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      Trata-se a espécie de ação de curatela, 

conforme nova denominação trazida pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e Novo Código de Processo Civil. 

 

      Com efeito, com a entrada em vigor dos 

dois diplomas legais, muita coisa mudou na ação de curatela, 

sobretudo no tocante a perícia médica. 

 

      De acordo com o Código Civil, art. 4º, a 

pessoa apenas será considerada relativamente incapaz se por 

causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade, 

in verbis: 

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

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

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) (Vigência) 

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

IV - os pródigos. 

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

 

      Assim, de agora em diante, a pessoa com 

deficiência ou doença mental/física grave, por si só, não é 

incapaz. O critério definidor da incapacidade consiste em 

perquirir se ela consegue ou não exprimir a sua vontade, e, não 
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conseguindo, ela será considerada relativamente incapaz. 

      Analisando os autos, constata-se que na 

entrevista perante a d. Juíza, realizada em 18 de março de 2014, 

o requerido demonstrou coerência e lucidez ao responder as 

perguntas, o que sugere que o mesmo muito provavelmente consegue 

exprimir a sua vontade. 

 

      Desta forma, o Ministério Público, a luz 

das disposições contidas no Novo Código Civil, requer o 

cumprimento dos arts. 752 e 753, nomeando-se curador especial 

para impugnar o pedido e, após, a determinação de nova perícia 

médica para avaliação da capacidade do requerido em exprimir a 

sua vontade, já que esse é o único fundamento válido para o 

pedido de curatela, senão vejamos: 

 

“Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando 
poderá impugnar o pedido. 

§ 1
o
 O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. 

§ 2
o
 O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser 

nomeado curador especial. 

§ 3
o
 Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou 

qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. 

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de 
prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida 
civil. 

§ 1
o
 A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação 

multidisciplinar. 

§ 2
o
 O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os 

quais haverá necessidade de curatela.” 

 

 

      De logo, o Ministério Público apresenta 

os novos quesitos que deverão ser respondidos pelo Sr. Perito 

nas ações de curatela: 

 

1) O paciente possui alguma impossibilidade de exprimir a sua 
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vontade? (art. 4º, III do Código Civil) 

2) Essa impossibilidade é transitória ou permanente? (art. 4º, 

III do Código Civil) 

3) No caso do paciente não conseguir exprimir a sua vontade, 

quais os atos da vida civil que o mesmo não poderá realizar 

sozinho? (art. 753, §2º do Novo Código de Processo Civil)  
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