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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PORTADORA DE EPILEPSIA GRAVE COM
CONFUSÃO MENTAL SEVERA- CURATELA - INOVAÇÕES TRAZIDAS
PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CONVENÇÃO DA
ONU SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS DE EMENDA
CONSTITUCIONAL - MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO PLENA E
EFETIVA NA SOCIEDADE - PRECEDENTE DO COL. STF- DEFINIÇÃO
PREPONDERANTEMENTE SOCIAL - ARTIGOS 84, "CAPUT" E SEU §3º, E
85, §§ 1º E 2º, AMBOS DA LEI 13.146/2015, E DO ARTIGO 4º, INCISO III,
DO CÓDIGO CIVIL - INCONSTITUCIONALIDADE - REJEIÇÃO - RECURSO
DESPROVIDO.

1 - O conceito de pessoa com deficiência veiculado pela Convenção da ONU
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência assinada em Nova York em
30 de março de 2007 e aprovado pelo Congresso por meio do Decreto
Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008, em observância ao procedimento
estabelecido pelo parágrafo 3º, do art. 5º, da CF/88, goza do status de
emenda constitucional.

2 - Acerca do conceito de pessoa com deficiência prepondera,
contemporaneamente, o modelo social, devendo os dados médicos ser
utilizados para definir compreender suas necessidades, bem como os
mecanismos de integração que deverão ser adotados.

3 - Diante das inovações trazidas pela Lei Federal nº 13.146/2015, que
instituiu o Estatuto da Pessoa Com Deficiência, a pessoa com deficiência
poderá ser submetida a curatela, cujos limites deverão respeitar, na medida
do possível, a manifestação do livre desenvolvimento e de vida do
curatelado, numa clara superação ao "modelo médico da abordagem da
situação das pessoas com
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deficiência" para dar lugar a uma abordagem social, inclusiva. Precedente do
col. STF.

4 - A disciplina dada ao instituto da curatela pela Lei Federal nº 13.146/2015,
destina-se à ampliação do espectro de direitos e garantias fundamentais
inerentes aos portadores de def ic iência mental ,  não havendo
incompat ibi l idade com o Texto Const i tucional .

5 - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0133.15.002900-6/001 - COMARCA DE
CARANGOLA - APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): VANDA MARIA PEDROSA -
INTERESSADO(S): CLÁUDIA MARIA PEDROSA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESA. SANDRA FONSECA

RELATORA.

DESA. SANDRA FONSECA (RELATORA)

V O T O

      Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contra a r. sentença de fls. 75/78
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que, nos autos da ação de interdição ajuizada por Vanda Maria Pedrosa da
Silva em face de Cláudia Maria Pedrosa da Silva, julgou procedente o pedido
inicial para decretar a interdição da ré, por incapacidade relativa, nomeando
a autora como curadora exclusivamente para prática dos atos relacionados
aos direitos de natureza patrimonial e negocial, especialmente os atos de
emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado, e praticar, em gera, os atos que não sejam de mera
administração.

      Nas razões recursais afirma, em síntese, que a inconstitucionalidade dos
artigos 84, "caput" e seu §3º, e 85, §§ 1º e 2º, ambos da Lei 13.146/2015, e
ainda do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, alterado pela mencionada lei,
sob o fundamento de que a limitação da curatela aos atos patrimoniais e
negociais configura proteção insuficiente ao enfermo mental, já que
autorizada a prática dos demais atos da vida civil àquele que não possui
condições de exprimir sua vontade, violando assim o princípio constitucional
da isonomia e inviabilizando a promoção do bem estar do portador de
deficiência mental.

      Contrarrazões às fls. 85/90.

      Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 96/100, pelo
provimento ao recurso.

      Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos subjetivos e
objetivos de admissibilidade.

      A questão a ser dirimida no apelo, interposto em face da r. sentença
proferida nos autos da ação de interdição, cinge-se a respeito da
inconstitucionalidade dos arts. 84, caput e § 3º e 85, §§1º e 2º, ambos da Lei
13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como
a redação dada ao artigo 4º, inciso III, do Código Civil, em virtude da
superveniência da referida norma.

      Os mencionados dispositivos impugnados estabelecem que:

3



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

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

(...)

§ 3o  A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de
cada caso, e durará o menor tempo possível.

(...)

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

§ 1o  A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho
e ao voto.

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

(...)

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

      Nesse contexto, a análise a ser feita no presente apelo cinge-se a
respeito do tratamento dada àqueles que não puderem exprimir sua vontade
que, em razão da mudança de paradigma trazida pela Lei Federal nº
13.145/2015, passaram a ser considerados relativamente incapazes para
prática dos atos da vida civil e, como tal, sujeitos à curatela que, nos termos
do mencionado dispositivo, se restringe à pratica de atos patrimoniais e
negociais.
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      Na hipótese dos autos, o parquet aponta a contrariedade dos
supramencionados dispositivos com o princípio da isonomia, previsto no art.
5º da CR/88 e a promoção do bem estar de todos sem discriminação,
consagrada no art. 3º da Carta Constitucional, sob o fundamento de que
inviabilizada a proteção integral da curatela que, para além das questões
negociais, necessita de representação legal para os outros atos da vida civil,
já que incapaz de exprimir sua vontade.

      A Lei Federal nº 13.146/2015 decorre da aprovação da Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo foram assinados em Nova York em 30 de março de 2007, pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de
2008, em observância ao procedimento estabelecido pelo parágrafo 3º, do
art. 5º, da CF/88, gozando, portanto, suas normas do status de emenda
constitucional.

      O referido tratado internacional teve como finalidade, suprir um vazio na
normativa internacional acerca das pessoas com deficiência, que agravavam
ainda mais a situação de exclusão existente, sendo que um dos principais
enfoques trazidos pelo aludido tratado diz respeito à superação da
marginalização atrelada ao modelo médico de deficiência.

      Nesse sentido leciona André de Carvalho Ramos:

 Vale ressaltar, nesse ponto, que o medical model, modelo médico da
abordagem da situação das pessoas com deficiência, via a deficiência como
um "defeito" que necessitava de tratamento ou cura. Quem deveria se
adaptar à vida social eram as pessoas com deficiência, que deveriam ser
"curadas". A atenção da sociedade e do Estado, então, voltava-se ao
reconhecimento dos problemas de integração da pessoa com deficiência
para que esta desenvolvesse estratégias para minimizar os efeitos da
deficiência em sua vida cotidiana. A adoção desse modelo gerou falta de
atenção às práticas sociais que justamente agravavam as condições de vida
das pessoas com
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deficiência, gerando pobreza, invisibilidade e perpetuação dos estereótipos
das pessoas com deficiência como destinatárias da caridade pública (e
piedade compungida), negando-lhes a titularidade de direitos como seres
humanos. Além disso, como a deficiência era vista como um "defeito
pessoal", a adoção de uma política pública de inclusão não era necessária.

Já o modelo de direitos humanos (ou modelo social) vê a pessoa com
deficiência com ser humano, utilizando o dado médico apenas para definir
suas necessidades. A principal característica desse modelo é sua
abordagem de "gozo de direitos sem discriminação". Este princípio de
antidiscriminação acarreta a reflexão sobre a necessidade de políticas
públicas para que seja assegurada a igualdade material, consolidando a
responsabilidade do Estado e da sociedade na eliminação das barreiras à
efetiva fruição dos direitos do ser humano. Assim, não se trata mais de exigir
da pessoa com deficiência que se adapte, mas sim de exigir, com base na
dignidade humana, que a sociedade trate seus diferentes de modo a
assegurar a igualdade material, eliminando as barreiras à sua plena inclusão.

Na primeira parte do art. 1º, a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência adota, expressamente, o modelo dos direitos
humanos, ao estabelecer que seu propósito é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o
respeito pela sua dignidade inerente.

Na parte final do art. 1º, a Convenção estabelece que pessoas com
deficiência são aquelas que tem impedimentos de natureza física, intelectual
ou sensorial, o quais, em interação com diversos barreiras, podem obstruir
sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.
Assim, vê-se que, tal qual consta do preambulo, a deficiência é considerada
um conceito social (e não médico) em evolução, resultante da interação entre
pessoas com a deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente
que impedem a plena efetiva participação dessas pessoas na sociedade em
igualdade de oportunidade com as demais pessoas. (destaquei) (Curso de
Direitos
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Humanos. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 221/222).

      Dessa forma, a controvérsia dos autos, deve ser obtemperada sob a ótica
estabelecida pela Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com
Deficiência, segundo a qual pessoa deficiente é aquela que tem
impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade com as demais pessoas.

      A propósito a lição de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON
ROSENVALD:

"É preciso sublinhar, ademais, que a decisão judicial de interdição atinge,
frontalmente, alguns valores constitucionalmente preservados em favor da
pessoa, como a liberdade e a intimidade. É por isso que afirmamos não ser
possível considerar para a interdição e pura e simples existência da patologia
mental. É necessário atentar que a medida judicial atinge os direitos e
garantias fundamentais e, por via oblíqua, o exercício da cidadania pelo
interditado. Daí a compreensão de que toda e qualquer interdição tem de
estar fundada na proteção da dignidade do próprio interditando, e não ter
terceiros, sejam parentes ou não. (destaquei) (Curso de Direito Civil - 6ª
edição - Ed.2014 - p.911)

      É dizer, nos termos da novel legislação, a interdição somente se justifica
em atendimento às próprias necessidades do interditando, respeitando, na
medida do possível, a manifestação de seu livre desenvolvimento e de vida,
numa clara superação ao "modelo médico da abordagem da situação das
pessoas com deficiência" para dar lugar a uma abordagem social, inclusiva,
em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de
todo ordenamento constitucional.

      Nesse sentido, já se posicionou o col. STF no julgamento da ADI nº
5357/DF, em que questionados dispositivos do Estatuto da Pessoa
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com Deficiência:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI  13.146/2015.  ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL
SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO
DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015
(arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o
princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que
respeita a dignidade humana. (...) 5. O enclausuramento em face do diferente
furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do
que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com
a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos
seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). (ADI 5357
MC-Ref, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016
PUBLIC 11-11-2016)

      No mesmo sentido, já se posicionou esta 6ª Câmara Cível, em feito de
minha relatoria:

EMENTA: PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE GRATUITO -
LINHAS REGULARES DO TRANSPORTE COLETIVO DE DIVINÓPOLIS -
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PARÂMETROS NORMATIVOS -
CONVENÇÃO DA ONU SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS
DE EMENDA CONSTITUCIONAL - ESTATUTO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - IMPEDIMENTO DE NATUREZA SENSORIAL E
INTELECTUAL - LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA
SOCIEDADE - DEFINIÇÃO PREPONDERANTEMENTE SOCIAL -
RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO
- PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
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1 - O conceito de pessoa com deficiência veiculado pela Convenção da ONU
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência assinada em Nova York em
30 de março de 2007 e aprovado pelo Congresso por meio do Decreto
Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008, em observância ao procedimento
estabelecido pelo parágrafo 3º, do art. 5º, da CF/88, goza do status de
emenda constitucional.

2 - Acerca do conceito de pessoa com deficiência prepondera,
contemporaneamente, o modelo social, devendo os dados médicos ser
utilizados para definir suas necessidades, bem como os mecanismos de
integração que deverão ser adotados. (...) (TJMG -  Apelação Cível
1.0223.09.293925-3/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 06/12/2016, publicação da súmula em 16/12/2016)

      Nesse contexto, ao permitir a prática de atos da vida civil que não se
insiram na esfera patrimonial e negocial, dando lugar a uma a uma
abordagem inclusiva, a Lei Federal nº 13.146/2015 buscou justamente a
promoção do bem estar dos enfermos mentais, assegurando-lhes o direito à
participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

      Dessa forma, por se tratar de norma destinada à ampliação do espectro
de direitos e garantias fundamentais inerentes aos portadores de deficiência
mental, não vislumbro incompatibilidade entre o disposto nos arts. 84 e 85 da
Lei Federal nº 13.146/2015 e a redação dada ao art. 4º do Código Civil de
2002 com o disposto no art. 5º e art.3º da Carta Constitucional,

      A propósito, o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça em caso
idêntico ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CURATELA - INTERDITANDO PORTADOR
DE RETARDO MENTAL MODERADO A GRAVE - DECLARAÇÃO
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 84, "CAPUT"
E SEU §3º, E 85, §§ 1º E 2º, AMBOS DA LEI 13.146/2015, E DO ARTIGO
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4º, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL - ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO
DA LEI À CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - INCAPACIDADE RELATIVA -
ART. 4º, III, CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DO
INTERDITANDO PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL -
CURATELA - NECESSIDADE DA MEDIDA; 1 - A Lei nº 13.146/15, no que
tange ao estabelecimento da incapacidade relativa para os portadores de
deficiência, está em conformidade com a Convenção Sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e com
status equivalente ao de emenda constitucional (art. 5º, § 3º, CF); 2 -
Considerando que a prova pericial atesta a incapacidade do interditando para
gerir os atos da vida civil, já que sofre de retardo mental, patologia que afeta
seu juízo e discernimento, deve ser mantida a sentença de procedência do
pedido de interdição.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0000.16.086894-9/001,
Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
27/04/0017, publicação da súmula em 27/04/2017)

      Por outro lado, deve-se ter em mente que, ao permitir a prática de atos
da vida civil de natureza não negocial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência
não estipulou que o exercício do direito se daria de maneira absoluta, já que
ressalvada a proporcionalidade da definição da curatela às necessidades e
circunstâncias de caso:

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

(...)

§ 3o  A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de
cada caso, e durará o menor tempo possível.
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      É dizer, a permissão contida no art. 85, §1º da Lei Federal nº
13.146/2015 não impede o reconhecimento de incapacidade para prática de
determinados atos da vida civil que não se insiram na esfera patrimonial e
negocial, o que deve ser verificado conforme as particularidades da curatela
e do caso concreto, não havendo que se falar, portanto, em contrariedade da
r. sentença.

      Assim, afastada a alegação de inconstitucionalidade dos artigos 84,
"caput" e seu §3º, e 85, §§ 1º e 2º, ambos da Lei 13.146/2015, e da redação
dada ao artigo 4º, inciso III, do Código Civil de 2002 e, ausente a alegada
contrariedade, deve ser mantida a r. sentença em sua integralidade.

      Conclusão

      Com estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

      É como voto.

DES. CORRÊA JUNIOR - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. YEDA ATHIAS - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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