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APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERDIÇÃO.  CURATELA.
PRELIMINAR. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
NOVA PERÍCIA POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.
NÃO  ACOLHIMENTO.  ESTATUTO  DA  PESSOA
COM  DEFICIÊNCIA.  ALTERAÇÕES  NO  CC.
TRANSTORNO  AFETIVO  BIPOLAR.
INCAPACIDADE RELATIVA. 
1.  Não  é  de  acolher  a  preliminar  aventada  pelo
Ministério Público em seu parecer,  uma vez que,
tendo sido revogado pelo CPC/2015 o art. 1.771 do
CC, com a redação dada pela Lei nº 13.146/2015 –
Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  –,  não  é
obrigatório que a perícia seja realizada por equipe
multidisciplinar.
2.  Ademais,  se o exame psiquiátrico já realizado
pelo  DMJ  e  a  entrevista  da  magistrada  com  a
curatelada,  em  audiência,  já  apresentam  lastro
probatório suficiente acerca do estado da apelante,
não se justifica a desconstituição da sentença para
a  realização  de  nova  perícia  com  equipe
multidisciplinar. 
3.  No  mérito,  considerando  as  alterações  ao  CC
trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência,
conclui-se que a condição da apelante – transtorno
afetivo  bipolar  –  configura-se  como  hipótese  de
incapacidade relativa (art. 4º, III, do CC, com a nova
redação dada pela Lei nº 13.146.2015), não sendo
caso, portanto, de curatela ilimitada. 
DESACOLHERAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. 
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AC ÓR DÃ O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado,  à unanimidade, em desacolher a

preliminar arguida pelo Ministério Público e, no mérito, em dar parcial

provimento ao recurso de apelação.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes

Senhores DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE) E DES. IVAN LEOMAR

BRUXEL.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2016.

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, 
Relator.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR)

DULCE ILA S. interpõe recurso de apelação contra sentença

que, nos autos de ação de interdição ajuizada por ARTHUR WILLIAM V. S. e

GREICE CAROLINE S. DE A. D., julgou o feito procedente, reconhecendo-a

como absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil e nomeando o

apelado Arthur como seu curador (fls. 164-166). 
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Sustenta  que:  (1)  os  elementos  probatórios  carreados  aos

autos não coadunam com o reconhecimento de incapacidade absoluta; (2) o

laudo  pericial  realizado  pelo  DMJ  não  responde  ao  quesito  quanto  à

incapacidade da autora ser temporária ou permanente, inclusive referindo

que o transtorno afetivo bipolar é tratável; (3) possui patrimônio considerável,

tendo  conseguido  geri-lo  satisfatoriamente  antes  da  interdição,  não  o

dilapidando;  (4)  os apelados não lograram comprovar  a deterioração dos

bens imóveis e do automóvel da recorrente; (5) em nenhum dos documentos

trazidos aos autos pelos apelados foi apontada a incapacidade da apelante

em gerir sua vida civil, ressaltando, pelo contrário, que, com o tratamento

adequado, ela é plenamente capaz; (6) a narrativa da apelante sobre seu

histórico  de  vida  não  é  compatível  com  a  de  alguém  que  deva  ser

interditada,  inclusive,  em  audiência,  quando  interrogada,  não  apresentou

completa  alienação para  os  atos  da vida  civil;  (7)  há  documento  médico

dando conta de que o transtorno afetivo bipolar que acomete a apelante está

em remissão, pois o tratamento está adequado e a doença, estabilizada; (8)

a  perícia  médica apenas demonstra  a incapacidade relativa  da apelante,

restringindo-se ao fato de não ter condições de morar sozinha e de gerenciar

seu tratamento de saúde, não sendo caso de interdição total. Requer, em

suma, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de

se reconhecer a inexistência de incapacidade da apelante para os atos da

vida civil, ou subsidiariamente, a sua incapacidade relativa (fls. 168-175).

Apresentadas contrarrazões (fls. 178-179). 

O  Ministério  Público  opina,  preliminarmente,  pela

desconstituição da sentença, a fim de que seja realizada nova perícia por

equipe multidisciplinar, nos termos do art. 1.771 do Código Civil (com a nova
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redação  dada  pela  Lei  nº  13.146/2015),  verificando-se  se  a  apelante

efetivamente está em situação que a impede de expressar sua vontade e

definir  os  limites  de  eventual  curatela.  No  mérito,  o  Parquet opina  pelo

provimento do recurso (fls. 182-185).   

É o relatório.

V O T O S

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (RELATOR)

Primeiramente,  verifica-se  não  ser  caso  de  acolhimento  da

preliminar aventada pelo em. Procurador de Justiça em seu parecer. 

Segundo  o  Parquet,  seria  razoável  a  desconstituição  da

sentença,  para que fosse realizada nova perícia  na apelante,  por  equipe

multidisciplinar,  nos  termos  do  art.  1.771  do  Código  Civil,  com  a  nova

redação dada pela Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa

com Deficiência, com o fim de “averiguar se a requerida efetivamente está

em situação que a impede de expressar sua vontade e definir os limites de

eventual curatela”. 

Frise-se  ser  certo  que,  com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  n.º

13.146/2015,  que  institui  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com

Deficiência - o Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve drástica alteração

da legislação no que tange à capacidade civil: agora, somente os menores
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de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos

da  vida  civil  (art.  3º  do  CC)  e,  por  essa  razão,  foram  revogados  os

dispositivos  do  Código  Civil  que tratavam propriamente  da  interdição,  foi

criado o instituto da “tomada de decisão apoiada” (art. 1.783-A do CC), além

de terem sido restringidas as hipóteses de sujeição à curatela (art. 1.767 do

CC). 

Ademais, o art. 1.771, o qual antes previa que o juiz, antes de

pronunciar-se, deveria examinar o arguido de incapacidade pessoalmente e

com assistência de especialistas, passou a exigir que referida assistência se

desse por “equipe multidisciplinar”. Contudo, o CPC/2015, cuja entrada em

vigor deu-se posteriormente à da Lei nº 13.146/2015, revogou o art. 1.771 do

Código Civil e estabeleceu que a entrevista pelo juiz pode ser acompanhada

por especialista (art. 751, §1º), bem como que a perícia pode ser realizada

por equipe composta de expertos com formação multidisciplinar (art.  753,

§1º). 

Portanto, o que se verifica atualmente na legislação em vigor é

que a  realização de perícia  por  equipe multidisciplinar  não é  obrigatória.

Outrossim, a entrevista da magistrada com a apelante, em audiência (fls.

143-144), e o laudo psiquiátrico resultante do exame pericial (fls. 152-153)

mostram-se  suficientes  como  elementos  comprobatórios  do  estado  da

recorrente e da espécie de incapacidade que a acomete, inclusive de acordo

com os novos parâmetros trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Ademais, tratando-se de procedimento de curatela já em curso

quando  das  modificações  trazidas  pela  nova  legislação,  não  se  mostra
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recomendável  a sua eventual conversão em tomada de decisão apoiada,

podendo-se  dar  prosseguimento  à  curatela,  desde  que  o  instituto  seja

interpretado conforme as novas diretrizes trazidas pelo Estatuto da Pessoa

com Deficiência. Nesse sentido, é o entendimento de Pablo Stolze Gagliano:

Vale  dizer,  não  sendo  o  caso  de  se  converter  o
procedimento  de  interdição  em  rito  de  tomada  de
decisão apoiada, a interdição em curso poderá seguir
o seu caminho, observados os limites impostos pelo
Estatuto,  especialmente  no  que  toca  ao  termo  de
curatela,  que  deverá  expressamente  consignar  os
limites  de  atuação  do  curador,  o  qual  auxiliará  a
pessoa com deficiência apenas no que toca à prática
de atos com conteúdo negocial ou econômico.1    

Assim, desacolho a preliminar arguida pelo Ministério Público. 

No mérito, verifica-se assistir razão, em parte, à apelante. 

Conforme alhures mencionado, dentre as alterações trazidas

ao Código Civil pela Lei nº 13.146/2015, está a nova redação dada aos arts.

3º e 4º: 

Art.  3º  São  absolutamente  incapazes  de  exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16
(dezesseis) anos.

Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer:

I  -  os  maiores  de  dezesseis  e  menores  de  dezoito
anos;

1GAGLIANO,  Pablo  Stolze.  É  o  fim  da  interdição? Artigo  retirado  do  site
<http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2016/02/e-o-fim-da-interdicao-artigo-de-
pablo.html>.
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II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente,
não puderem exprimir sua vontade;

IV - os pródigos.

Parágrafo  único.   A  capacidade  dos  indígenas  será
regulada por legislação especial. 

Portanto,  a  apelante,  a  partir  da  vigência  do  Estatuto  da

Pessoa  com  Deficiência,  não  pode  mais  ser  considerada  absolutamente

incapaz, mas, sim, relativamente incapaz, nos termos da nova redação do

art. 4º, III, do Código Civil. 

Importa  registrar  que  as  normas  acerca  da  capacidade  da

pessoa natural, por dizerem respeito à sua dimensão existencial, possuem

aplicabilidade e  eficácia  imediatas,  incidindo,  inclusive,  nos processos de

curatela já em curso. Nesse sentido, Pablo Stolze Gagliano:  

(...) o Estatuto alterou normas que dizem respeito ao
“status"  da  pessoa  natural,  tema  sobre  o  qual  já
tivemos a oportunidade de escrever:

"O  estado  da  pessoa  natural  indica  sua  situação
jurídica nos contextos político, familiar e individual.

Com  propriedade,  ensina  ORLANDO  GOMES  que
‘estado (status),  em direito  privado,  é noção técnica
destinada a caracterizar a posição jurídica da pessoa
no meio social’.

Seguindo a diretriz traçada pelo mestre baiano,  três
são as espécies de estado:

a) estado político — categoria que interessa ao Direito
Constitucional,  e  que  classifica  as  pessoas  em
nacionais e estrangeiros. Para tanto, leva-se em conta
a posição do indivíduo em face do Estado;
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b) estado familiar — categoria que interessa ao Direito
de Família,  considerando as situações do cônjuge e
do  parente.  A  pessoa  poderá  ser  casada,  solteira,
viúva,  divorciada  ou  judicialmente  separada,  sob  o
prisma do direito matrimonial. Quanto ao parentesco,
vinculam-se umas às outras, por consanguinidade ou
afinidade,  nas  linhas  reta  ou  colateral.  O  estado
familiar leva em conta a posição do indivíduo no seio
da família. Note-se que, a despeito de a união estável
também  ser  considerada  entidade  familiar,
desconhece-se  o  estado  civil  de  'concubino  ou
convivente', razão pela qual não se deve inserir essa
condição na presente categoria;

c)  estado  individual  — essa categoria  baseia-se  na
condição física do indivíduo influente em seu poder de
agir.  Considera-se,  portanto,  a  idade,  o  sexo  e  a
saúde. Partindo-se de tal estado, fala-se em menor ou
maior, capaz ou incapaz, homem ou mulher”.

O  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência,  como  dito,
alterou  normas  reguladoras  de  um  aspecto
fundamental do “estado individual” da pessoa natural:
a sua capacidade.

E, tais normas, por incidirem na dimensão existencial
da  pessoa  física,  têm  eficácia  e  aplicabilidade
imediatas.

Com efeito,  estando em curso um procedimento  de
interdição  -  ou  mesmo  findo  -  o  interditando  (ou
interditado)  passa  a  ser  considerado,  a  partir  da
entrada  em  vigor  do  Estatuto,  pessoa  legalmente
capaz.2

Ademais, consta do laudo pericial a seguinte conclusão acerca

do estado da apelante: 

2GAGLIANO,  Pablo  Stolze.  É  o  fim  da  interdição? Artigo  retirado  do  site
<http://professorflaviotartuce.blogspot.com.br/2016/02/e-o-fim-da-interdicao-artigo-de-
pablo.html>.
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Incapacidade  relativa,  para  morar  sozinha  e  para
gerenciar  seu  tratamento  de  saúde,  e  permanente
para os atos da vida civil. Sem noção de morbidez, ou
seja, negação/não aceitação do fato de ser portadora
de transtorno afetivo bipolar e o abandono do uso de
psicofármacos  ocasionaria  redução  em  seu
discernimento  e  auto  determinação,  os  quais  se
encontram  normais  devido  ao  uso  continuado  de
psicofármacos. (grifo nosso)

Importante consignar que,  embora cuide o presente caso de

incapacidade relativa, é possível se depreender do laudo psiquiátrico que,

uma  vez  não  sendo  reconhecido  pela  recorrente  o  fato  de  sofrer  de

transtorno afetivo bipolar, essa condição só tem se mantido em remissão por

conta de sua internação em lar geriátrico, onde tem seu tratamento de saúde

administrado por terceiros. Não lhe é possível,  portanto, morar sozinha e

sem assistência. 

Diante  do  exposto,  VOTO  pelo  DESACOLHIMENTO  DA

PRELIMINAR arguida pelo Ministério Público e, no MÉRITO, pelo PARCIAL

PROVIMENTO  da  apelação,  reconhecendo  a  incapacidade  relativa  da

apelante, mantendo-lhe como curador o filho Arthur William V. S. de A., e

fixando a extensão da curatela, nos termos do art. 755, I, do CPC/2015, à

prática  de  atos  de  conteúdo  patrimonial  e  negocial,  bem  como  ao

gerenciamento de seu tratamento de saúde, devendo a recorrente ter sua

moradia mantida em lar geriátrico ou na companhia de um cuidador.  

DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE)

Estou de acordo com o voto. 
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Não perco de vista algumas peculiaridades.

Ao primeiro, certo, veio o apelo contra sentença. 

E o apelo realmente era de rigor, em face do descompasso e a

inadequação entre a sentença e o laudo do Departamento Médico Judiciário.

Ao depois, não se pode tomar em consideração a irresignação

como se fosse um ato próprio da requerida. Digo isso pois trata-se de ato

processual  praticado  pela  Defensoria  Pública  no  exercício  da  curadoria

especial.

Por  fim,  a  questão  da  possibilidade  de  perícia  por  equipe

multidisciplinar, é pedido que veio somente neste grau de jurisdição e pelo

Ministério  Público.  Durante  todo  o  curso  do  processo  tal  tema  não  foi

cogitado. 

Logo, antes de qualquer acolhimento neste grau de jurisdição

demandaria, antes, oitiva das partes interessadas. 

A lei não chega a obrigar, em todos os casos, tal procedimento.

E o seu acolhimento, neste momento processual, demandaria nulidade de

todo o procedimento, uma vez que, no rigor, haveria de ser realizado um

outro interrogatório, quando, então, o juízo seria assistido por especialistas.  

Enfim, estou em que solução vinda no voto do eminente relator,

vai bem no sentido dos termos da contestação, quando refere que, embora

bipolar, a ré não é absolutamente incapaz de gerir os atos da vida civil; e

que,  se  mantido  o  tratamento  de  saúde  administrado  por  terceiros,  a

bipolaridade dela pode ser administrada.

Enfim, acompanho o eminente Relator.

DES. IVAN LEOMAR BRUXEL - De acordo com o(a) Relator(a).
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DES.  RUI PORTANOVA -  Presidente  -  Apelação Cível  nº  70069122794,

Comarca  de  Carazinho:  "DESACOLHERAM  A  PRELIMINAR  E,  NO

MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: CAROLINE SUBTIL ELIAS

1


