditando para a prática dos
atos da vida civil. 
2.  Inobstante  haver,  inicialmente,  elementos
probatórios  indicando  a  incapacidade  temporária
da  interditanda  para  a  prática  dos  atos  da  vida
civil,  o  laudo  pericial  recentemente  elaborado
conclui pela plena capacidade da requerida, não se
justificando, por ora, a manutenção do decreto de
curatela  provisória,  mormente  considerando  que
os documentos que embasaram o deferimento da
tutela  antecipada  não  se  contrapõem  ao  laudo
pericial, uma vez que expressamente ressalvavam
o caráter temporário da incapacidade. 
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

AGRAVO DE INSTRUMENTO OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº  70060069002  (N°  CNJ:  0199463-
25.2014.8.21.7000)

COMARCA DE SÃO LEOPOLDO

F.M.
..

AGRAVANTE

T.B.M.
..

AGRAVADO

A CÓ RD ÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. 
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Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  à  unanimidade,  em  negar

provimento ao agravo de instrumento.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os

eminentes Senhores  DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ E DES. RICARDO

MOREIRA LINS PASTL.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2014.

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, 
Relator.

R E L AT ÓR IO

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR)

FÁBIO M. interpõe agravo de instrumento em face da decisão

da fl. 87 (fl. 75 do processo na origem) que, nos autos da ação de interdição

por ele ajuizada contra TATIANA B. M., revogou a medida liminar de curatela

provisória da requerida, ante o laudo pericial apresentado, no sentido de que

não há incapacidade da interditanda.

Sustenta que: (1) a incapacidade apontada no laudo pericial

elaborado  no  bojo  de  ação  previdenciária  e  nos  atestados  médicos

constantes  daquele  feito  são suficientes  para  preencher  os  pressupostos

para a sujeição à curatela; (2) de acordo com o art. 1.767, inc. I, do Código

Civil, estão sujeitos à curatela aqueles que, por enfermidade ou deficiência

mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; (3)
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tendo em vista a verossimilhança da alegação, fundada no laudo pericial

trazido aos autos, estão perfectibilizados os requisitos necessários para a

curatela provisória, consoante o art. 273 do Código de Processo Civil; (4) a

ausência do necessário discernimento da requerida para os atos da vida civil

compromete  a  sua  manutenção  e  caracteriza  a  urgência  no  provimento

deste  recurso.  Requer  a  concessão  de  efeito  suspensivo  e,  ao  final,  o

provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Foi indeferido o efeito suspensivo postulado (fl. 90).

Houve a interposição de agravo regimental em face da decisão

que  não  concedeu  o  efeito  suspensivo  (fls.  93-96),  ao  qual  foi  negado

seguimento,  em decisão  monocrática,  ante  a  manifesta  inadmissibilidade

(fls.98-99).

O Ministério Público opina pelo não provimento (fls. 103-104).

É o relatório.

V O TO S

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR)

É cediço que o decreto de curatela provisória é medida por

demais  drástica,  por  configurar  cerceamento  à  capacidade  civil  que  é

presumida aos maiores dezoito anos, conforme o art. 5º,  caput, do Código

Civil. Em razão disso, tal medida não pode prescindir da existência de, ao

menos, algum adminículo de prova acerca da incapacidade do interditando

para a prática dos atos da vida civil.
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No  caso,  os  documentos  que  instruíram  a  petição  inicial

indicam  que  a  requerida  TATIANA  padece  de  transtorno  depressivo

recorrente,  doença  classificada  sob  o  CID  F33.  Nesse  sentido,  foram

apresentados atestados firmados por médico psiquiatra dando conta de que

o  quadro  de  saúde  da  interditanda  exigia  tratamento  medicamentoso  e

afastamento  das  atividades  laborais  (fls.  30,  31,  33,  36).  Em  razão  da

enfermidade apontada, a requerida pleiteou junto ao Instituto Nacional de

Seguro Social a concessão de benefício previdenciário, o qual foi negado,

uma  vez  que  não  constatada  pelo  médico  do  INSS  a  existência  de

incapacidade laborativa (fl. 40). Tal circunstância deu ensejo ao ajuizamento

de ação previdenciária, na qual foi elaborado laudo psiquiátrico pericial que,

em resposta aos quesitos formulados, assinalou a incapacidade temporária

para os atos da vida civil (fls. 40-54):

“RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO

(...)

q)  Encontra-se  o(a)  autor  incapacitado(a)  para,
pessoalmente, praticar os atos da vida civil? É dizer,
possui o(a) demandante discernimento para gerir, por
si só, sua pessoa?

Temporariamente sim. 

Temporariamente não

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS DO INSS

(...)

22)  A incapacidade  detectada afeta o  discernimento
para a prática dos atos da vida civil?

Temporariamente sim.”

Com base nestes  documentos,  o  Juízo  de origem deferiu  a

antecipação de tutela pleiteada pelo ora agravante, decretando a curatela
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provisória de TATIANE, nomeando-lhe curador provisório o recorrente FÁBIO

(fls.  64-65).  No  mesmo  decisório,  foi  ordenada  a  realização  de  exame

pericial e de interrogatório.

Na sequência, sobreveio o laudo pericial elaborado pela perita

nomeada pelo Juízo, no qual a  expert  concluiu pela plena capacidade da

requerida para a prática dos atos da vida civil (fls. 85-86). Após, na audiência

em  que  realizado  o  interrogatório,  considerando  o  teor  do  laudo

recentemente  elaborado  e  do  depoimento  prestado  pela  requerida,  foi

revogada a curatela provisória (fl. 87), decisão esta que é ora agravada.

Nesse contexto,  tenho que não merece reparos o  decisório.

Isso porque, inobstante haver, inicialmente, elementos probatórios indicando

a incapacidade temporária da interditanda para a prática dos atos da vida

civil, o laudo pericial recentemente elaborado conclui pela plena capacidade

da requerida para a prática dos atos da vida civil (fls. 85-86), destacando que

a  enfermidade  da  qual  padece  a  requerida  TATIANA  não  lhe  causa,

atualmente, nenhuma incapacidade.

Logo, não se justifica, por ora, a manutenção do decreto de

curatela  provisória,  mormente  considerando  que  os  documentos  que

embasaram o deferimento da tutela antecipada não se contrapõem a este

último laudo pericial,  uma vez que expressamente ressalvavam o caráter

temporário da incapacidade, como visto.

Inexistindo, no momento, prova inequívoca da incapacidade da

requerida para os atos da vida civil, é de ser mantida a decisão vergastada.
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Nesses  termos,  NEGO  PROVIMENTO  ao  agravo  de

instrumento.

DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Presidente - Agravo de Instrumento

nº 70060069002, Comarca de São Leopoldo:  "NEGARAM PROVIMENTO.

UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: MARCELO LESCHE TONET
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