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APELAÇÃO  CÍVEL.  LEVANTAMENTO  DE  CURATELA
PLENA. LEI 13.146/15. ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. 
À  semelhança  da  ação  de  interdição,  para  o
levantamento  da  curatela  é  indispensável  o
interrogatório,  para  que  o  Juiz  tenha  melhor
percepção  da  condição  pessoal  da  curatelada.  E,
sendo  a  pretensão  recursal  de  manutenção  de
curatela  parcial,  indispensável  perícia  atualizada,
levando em conta as disposições da Lei 13.146/2015.
Diligências  a  serem  cumpridas  na  origem,  com
rejulgamento posterior. 
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº  70069331346  (Nº  CNJ:  0143328-
22.2016.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

P.C.V.
..

APELANTE

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam, os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  à unanimidade,  desconstituir  a

sentença, para que, na origem, seja interrogada e submetida

a nova avaliação.

Custas na forma da lei.

Participaram  do  julgamento,  além  do  signatário,  os  eminentes

Senhores  DES. RUI  PORTANOVA (PRESIDENTE) E DES.  RICARDO MOREIRA LINS

PASTL.

Porto Alegre, 13 de outubro de 2016.
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DES. IVAN LEOMAR BRUXEL, 
Relator.

RELATÓR IO

DES. IVAN LEOMAR BRUXEL (RELATOR)

Viável  aproveitar   o  relatório  da  sentença  (abreviaturas  não

constantes no original):

PATRICIA C. V., representada por sua genitora e curadora, MÁRCIA

D.  C.  V.,  ajuizou  pedido  de  LEVANTAMENTO  DE  INTERDIÇÃO TOTAL  E

DEFINITIVA PARA INTERDIÇÃO PARCIAL, aduzindo que há novos laudos dando

conta que, durante o tratamento da patologia que acomete a interdita, esta teve

melhoras consideráveis, podendo exercer o direito ao voto e dispor sobre seus

bens.  Requereu  o  levantamento  da  interdição  da  interdição  total  para  a

interdição parcial. Pediu AJG. Juntou documentos (fls. 05-07).

Realizada perícia psiquiátrica (fls. 68-69v).

O  Ministério  Público,  em  parecer  final,  opinou  pela  parcial

procedência do pedido, com o levantamento da interdição total, decretando-se a

interdição parcial da requerente (fls. 75 e verso).

A  ação  foi  julgada  parcialmente  procedente  para  declarar  a

requerente relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil

- mais precisamente para declará-la impedida do gerenciamento financeiro, de

bens,  do  patrimônio  e  para  questões  que  digam  respeito  à  sua  saúde,

permanecendo,  para  tais  atos,  a  sua  genitora  como  curadora,  mediante

compromisso (fls. 76/77).

A REQUERENTE APELOU. Aduziu a inexistência de diminuição na sua

capacidade cognitiva, embora tenha incapacidade para o trabalho (em face do

reumatismo  do  qual  sofre)  e  para  prover  o  próprio  sustento.  Disse  que  quer

exercer direito e voto e gerir seus próprios bens – sendo que, para os demais atos
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da vida civil, poderá ser representada pela sua mãe, atual curadora. Asseverou

que o psiquiatra que lhe acompanha há muitos anos apontou melhora no quadro,

com funcionamento intelectual apropriado. Apontou que o laudo formulado pelo

DMJ é favorável a seu pleito. Postulou a modificação da sentença para que lhe

seja estendida a curatela da manutenção tendo em vista a perícia que constatou

sua  incapacidade  ao  trabalho  (definitivamente,  em  face  do  reumatismo  e  da

doença psiquiátrica); e para que possa administrar sua conta e seu bem imóvel

sem a curatela da mãe (fls. 87/95).

Sem contrarrazões.

Parecer  pelo provimento.

Relatório  lançado  no  sistema  eletrônico  Thêmis  2G  (art.  931,

NCPC).

Apto para inclusão em pauta (art. 934, NCPC).

Autos à disposição, na Secretaria da Câmara (art. 935, § 1º, NCPC)

observada ainda a disposição do § 2º.

Este o relatório.

VOTOS

DES. IVAN LEOMAR BRUXEL (RELATOR)

Esta a fundamentação da sentença:

O feito amolda-se ao julgamento no estado em que se encontra,

forte no artigo 330, I, do CPC, pois prescindível a produção de outras provas.

A  perícia  realizada  (fls.  68-69v) constatou  que  “os  dados

disponíveis  permitem  concluir  que  a  periciada  é  portadora  de  Esquizofrenia

Paranóide (...). No caso em tela, decorreram 9 anos desde a última internação. A

periciada possui estrutura mental frágil e mantém sintomatologia residual, com

discreto deterioro cognitivo; contudo, desenvolveu crítica em relação à doença e

às próprias limitações, de forma que solicita a retomada de alguma autonomia.

Mantém-se informada quanto à Política e Economia do país. Maneja a própria
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medicação e as finanças adequadamente, segundo informa e é confirmada pela

genitora. Entretanto, pelas características da doença mental da qual é portadora,

necessita assistência de pessoa de sua confiança para todas as questões.” (fl. 69).

Ao final, concluiu que “A periciada é parcial e definitivamente

incapaz para os atos da vida civil. Necessita  curatela para questões relativas à

saúde  e  mantença,  e  assistência  de  pessoa  de  sua  confiança na  tomada  de

decisões financeiras e manejo de patrimônio. É capaz de exercer o direito de

voto.” (fl. 69).

Logo,  pelas  razões  sobreditas,  bem  como  por  todo  contexto

probatório,  tenho  que  merece  procedência  o  desiderato  inicial,  com  o

levantamento da interdição total, mantendo-se a interdição parcial da requerente

somente para os atos que digam com os cuidados da saúde e administração de

valores e bens, visando resguardar da melhor forma possível seus interesses.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido de

levantamento  da  interdição  total  de  PATRÍCUA  C.   V.,  declarando-a

relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mais

precisamente para declará-la impedida do gerenciamento financeiro, de bens, do

patrimônio  e  para  questões  que  digam  respeito  à  sua  saúde.  Para  tais  atos,

permanece sua curadora a genitora, MÁRCIA D. C. V., mediante compromisso.

Custas,  pela  autora,  suspensa  a  exigibilidade  em  face  da

gratuidade judiciária que ora lhe defiro.

Sem honorários.

Transitada em julgado, expeça-se novo mandado de interdição

parcial ao Registro Civil pertinente.

Comprovado  o  registro,  lavre-se  o  termo  de  curatela  parcial

definitiva.

Custas,  pela  autora,  suspensa  a  exigibilidade  em  face  da

gratuidade judiciária deferida.
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Oficie-se  ao  TRE  comunicando  o  levantamento  da  interdição

relativamente ao exercício do voto. 

Intimem-se.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2016.

Dulce Ana Gomes Oppitz,

Juíza de Direito

E esta a argumentação do parecer:

Assiste razão à recorrente.

Nos termos da novel legislação n.º 13.146/15,  cuja entrada em vigor

ocorreu em dezembro de 2015, “Art. 2º Considera-se 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”.  

A partir  de  então,  passa-se  a  considerar  a  pessoa  com deficiência

detentora dos direitos civis, conforme preconizam os arts. 6º e 84º, in verbis:

Art. 6o. 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 

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ILB
Nº 70069331346 (Nº CNJ: 0143328-22.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

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. - grifos apostos. 

Art.  84.  A  pessoa  com  deficiência  tem  assegurado  o  direito  ao
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as
demais pessoas. - grifos apostos.

Dessa  forma,  há  de  se  ter  em  conta,  ainda,  que  a  avaliação  da

deficiência, nos termos do §1º, do art. 2º da referida lei, “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”. 

No presente caso, quando realizada a perícia, a atual legislação ainda

não se encontrava em vigor, situação diferente da que ocorreu na prolação da sentença, aos

20 de janeiro do corrente ano. 

Embora o decisum não tenha observado atentamente o §2º do art. 851

da legislação, fato é que a perícia concedeu elementos a fim de amparar o pleito autoral,

competindo reprisar o excerto que segue:

“Subjet ivo  -  Patríc ia  relata  que  " teve  um  surto"  no  passado  e
permaneceu "uns 10 anos" convivendo com a sensação de toques corporais e com
pesadelos. Atualmente tenta recuperar-se, e deseja transformar a curatela total em
parcial.

“Perdeu o pai aos 7 anos de idade, e 3 meses após o falecimento, a mãe já
estaria  convivendo  com  o  padrasto,  um  "inimigo  ferrenho",  que  teria
realizado trabalhos religiosos contra  ela  (periciada)  que  fizeram surgir  "coisas
estranhas  "  na  casa  da  família.  Quando  a  mãe  separou-se  deste  companheiro,
Patrícia  contava  com 13 anos  de  idade.  Residiam em Viamão,  e  mais  adiante,
mudaram-se para a capital.

“Relembra  que  em 2005 começou  a  apresentar  os  surtos  psicóticos,  cujos
sintomas  eram a  sensação  de  toques  pelo  corpo,  escutava  assovios,  vivenciava
ataques de  seres  do mal  (o  que ocorre  até os  dias  atuais).  Reconhece  que  tais
percepções podem decorrer da doença mental, mas, ainda assim, sente medo.

“Nunca namorou. Desde a residência em Viamão, era maltratada pelas
irmãs. Passava a maior parte do tempo na casa da empregada, pois só lá sentia

1 Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial. 

(...)
§ 2o A curatela  constitui  medida extraordinária,  devendo constar  da sentença as razões e

motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. 
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mais segurança e conseguia conciliar o sono. Chegando em Porto Alegre,
morando  com  a  mãe  e  as  irmãs,  foi  provocada  por  uma  das  irmãs  e
apresentou  nova  crise.  A  familiar  chamou  a  polícia,  que  orientou-as  a  buscar
atendimento  medico  ("não era  caso de policia,  e  sim de  médico").  Esteve
internada várias vezes,  a última em 2006, quando teria sido "torturada" (sic) na
Clinica Pinel por um médico, caso este divulgado pela imprensa.

“Há 9 anos reside na companhia da mãe, apenas.  As irmãs vivem em
outro  imóvel,  que  a  genitora  frequenta  regularmente.  Segue  ouvindo  vozes  e
assovios.  Quando  a  genitora  sai  de  casa,  permanece  em  companhia  da
empregada  ou,  por  breves  períodos,  desacompanhada.  Gosta  de  assistir
telejornais,  navegar  na  internet,  fazer  artesanato.  Não  sai  sozinha.  Frequenta
psiquiatra  mensalmente  e  tem terapia  semanal  com assistente  social.  Cuida  da
medicação  sem supervisão  — cita  os  medicamentos  que  ingere  diariamente,
além da injeção mensal de antipsicótico.

“Objetivo –  Entrevista  com  a  genitora,  Marcia  (...).  Relata  que
Patrícia era "um pouco deprimida e isolada", porém boa aluna. Aos 24 anos
apresentou  o  primeiro  surto  psicótico  violento,  durante  o  qual  agredia
fisicamente,  enxergava  e  ouvia  coisas  (assovios),  sentia  que  puxavam seu
cabelo,  denunciava  ataques  de  extraterrestres.  Foi  hospitalizada  e  recebeu  o
diagnóst ico  de  Esquizo frenia .  Seguiram-se  diversas  outras
internações,  todas  no  período  2005-2006,  uma  delas  por  tentativa  de
suicídio  com  ingesta  de  80  mg  de  medicação  antidepressiva.  Com  a
continuidade do  tratamento, adquiriu alguma estabilidade e não voltou a ser
hospitalizada desde 2006. É disciplinada com o manejo da medicação . Domina
questões  financeiras,        de  modo  que  com  a  herança  do  pai  e  mais  alguns
valores poupados, adquiriu       um imóvel adequado para viver com a genitora.

“Confirma o relato sobre  conflitos  com as irmãs,  e  atribui  ao  fato  de
que,  por apresentar doença reumática, Patrícia sempre necessitou mais atenção,
despertando  ciúmes.  Em  função  disso,  de  fato  teria  sido  maltratada  no
decorrer da vida e a polícia acionada pela irmã em uma das crises. A mudança
do regime       de interdição (total  para parcial) teria o objetivo de proteger a
curatelada das       irmãs.

“Ao exame, apresenta-se adequadamente trajada e em boas condições de
higiene.  Lúcida,  globalmente  orientada.  Alucinações  auditivas.  Memória
preservada. Pensamento predominantemente lógico, agregado, pontuado por temas
religiosos delirantes e ideias supervalorizadas de cunho persecutório.

“Afeto  hipomodulado.  Conduta  adequada  ao  exame  atual.  Juízo  crítico
preservado em relação à doença.

(...)

“História familiar 
‘”pai falecido por leucemia, aos 42 anos. Tio materno portador de transtorno

bipolar (falecido); irmãs portadoras de transtorno bipolar e sem crítica sobre
a  doença,  uma  delas  com  mais  de  uma  hospitalização;
primos com diagnóstico de Esquizofrenia.
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DISCUSSÃO

“Os dados disponíveis permitem concluir que a periciada é portadora
de  Esquizofrenia  Paranóide,  codificada  F20.0  na  classificação
Internacional de Doenças, 10ª edição (Cid 10). 

(...)

“No caso em tela, decorreram 9 anos desde a última internação. A
periciada possui  estrutura mental  frágil  e  mantém sintomatologia residual,  com
discreto  deterioro  cognitivo;  contudo,  desenvolveu  crítica  em  relação  a
doença e  as  próprias  l imitações,  de  forma que solici ta  a  retomada  de
alguma  autonomia.  Mantém-se informada quanto a Política e Economia do
país.  Maneja  a  própria  medicação  e  as  finanças  adequadamente,  segundo
informa  e  é  confirmada  pela  genitora.  Entretanto,  pelas  características  da
doença  mental  da  qual  é  portadora,  necessita  assistência  de  pessoa  de  sua
confiança para todas as questões”. – grifos apostos. 

Não se olvida que a conclusão da perita foi no sentido de que Patrícia

necessitaria de assistência de pessoa de sua confiança para a tomada de decisões financeiras

e  manejo  do  patrimônio.  Não  obstante,  não  foram apontados  elementos  concretos  nesse

sentido  — como,  por  exemplo,  dívidas,  compras  desarrazoadas,  empréstimos,  etc..  Pelo

contrário, houve sinalização de que a recorrente possui plena capacidade para lidar na esfera

monetária. 

E  mais,  o  conflito  existente  com  as  irmãs,  aliado  ao  fato  da

impossibilidade de Patrícia ao labor2, poderá lhe remeter a uma dependência financeira grave

após o falecimento da genitora e atual curadora, com consequências desfavoráveis ao seu

tratamento médico. 

Dessa  forma,  atentando-se,  igualmente,  aos  artigos  1313 e  4364 do

CPC/1973, vigentes na data da prolação da sentença, entende-se pela sua reforma, a fim de

que Patrícia, além de exercer o direito ao voto, também possa ser responsável pela sua vida

2 Vide laudo de fl. 08. 

3 Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos,  ainda  que não  alegados  pelas  partes;  mas deverá  indicar,  na  sentença,  os  motivos que lhe
formaram o convencimento. 

 
4 Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos.
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financeira, respeitando-se a sua dignidade e a sua capacidade para tanto.  

DIANTE  DO  EXPOSTO,  opina-se  pelo  conhecimento  e

provimento do recurso.

Porto Alegre, 23 de maio de 2016.

RICARDO VAZ SEELIG,

PROCURADOR DE JUSTIÇA

De início, importante mencionar que o pedido da petição inicial foi

transformar a curatela plena (outrora definida) em parcial, o que foi parcialmente

acolhido  em  sentença,  a  qual  fixou  os  limites  –  exclui  da  curatelada  a

administração sozinha de seus bens e para as questões que digam respeito à sua

saúde).

Em apelação,  postulou  que  ‘possa  administrar  sua  conta  e  bem

imóvel sem a curatela da sua mãe, que também concorda.’

Pois bem.

A curatela consiste no encargo público, atribuído pelo Juiz, a um

adulto  capaz,  para  que  proteja,  zele,  cuide,  guarde,  responsabilize-se  e

administre  o  patrimônio  de  pessoas  judicialmente  declaradas  incapazes  para

exercer sozinhas os atos da vida civil.

Na lição de Maria Berenice Dias:

A finalidade da curatela, além de protetiva, é assistencial.  Tem

caráter supletivo da capacidade. Trata-se de múnus público, encargo conferido

por lei a alguém, para reger a pessoa e administrar os bens de maiores que, por si

mesmos,  não  possam fazê-lo.  Como  a  curatela  visa  proteger  pessoa  incapaz,

recobrando  o  interditado  a  higidez  mental,  é  cabível  o  levantamento  da

interdição  (DIAS,  Maria  Berenice.  Manual  de  Direito  das  Famílias,  9ª  edição,

atualizada e ampliada, Editora RT, São Paulo, p. 652/653)
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Curatela  pressupõe  incapacidade  de  fato,  isto  é,  inaptidão  de

exercer, por si só, os atos da vida civil.

Com efeito, a Lei 13.146/2015 – também chamado de  Estatuto da

Pessoa com Deficiência  – traçou os novos contornos da capacidade de exercício

previamente prevista no Código Civil, senão vejamos:

 Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil

os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)          

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

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

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de
2015)         

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

IV - os pródigos.

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  

Indo  mais  além,  a  nova  legislação  também  estabeleceu  alguns

critérios norteadores para a constatação da pessoa nessa situação:

Art. 2o  Considera-se 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.  

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

por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:      (Vigência)

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
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II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

Conforme se depreende, a mens legis do novel estatuto é ampliar o

debate referente à caracterização da pessoa com deficiência, o qual, a partir de

agora, deve levar em conta circunstâncias extrapatológicas, mas que envolvam o

estudado e sejam capazes de defini-lo como ser social.

Todavia, duas situações estão a exigir providências, na origem, de

modo a permitir o julgamento, com nova sentença.

Ocorre  que  (1)  a  curatelada  não  foi,  pessoalmente,  ouvida  pela

autoridade  judiciária,  o  eu  deve  ocorrer,  à  semelhança  do  caso  inverso,  de

interdição.  Depois  (2),  deve  ser  efetuada  nova  perícia,  levando  em conta  as

disposições da Lei  Lei 13.146/2015.

- CONCLUSÃO.

Voto por  desconstituir a sentença,   para que, na

origem, seja interrogada e submetida a nova avaliação.

ILB 

14SET2016 

QUA-14H45

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

DES. RUI PORTANOVA (PRESIDENTE)

Pedi vista dos autos porque estava preocupado com o pedido vindo

do apelo nos seguintes termos conforme relatório do voto do eminente relator:
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“Postulou a modificação da sentença para que lhe seja estendida a

curatela da manutenção tendo em vista a perícia que constatou sua incapacidade

ao trabalho (definitivamente, em face do reumatismo e da doença psiquiátrica); e

para que possa administrar sua conta e seu bem imóvel sem a curatela da mãe

(fls. 87/95)”.

Considerando que o voto vai no sentido da dar provimento ao apelo,

penso que restou contemplado tal pedido. 

E isso  me leva a acompanhar o eminente relator. 

DES. RUI PORTANOVA - Presidente - Apelação Cível nº 70069331346, Comarca de

Porto Alegre: "DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: DULCE ANA GOMES OPPITZ
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