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Contextualização das diretrizes 
estratégicas

Dra. Terezinha de Jesus Souza Signorini, Membros convidados

 e equipe do CAOP CFTS



Sugestão de diretriz  na área Cível:

Fomento à implementação da Lei 

n° 13.146/2015 no que diz respeito à 

curatela e à tomada de decisão 

apoiada



Considerações sobre a curatela e a tomada de 

decisão apoiada à luz dos paradigmas 

consolidados pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – EPD

Promotor de Justiça convidado: Dr. Thimotie Aragon Heemann



Apresentação das conclusões alcançadas a partir de

 projeto desenvolvido pelo CAOP CFTS:

Cadastro dos processos de interdição sentenciados 

pelo Poder Judiciário paranaense

Dra. Terezinha de Jesus Souza Signorini e equipe do CAOP CFTS

Link do Prezi: https://prezi.com/view/qmDJgNDZFfSghed10Pby/



Apresentação de pesquisa sobre temas 

recorrentes debatidos em Tribunais de Justiça 

estaduais a respeito da curatela 

de pessoas com deficiência

Dra. Terezinha de Jesus Souza Signorini e equipe  do CAOP CFTS



❏Tribunais de Justiça: TJ-PR, TJ-RS, TJ-SP e TJ-MG.

❏ Período: 2018 a 2019.

❏Temas recorrentes identificados:

1) Incapacidade relativa ou absoluta e a ampliação dos 
limites da curatela das pessoas com deficiência, além 
dos aspectos patrimonial e negocial (art. 4°, inc. III, do 
CC, art. 85, caput e §1°, do EPD e art. 755, inc. I, do 
CPC/15); e

2) Possibilidade ou não de dispensa da prova pericial 
(art. 753, caput, do CPC/15 c/c art. 2°, §1°, da Lei n° 
13.146/15 - EPD). 



❏TJ-PR: Predomina o entendimento da 12ª C.C. 
Incapacidade será sempre relativa. Possibilidade de 
ampliação dos limites da curatela, quando a medida atender 
ao melhor interesse do curatelado. 

❏TJ-MG: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 
Entendimento pacificado pelo Órgão Especial. Incapacidade 
será sempre relativa. Possibilidade de ampliação dos limites 
da curatela, conforme o caso concreto.

   

1) Incapacidade relativa ou absoluta e a ampliação 
dos limites da curatela das pessoas com deficiência, 
além dos aspectos patrimonial e negocial:



❏TJ-SP: Divergência entre câmaras e dentro da 5ª. Câmara de 
Direito Privado. Incapacidade absoluta ou relativa. Precedente da 
10ª. Câmara de Direito Privado pela manutenção de sentença que, 
ao reconhecer a incapacidade relativa, ampliou a curatela para o 
aspecto do casamento e constituição de união estável pelo 
curatelado.

❏TJ-RS: Divergência entre câmaras. 7ª. C.C: Incapacidade 
absoluta ou relativa, a depender da perícia judicial. 8ª. C.C: A 
incapacidade é sempre relativa. Manutenção das sentenças que, ao 
reconhecer a incapacidade relativa, restringem a curatela aos 
aspectos patrimonial, negocial e relativos à saúde do curatelado. 

   

1) Incapacidade relativa ou absoluta e a ampliação 
dos limites da curatela das pessoas com deficiência, 
além dos aspectos patrimonial e negocial:



❏TJ-PR: Uniformidade de entendimento na 6ª., 11ª. e 12ª. C.C. 
Anulação da sentença devido à dispensa da prova pericial, mesmo 
em caso de manifesta incapacidade.  

❏TJ-RS: Divergência entre câmaras. Predominância do 
entendimento pela possibilidade de dispensa da perícia, quando 
os documentos forem suficientes para demonstrar a incapacidade. 
Em todas as situações os documentos foram considerados 
conjuntamente com informações obtidas na entrevista pessoal e, em 
apenas um dos casos, com laudo social.

❏TJ-SP e TJ-MG: Não foi identificada recorrência da problemática. 

2) Possibilidade ou não da dispensa da prova 
pericial: 



Apesar de não ser recorrente nos tribunais elegidos, esse tema 
identificado em decisões do TJ-PR já foi objeto de estudos 
desenvolvidos pelo CAOP com a obtenção de resultados 
eficientes em prol da sociedade. 

TJ-PR: Curatela. Causas de pedir relacionadas ao 
recebimento/manutenção de benefício assistencial/previdenciário. 
Sentenças de extinção  por ausência de interesse de agir e 
improcedência. Art. 110-A da Lei n° 8.213/91, incluído pelo EPD. 
Decisões reformadas. Processo de curatela como meio adequado 
para que se analisem os direitos do interditando. Plausividade da 
justificativa quando associada a quadro de severo prejuízo 
cognitivo, a ensejar a medida de proteção.

 

 

Tema em destaque:
A curatela como instrumento para o alcance a 
benefício previdenciário/assistencial:



Tema em destaque: 
A curatela como instrumento para o alcance a benefício 
previdenciário/assistencial

A curatela é instituto de proteção daqueles que, por prejuízo grave de 
discernimento, precisam de assistência para o atendimento de suas 
necessidades e o gozo de direitos civis. Dentre esses direitos, está o 
alcance a benefícios previdenciários/assistenciais.

Contudo, nem toda pessoa com deficiência que possui direito ao BPC 
ou à aposentadoria por invalidez, por exemplo, está impossibilitada 
de exprimir sua vontade. 

E mesmo aquelas com sério prejuízo de discernimento, mas que 
possuam pai, mãe ou cônjuge (curadores naturais) que se 
responsabilize pelos cuidados com o interessado, podem receber o 
benefício sem que obrigatoriamente sejam submetidas à curatela.

Perspectivas do CAOP 



Após estudos e iniciativas do CAOP e de colegas que buscaram 
auxílio em casos envolvendo exigência do INSS para a 
manutenção de BPC pago à pessoa com deficiência que possui 
pai, mãe ou cônjuge responsável pela administração dos valores, 
obteve-se sucesso administrativamente na resolução das 
problemáticas. 

Com base nessas experiências, sugere-se ponderação pelos 
colegas ao recepcionar demandas de curatela motivadas apenas 
por imposição do INSS, sobretudo nos casos de família com baixa 
renda, nenhum patrimônio cuja administração pelo familiar possa 
lesar os interesses de pessoa com deficiência e ausência de 
qualquer indicativo de maus tratos ou aplicação inadequada dos 
recursos provenientes do benefício.

Perspectivas do CAOP 



1) Incapacidade relativa ou absoluta e a ampliação dos limites da 
curatela das pessoas com deficiência, além dos aspectos patrimonial 
e negocial

A mudança no regime das incapacidades foi opção do legislador para 
trazer igualdade de condições entre as pessoas com deficiência e as 
demais. Excluiu-se a possibilidade de representação da pessoa com 
deficiência para que não haja a substituição da sua vontade pela do 
representante.

Quando, excepcionalmente, houver necessidade da curatela, a medida 
deverá ser aplicada como instrumento de assistência e salvaguarda. E, 
mesmo que falte ao curatelado inteira capacidade de entendimento, 
os atos do curador sempre deverão ser direcionados ao atendimento 
dos interesses e preferências do interessado e, em último caso, aos 
princípios da dignidade humana e da beneficência e aos direitos 
fundamentais da pessoa.

Perspectivas do CAOP 



Portanto, posiciona-se pelo não cabimento da declaração de 
incapacidade absoluta da pessoa com deficiência.

Apesar dos descompassos legislativos, o CPC/15 e o EPD foram 
elaborados em sintonia de propósitos, de modo que se aconselha 
leitura harmônica de ambos para se atribuir bom senso aos 
institutos da curatela e da TDA.

Os limites dos poderes do curador é tema que requer essa 
interpretação, pois o EPD prevê restritivamente que a curatela afetará 
apenas os aspectos negocial e patrimonial (art. 85, caput e §1°) e o 
CPC/15, a sua vez, estabelece que a sentença fixará os seus limites 
segundo o estado e desenvolvimento mental do interdito (art. 755, inc. 
I).

Perspectivas do CAOP 



Existem casos em que a falta extrema de competência volitiva 
exige que a pessoa com deficiência seja assistida na prática de 
atos existenciais, sob pena de sofrer carências no exercício de 
direitos básicos pela ausência de apoio ou, ainda, tê-los prestados 
informalmente por curador que detém apenas poderes no campo 
patrimonial, sem o necessário acompanhamento pelo Poder Judiciário 
e pelo MP quanto a esses aspectos, por interpretação excessivamente 
literal da lei.

Defende-se, portanto, interpretação conjunta do EPD e do CPC/15 
para que seja viabilizado o detalhamento dos poderes do curador 
também na esfera existencial da pessoa curatelada, desde que 
devidamente fundamentada a necessidade do alcance maior da 
curatela em benefício do curatelado. Aconselha-se menção de que 
isso não importa em verdadeira representação do curatelado.

Perspectivas do CAOP



2) Possibilidade ou não de dispensa da prova pericial

A prova pericial está associada à necessidade de avaliação da 
deficiência e do nível dos impedimentos que obstruem a 
participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de 
condições com as demais, a tal ponto que se possa afirmar ou não se 
há grave prejuízo de discernimento e quais os seus limites. Trata-se de 
importante instrumento do processo de curatela. 

Porém, uma vez que a incapacidade é um estado de fato, que se 
declara com efeito de se constituir situação jurídica específica, 
acredita-se que é possível, com base em elementos manifestos do 
processo – sobre os quais não pairem impugnações –, reconhecer 
cenário que denota inequívoca incapacidade do curatelando para 
exprimir sua vontade.    

Perspectivas do CAOP



Excepcionalmente, a dispensa da prova pericial pode contribuir 
para a celeridade processual e a racionalização de recursos 
públicos, especialmente nos feitos com Justiça gratuita e naqueles 
ajuizados pelo MP, nos quais a perícia deve ser custeada pela 
Fazenda Pública e, em muitas regiões, enfrenta obstáculos pela 
dificuldade de se encontrar profissionais multidisciplinares para o 
trabalho.  

Por último, ainda que hajam documentos capazes de demonstrar a 
extrema gravidade do caso, é preciso cautela, sendo 
indispensável a realização da entrevista pessoal do 
curatelando, a fim de aproximar o Judiciário e o MP da 
realidade da parte interessada.

   

Perspectivas do CAOP



Área de Família

Contextualização das diretrizes e ações 
estratégicas

Dra. Terezinha de Jesus Souza Signorini e Membros convidados

    



Considerações sobre a integração entre o 

1º e 2º graus nas matérias das Famílias e 

das Sucessões

Procurador de Justiça convidado: Dr. Américo Machado da Luz Neto



Sugestão de ação prioritária:

Implementar a efetividade dos 

mandados de prisão por dívida 

alimentar

Promotores de Justiça convidados:

Dr. André Vieira Saraiva de Medeiros e Dr. Willian Lira de Souza

Link Prezi: https://prezi.com/view/RY1UVKh2KHFvOx1SYq9i/



Sugestão de diretriz de atuação:

Estímulo ao aperfeiçoamento da 

atuação nos procedimentos de 

averiguação oficiosa de paternidade

Promotora de Justiça convidada: Dra. Galatéia Fridlund



Muito obrigada a todos!




