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“Há dias que a gente se sente,/ como quem partiu ou morreu,/ a gente estancou de 
repente/ ou foi o mundo então que cresceu.../ A gente quer ter voz ativa/ e quer no 
destino mandar,/ mas eis que chega roda viva/ e carrega o destino pra lá.../ Roda 
mundo, roda gigante/ roda moinho, roda pião,/ o tempo rodou num instante,/ nas voltas 
do meu coração”. 
 

(CHICO BUARQUE) 
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RESUMO 

 

O trabalho que ora se inicia tem como objeto de estudo a curatela do idoso 
portador da Doença de Alzheimer. Cuida o primeiro capítulo da situação jurídica do 
idoso no Brasil. A seguir, faz-se abordagem detalhada acerca dos institutos da 
incapacidade, interdição e curatela. No mesmo capítulo dois tratamos da Doença de 
Alzheimer, mal que atinge número significativo de idosos no mundo todo. Por fim, o 
capítulo 3 apresenta reflexão sobre o tema propriamente dito: a curatela do idoso 
portador do Mal de Alzheimer. 
 

Palavras-chave: Idoso – Doença de Alzheimer – Curatela. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the current essay is to study the curatela of the elderly people 
with Alzheimer Disease. The first chapter talks about the elderly people´s legal 
situation in Brazil. Then, it shows in details the incapability institutions and talks about 
closing and curatela. In the same second chapter we talk about Alzheimer Disease that 
attack a wide number of elderly people all over the world. Finally, chapter 3 presents a 
reflection about the theme itself: the curatela of the elderly people with Alzheimer 
Disease. 
 
Key-words: Elderly people  – Alzheimer Disease – Curatela. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É o presente trabalho de dissertação de mestrado sobre a curatela do 

idoso portador da Doença de Alzheimer. 

A análise que se pretende fazer não é outra senão a possibilidade de 

cabimento de medida protetiva curatelar àqueles que, com sessenta anos de 

idade ou mais, vêem-se acometidos por tal tipo de demência degenerativa. 

Parece-nos, a princípio, de relevo o tema, sob os pontos de vista 

científico e social, tanto quanto qualquer outro que se refira à camada idosa da 

população. Sim, posto que, conforme procuraremos apurar no primeiro 

capítulo, que cuida especificamente da disciplina geral do idoso, há certa 

tendência de inversão da pirâmide etária, sempre no sentido de crescimento da 

terceira idade, bem nos moldes europeus. Ademais, por essa razão específica, 

a comunidade jurídica tem se dedicado cada vez mais ao estudo do Direito do 

Idoso, o que se denota pelo número crescente de trabalhos publicados a esse 

respeito, bem como o renome dos juristas interessados no tema (vejam-se as 

obras citadas ao longo do texto que ora se inicia). 

 Acrescente-se, já, que é também nossa pretensão, ainda no Capítulo 1, 

trazer à baila o conceito de idoso, a evolução histórica da proteção legal que se 

dispensa a esse grupo de pessoas, bem como a legislação brasileira, 

atualmente em vigor, que confere tutela ampla aos direitos desse grupo, hoje 

ainda minoritário. Tudo isso a par das análises estatísticas, já comentadas, tão 

caras à cientificidade de qualquer trabalho dessa natureza. 

Definido, pois, o conjunto de pessoas objeto de nossa preocupação 

nesse momento, qual seja, os idosos, seguimos, no Capítulo 2, para a análise 
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pormenorizada do instituto assistencialista da curatela. Antes, porém, achamos 

por bem comentar, de modo geral, a incapacidade civil, absoluta e relativa, 

esta, sim, motivo primeiro da nomeação de curador. Também o estudo da 

interdição se faz imprescindível, posto que é tal o procedimento judicial de 

jurisdição voluntária que culmina no estabelecimento da medida curatelar. 

Sobre a interdição, abordaremos sua conceituação, legitimidade, foro 

competente para a propositura, rito procedimental propriamente dito e pessoas 

habilitadas ao seu exercício. Também a natureza jurídica da sentença de 

interdição será alvo de nossos comentários, vez que nos interessam os efeitos 

jurídicos que da decisão decorrem.  

Sobre a curatela propriamente dita, nossa pesquisa procura abarcar 

desde o conceito e as características fundamentais, pontos de partida de 

estudo em qualquer ramo do conhecimento, seguindo pela evolução histórica 

da medida, pressupostos, espécies (cuidaremos, aqui, inclusive das curadorias 

especiais, muito embora não digam respeito direto ao tema) e seu exercício.  

A Doença de Alzheimer é doença mental que aniquila por completo o 

discernimento dos pacientes; assim, entendemos o Capítulo 2 também 

oportuno para a abordagem desta enfermidade. Em se tratando de patologia, 

necessária se faz menção inicial aos dados biográficos fundamentais de seu 

descobridor (o alemão Alois Alzheimer, daí o nome da anomalia), histórico da 

doença, estatísticas, fatores de risco, sintomas principais, diagnóstico, 

evolução do quadro e tratamento. Sublinhe-se, desde já, o caráter 

interdisciplinar dessa obra, posto considerarmos de fundamental importância o 

intercâmbio entre ciências de múltiplos ramos (Direito e Medicina, no caso em 

tela). O direito tem mesmo a tarefa primordial de servir à pacificação social. 

Para tanto, por vezes, é necessário que forneça respostas a problemas de 
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outros campos do saber, cujos estudiosos não teriam subsídios suficientes 

para oferecer. Este, aliás, frise-se, nosso objetivo fundamental quando da 

escolha do tema. 

O Capítulo 3 versa sobre a curatela do idoso portador do Mal de 

Alzheimer. Assim é que se pretende visitar senilidade e Doença de Alzheimer, 

de modo a atestar a incapacidade do idoso portador da doença, ensejadora de 

processo judicial de interdição, seguido pela nomeação de curador. A fim de 

comprovar a relevância da medida, faremos uso da jurisprudência, mormente 

do Judiciário paulista, por ser esta a região do país em que residimos e 

atuamos profissionalmente. O que se quer verificar, repetimos, é a necessidade 

da interdição e subseqüente nomeação de curador para o idoso acometido do 

Mal de Alzheimer, por evidente a situação de incapacidade ocasionada pela 

completa alienação mental. Verdadeiro problema prático, pendente de solução, 

sobre o qual intentamos emitir nosso parecer, ao final, parece ser mesmo o 

momento (fase da doença) apropriado para a decretação da interdição e 

estabelecimento da curatela. Visto se tratar de doença de evolução 

relativamente lenta, podendo o falecimento do paciente se dar até vinte anos 

depois do diagnóstico, fundamental é a fixação da oportunidade exata em que 

se faz necessária a interdição do idoso e a entrega da gestão de sua pessoa e 

bens aos cuidados do curador. Isto também, e principalmente, o que queremos 

analisar no mesmo Capítulo 3. 

No que tange ao método de trabalho, salientamos se tratar de pesquisa 

eminentemente bibliográfica. Por isso, pretendemos reunir material doutrinário 

e jurisprudencial farto e reconhecido perante a comunidade científica médica e 

jurídica.  
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1. IDOSO 

 

 

1.1 Conceito 

 

 

Considera-se idoso no Brasil, para todos os fins de direito, a pessoa que 

conta sessenta anos de idade ou mais. Essa a definição trazida no artigo 1º da 

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso, assim apelidado 

pelo próprio legislador ordinário). 

O Instituto Antônio Houaiss conceitua idoso como sendo aquele que tem 

muitos anos de vida, o velho (cujo antônimo é o novo) (HOUAISS, 2001, p. 

1567). 

A par dessas duas concepções, outras tantas se colocam. Mencionem-

se, apenas, a temporal ou cronológica, segundo a qual pessoa idosa é aquela 

que tem tantos anos de idade, comprovados através de sua certidão de 

nascimento ou casamento, ou outro meio científico oriundo da Medicina Legal; 

a médica ou psicobiológica, que leva em conta não a faixa etária, mas as 

aptidões físicas do organismo e do intelecto (acepção bastante subjetiva e, 

portanto, de difícil constatação, diga-se de passagem); a econômico-financeira, 

conforme a qual o idoso deve, em geral, ser entendido como hipossuficiente, 

carecedor de proteção especial, se comparado a alguém independente (frise-

se, porém, que não se trata apenas do pobre) e a social, cujo abalizamento se 

dá pela observância do local onde a pessoa vive, seja na companhia da família 

ou em estabelecimento dito de repouso (MARTINEZ, 2005, p. 20). 
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Maria Berenice Dias, inclusive, faz questão de salientar que a palavra 

“idoso” aparenta conotação pejorativa, estando cercada de certo desprestígio, 

sendo praticamente ofensiva (2007, p. 412). 

À definição legal, que inaugura esse capítulo, acrescentem-se outros 

dados de relevo: idoso é o homem ou a mulher, o nacional ou o estrangeiro, 

aquele que vive no campo ou na cidade, o empregado ou o servidor público, o 

cidadão livre ou o recluso, o contribuinte em exercício ou o aposentado, 

inclusive o pensionista. De qualquer condição social. Desde que tenha, no 

mínimo, sessenta anos de idade (MARTINEZ, 2005, p. 20). 

Atente-se, porém, para o fato de que em algumas situações específicas 

a própria legislação protetiva do idoso solicita idade superior a 60 anos de 

idade para efeito de tutela jurídica. É o caso, v. g., do teor do artigo 34 do 

Estatuto do Idoso, que prevê a garantia do pagamento de um salário mínimo 

mensal ao idoso maior de sessenta e cinco (65) anos de idade, de acordo com 

os critérios elencados na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS – Lei nº 

8.742/93) (MARTINEZ, 2005, p. 20). 

O vocábulo consagrado é, pois, mesmo, “idoso”, em detrimento de 

“velho”. Wladimir Novaes Martinez também noticia a utilização de “meia-idade”, 

“idade avançada”, “melhoridade”. “Senil” e “ancião” são termos raramente 

empregados na atualidade brasileira. Em contrapartida surgiram os 

neologismos “juvelhista”, “envelhecente” e “terceiristas”, ainda de aplicação 

restrita a determinados círculos sociais (2005, p. 21). 

A expressão “idoso” foi adotada pela Organização Mundial de Saúde, 

em 1957, e tem larga aceitação no Brasil. A Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) aplica o critério cronológico, entendendo pessoa idosa como 

aquela maior de sessenta e cinco anos de idade. Nossa Constituição Federal 
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atualmente em vigor, critique-se, de modo bastante antiquado, utilizou “velhice” 

em seu artigo 203, I, in verbis: A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice (grifamos) (MARTINEZ, 2005, p. 22). 

Leis anteriores ao Estatuto do Idoso, que também cuidaram da proteção 

a esse grupo de pessoas, não atentaram para a elaboração de conceito legal. 

E mesmo a Lei nº 10.741/03, a despeito do teor de seu artigo 1º (que, é digno 

de se observar, encampou o critério cronológico de modo evidente, não tendo 

cuidado de conceito estritamente jurídico), usou a palavra “idoso” com 

conotações diferentes ao longo de todo o seu texto. Wladimir Novaes Martinez 

menciona, apenas a título de exemplo, os artigos 11 (que cuida dos alimentos), 

15, § 4º (disciplina dos deficientes), 16 (internados), 39 (transporte), 40, II 

(descontos), 41 (de acordo com a lei local), 71 (tramitação de processos) e 

153, § 2º, II (imunidade do Imposto de Renda) (2005, p.22). 

Também nós, como Martinez, entendemos necessária a regulamentação 

da Lei nº 10.741/03, inclusive no que tange a aspecto tão propedêutico quanto 

é a própria definição do objeto do Estatuto (2005, p. 23). 

Marcos Ramayana, em seu Estatuto do Idoso Comentado, salienta que 

estudos científicos da Organização das Nações Unidas (ONU) dividem a 

população idosa em três categorias, quais sejam: pré-idosos, de cinqüenta e 

cinco a sessenta e quatro (55 a 64) anos de idade; idosos jovens, de sessenta 

e cinco a setenta e nove (65 a 79) anos e idosos de idade avançada, aqueles 

que contam mais de oitenta (80) anos de idade (2004, p. 14). 

Consideraremos, para todos os fins pretendidos pelo trabalho presente, 

idosa a pessoa com sessenta anos de idade completos ou mais, de acordo 
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com o artigo 1º do Estatuto do Idoso, esse que nos parece, hoje, o critério mais 

comumente utilizado e, por isso mesmo, aceito no Brasil. 

 

 

1.2 Dados estatísticos 

 

 

Em 1991, segundo dados colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), conforme os resultados do censo demográfico (tabelas 

transcritas abaixo), havia cerca de 10.722.705 idosos (pessoas com sessenta 

anos de idade ou mais) no Brasil, sendo a maior concentração dessa faixa 

etária na Região Sudeste (4.984.058 indivíduos). Em 2000, tais valores, 

respectivamente, subiram para 14.536.029 idosos no país e 6.732.88, apenas 

no Sudeste (região que ainda concentrava a maior parcela da terceira idade 

brasileira). Em termos percentuais, a população idosa no Brasil correspondia a 

7,3% do total de brasileiros em 1991, tendo-se observado acréscimo 

significativo em 2000: 8,6% (IBGE, 2008). Como se nota, a tendência é mesmo 

de crescimento. Vejam-se os dados gerais da população residente, de 

sessenta anos ou mais de idade, segundo as Grandes Regiões e Unidades da 

Federação, coletados, respectivamente, em 1991 e 2000: 

 



19 

 

População residente de 60 anos ou mais de 
idade - 1991 

Total Grupos de idade (%) 

Grandes Regiões 
e 

Unidades da 
Federação 

População 
residente 

total 
Absoluto Relativo 60 a 

64 
65 a 
69 

70 a 
74 

75 ou 
mais 

Brasil 146 825 475 10 722 705 7,3 2,5 1,9 1,3 1,6 

Norte  10 030 556 463 957 4,6 1,6 1,2 0,8 1,0 

Rondônia 1 132 692 42 845 3,8 1,6 1,1 0,6 0,6 

Acre 417 718 19 948 4,8 1,6 1,3 0,9 1,0 

Amazonas 2 103 243 88 805 4,2 1,5 1,1 0,7 0,9 

Roraima 217 583 7 233 3,3 1,2 0,9 0,5 0,6 

Pará 4 950 060 241 906 4,9 1,7 1,2 0,8 1,1 

Amapá 289 397 11 349 3,9 1,3 0,9 0,6 1,0 

Tocantins 919 863 51 871 5,6 1,9 1,5 1,0 1,3 

Nordeste 42 497 540 3 087 586 7,3 2,2 1,9 1,3 1,8 

Maranhão 4 930 253 298 553 6,1 1,9 1,6 1,2 1,4 

Piauí 2 582 137 171 247 6,6 2,1 1,7 1,2 1,7 

Ceará 6 366 647 490 505 7,7 2,3 2,0 1,3 2,0 

Rio Grande do Norte 2 415 567 199 122 8,2 2,3 2,1 1,5 2,2 

Paraíba 3 201 114 289 756 9,1 2,5 2,3 1,8 2,4 

Pernambuco 7 127 855 559 068 7,8 2,4 2,0 1,5 1,9 

Alagoas 2 514 100 161 263 6,4 2,0 1,6 1,2 1,6 

Sergipe 1 491 876 101 182 6,8 2,0 1,7 1,2 1,9 

Bahia 11 867 991 816 890 6,9 2,1 1,7 1,3 1,8 

Sudeste 62 740 401 4 984 058 7,9 2,8 2,1 1,4 1,7 

Minas Gerais 15 743 152 1 188 992 7,6 2,6 2,0 1,3 1,7 

Espírito Santo 2 600 618 175 001 6,7 2,4 1,7 1,1 1,5 

Rio de Janeiro 12 807 706 1 182 594 9,2 3,3 2,4 1,6 2,0 

São Paulo 31 588 925 2 437 471 7,7 2,8 2,0 1,3 1,6 

Sul 22 129 377 1 699 531 7,7 2,7 2,0 1,4 1,6 

Paraná 8 448 713 577 423 6,8 2,5 1,8 1,2 1,4 

Santa Catarina 4 541 994 306 806 6,8 2,4 1,8 1,2 1,4 

Rio Grande do Sul 9 138 670 815 302 8,9 3,1 2,3 1,6 2,0 

Centro-Oeste 9 427 601 487 573 5,2 1,9 1,4 0,9 1,0 

Mato Grosso do Sul 1 780 373 104 852 5,9 2,1 1,5 1,0 1,3 

Mato Grosso 2 027 231 88 080 4,3 1,7 1,1 0,7 0,8 

Goiás 4 018 903 230 435 5,7 2,1 1,5 1,0 1,2 

Distrito Federal 1 601 094 64 206 4,0 1,6 1,1 0,6 0,7  
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População residente de 60 anos ou mais de 
idade - 2000 

Total Grupos de idade (%) 

Grandes Regiões 
e 

Unidades da 
Federação 

População 
residente 

total 
Absoluto Relativo 60 a 

64 
65 a 
69 

70 a 
74 

75 ou 
mais 

Brasil 169 799 170 14 536 029 8,6 2,7 2,1 1,6 2,1 

Norte  10 030 556 707 071 5,5 1,8 1,4 1,0 1,3 

Rondônia 1 379 787 72 062 5,2 1,9 1,4 0,9 1,0 

Acre 557 526 30 404 5,5 1,7 1,3 1,0 1,4 

Amazonas 2 812 557 137 060 4,9 1,6 1,2 0,9 1,2 

Roraima 324 397 13 128 4,0 1,4 1,0 0,7 0,9 

Pará 6 192 307 356 562 5,8 1,9 1,4 1,0 1,4 

Amapá 477 032 19 443 4,1 1,4 1,0 0,7 1,0 

Tocantins 1 157 098 78 412  2,2 1,7 1,2 1,6 

Nordeste 47 741 711 4 020 857 8,4 2,6 1,9 1,6 2,4 

Maranhão 5 651 475 405 914 7,2 2,3 1,8 1,2 1,9 

Piauí 2 843 278 236 954 8,3 2,6 2,0 1,6 2,2 

Ceará 7 430 661 658 989 8,9 2,7 2,0  2,5 

Rio Grande do Norte 2 776 782 250 594 9,0 2,6 1,9 1,7 2,8 

Paraíba 3 443 825 350 566 10,2 3,0 2,2 1,9 3,1 

Pernambuco 7 918 344 704 886 8,9 2,8 2,1 1,7 2,4 

Alagoas 2 822 621 203 882 7,2 2,3 1,7 1,3 1,9 

Sergipe 1 784 475 131 171 7,4 2,2 1,7 1,3 2,1 

Bahia 13 070 250 1 077 901 8,2 2,5 1,9 1,5 2,3 

Sudeste 72 412 411 6 732 888 9,3 2,9 2,3 1,8 2,2 

Minas Gerais 17 891 494 1 624 981 9,1 2,9 2,3 1,7 2,2 

Espírito Santo 3 097 232 250 196 8,1 2,6 2,1 1,5 1,9 

Rio de Janeiro 14 391 282 1 540 754 10,7 3,3 2,7 2,1 2,6 

São Paulo 37 032 403 3 316 957 9,0 2,8 2,2 1,7 2,1 

Sul 25 107 616 2 305 348 9,2 3,0 2,3 1,7 2,1 

Paraná 9 563 458 809 431 8,5 2,8 2,2 1,6 1,9 

Santa Catarina 5 356 360 430 433 8,0 2,7 2,0 1,5 1,8 

Rio Grande do Sul 10 187 798 1 065 484 10,5 3,3 2,6 2,0 2,5 

Centro-Oeste 11 636 728 769 865 6,6 2,3 1,7 1,2 1,4 

Mato Grosso do Sul 2 078 001 157 093 7,6 2,5 1,9 1,4 1,8 

Mato Grosso 2 504 353 144 318 5,8 2,1 1,5 1,0 1,2 

Goiás 5 003 228 358 816 7,2 2,5 1,8 1,3 1,6 

Distrito Federal 2 051 146 109 638 5,3 2,1 1,3 0,9 1,1 
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Cresceu 21% desde o censo de 1991 o grupo de pessoas com mais de 

sessenta e cinco anos de idade. Para cada cem crianças há 19,8 idosos. A 

Região Centro-Oeste foi a que apresentou maior crescimento de pessoas com 

sessenta e cinco anos de idade ou mais: 30,58%. Anote-se, ainda, que em 

2000 havia cerca de 24.576 brasileiros com mais de cem anos de idade. Em 

1991, o grupo contava com 13.865 pessoas (SOUSA, 2004, p. 101). 

Marcos Ramayana registra, segundo dados coletados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, que em 2050 a expectativa de vida da 

população, nos países desenvolvidos, será de 87,5 anos para os homens e 

92,5 para as mulheres; 82 anos para os homens e 86 para as mulheres, nos 

países subdesenvolvidos, donde se depreende aumento significativo da 

população idosa mundial (em 1998 os números eram 70,6 anos para os 

homens e 78,4 para as mulheres). Isso se deve, noticia o autor, a uma 

conjunção de fatores: a redução na taxa de fecundidade (as mulheres gerarão 

cada vez menos filhos), a evolução da medicina preventiva e a diminuição da 

mortalidade infantil, sobretudo em razão do uso difundido de água tratada, 

vacinas, antibióticos e nutrição adequada (2004, p. 14). 

De cada 100 brasileiros que viviam na década de 20, apenas 
três ultrapassavam a barreira dos 60 anos. Para os que estão 
nascendo hoje, a probabilidade de romper essa marca é três 
vezes maior. E com uma vantagem enorme sobre os 
antepassados: não apenas se vive mais, mas com qualidade. 
O primeiro passo para uma vida longeva foi dado com o 
controle das doenças infecto-contagiosas e com o investimento 
em saneamento básico, na primeira metade do século XX, o 
que reduziu drasticamente o número de mortes precoces. 
Desde o início do século, a expectativa de vida deu um salto de 
120%: passou de 33 para 73 anos (LOPES, 30 jul. 2008).  
 

Em consulta recente ao site do IBGE (IBGE, 2008), constatamos, por 

meio da apreciação de gráfico, que a população brasileira com mais de oitenta 
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anos é estimada em pouco menos de 9.000.000 de mulheres e pouco mais de 

5.000.000 de homens, em 2050 (veja-se a figura abaixo). 

 

Figura 1 – População de 80 anos ou mais de idade por sexo (1980 a 2050) 

 

Ademais, relevantes também as representações gráficas que 

apresentam dados demográficos dos anos de 1980, 1990, 2000, 2005, bem 

como projeções para os anos de 2010, 2020, 2030, 2040 e 2050. De modo a 

não cansar o leitor, selecionamos apenas as figuras referentes às informações 

populacionais de 1980, 2005 e 2050, a seguir estampadas: 
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Figura 2 – Brasil: Pirâmide etária absoluta (1980) 

 

Note-se a forma piramidal típica: elevado número de crianças e jovens 

na base (valores entre 1.000.000 e 1.500.000, tanto de homens quanto de 

mulheres) e pequena quantidade de idosos no vértice (algo em torno de 

250.000 em cada faixa etária – 60, 65, 70 e 75 anos de idade). 

 

 

Figura 3 – Brasil: Pirâmide etária absoluta (2005) 
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É de se perceber crescimento significativo do número de adultos jovens 

entre 15 e 25 anos de idade, tanto entre os homens como entre as mulheres. 

Veja-se que já há ligeira alteração no formato original do gráfico, inclusive com 

sensível engrossamento do vértice (crescimento absoluto da população com 

mais de 60 anos de idade).  

 

 

Figura 4 – Brasil: Pirâmide etária absoluta (2050) 

 

A projeção populacional, como se depreende da análise atenta da figura 

acima, é quase que a igualação da população jovem entre 15 e 25 anos e os 

idosos entre 60 e 65 anos. É possível supor, portanto, que a tendência, a longo 

prazo, é a inversão da pirâmide (pequeno número de crianças e jovens na base 

e grande número de idosos no topo), à semelhança do que já ocorre em países 

ditos desenvolvidos, como os europeus.  

Na ordem natural da vida, cada geração deveria gerar 
descendentes suficientes para repor as mortes e ainda 
acrescentar alguns indivíduos à população. A União Européia 
inverteu essa lógica da natureza. De acordo com dados 
divulgados neste mês pelo Instituto de Política Familiar, 
sediado na Espanha, pela primeira vez na história o número de 
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europeus com mais de 65 anos ultrapassou o de menores de 
14 anos. [...] O envelhecimento da população e a falta de 
bebês não são uma exclusividade européia. Trata-se de 
tendência generalizada entre os países ricos e desenvolvidos 
(SCHELP, 24 out. 2007). 
 

Ana Paula Ariston Barion Peres relata que na França, em 2011, segundo 

estudos feitos naquele país, as pessoas com mais de sessenta anos serão 

mais numerosas do que aquelas que têm menos de vinte anos (2008, p. 19). 

O envelhecimento da população é um fenômeno 
contemporâneo que atinge diversos países e traz sérias 
repercussões econômicas, culturais, éticas, sociais e legais. 
Paralelamente ao crescimento do número de idosos, houve um 
aumento da longevidade humana, que passou a alcançar a 
faixa etária próxima aos cem anos de idade, cerca de trinta 
anos a mais do que no século passado (PERES, 2008, p. 18). 
 

Assim, qualquer trabalho científico que tenha como objeto central a 

preocupação com o idoso se mostra bem-vindo e atual. Ademais, não seria 

mesmo exagero considerar primordial a preocupação jurídica com as pessoas 

maiores de sessenta anos, tendo em vista que, daqui a poucas décadas, 

comporão grossa e significativa camada de nossa população. 

 

 

1.3 Legislação protetiva 

 

 

Do ponto de vista histórico, a questão do idoso nunca teve muita 

relevância, vez que a idade avançada era privilégio das classes mais ricas, 

sendo poucos os pobres que chegavam à velhice (SOUSA, 2004, p. 13). 

Em certas tribos esquimós era considerado velho aquele cuja 

capacidade para o trabalho desaparecia, caso em que era bastante difundida a 

prática do suicídio. Os velhos, tais como as pessoas incapacitadas, deveriam 
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desaparecer. No Himalaia os idosos sabem ler e sobrevivem de seu próprio 

trabalho na lavoura. Ademais, são respeitados pelas famílias, e vivem 

confortavelmente, sobretudo quando as famílias são grandes. Se, porém, for 

analfabeto e não tiver filhos, sofre com o desprezo do grupo social (SOUSA, 

2004, p. 14).  

No Panamá, onde é alta a expectativa de vida, os idosos vivem em 

grupos familiares onde o chefe é o marido da irmã mais velha. Não há qualquer 

privilégio em razão da idade; todos trabalham de acordo com sua capacidade, 

sendo também este o critério para a determinação da liderança do grupo. No 

Japão de outrora os velhos eram abandonados em certos locais para que 

morressem longe dos demais. Ao contrário, no sul da Argentina (Terra do 

Fogo) os idosos eram muito respeitados por sua sabedoria e experiência, 

sendo freqüentemente consultados pelos mais jovens. Também entre os índios 

Caiapós, no Brasil, são os mais velhos dignos de respeito e apreço. Aliás, 

somente o Conselho dos Velhos, cuja atribuição maior é estabelecer regras 

políticas e sociais para a comunidade, é autorizado a utilizar o botoque e goza 

de prestígio ímpar dentre os mais jovens. Semelhante respeito era observado 

na China antiga. Inclusive, de modo geral as sociedades da Antigüidade 

dedicavam especial atenção ao ancião; era tido como sábio o longevo 

(SOUSA, 2004, p. 14). 

No que tange, especificamente, à legislação, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, consagra, em seu artigo XXV, o direito à 

segurança na velhice (DIAS, 2007, p. 412).  

O Código Civil de 1916, Lei nº 3.071/16, em seu artigo 399, Parágrafo 

Único, mencionava o direito dos idosos carentes e enfermos, impedidos de 

garantir a própria subsistência, de pleitear alimentos dos filhos maiores e 
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capazes. O Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/40, prevê benefícios aos idosos 

que cometem crimes, tais como circunstâncias atenuantes e diminuição dos 

prazos prescricionais. A Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, também traz à 

baila certas vantagens conferidas aos mais velhos: possibilidade de solicitar 

ocupação condizente com sua idade e condição, bem como, se for o caso, 

cumprimento de pena em residência particular, em se tratando do regime 

aberto (SOUSA, 2004, p. 108).  

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, determina a 

existência de circunstância agravante de crime cometido contra o consumidor 

quando a vítima é maior de sessenta anos de idade. A legislação 

previdenciária, por sua vez, sobretudo a Lei de Benefícios, Lei nº 8.213/91, 

dispensa larga proteção à pessoa idosa, mormente no que respeita às 

aposentadorias. O mesmo se diga da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), Lei nº 8.742/93; veja-se o benefício de prestação continuada, no valor 

de um salário mínimo mensal, a ser pago aos idosos com sessenta e cinco 

anos de idade ou mais que não tenham condições de prover sua subsistência 

ou tê-la provida por sua família (SOUSA, 2004, p. 110 e 111). 

Também o Código de Processo Civil, Lei nº 5.869/73, alterado pela Lei 

nº 10.173/01, dá conta da obrigatoriedade da tramitação prioritária de 

processos judiciais em que figure como parte pessoa com idade igual ou 

superior a sessenta e cinco anos (artigo 1211-A, B e C) (SOUSA, 2004, p. 121 

e 122). 

Precursora do Estatuto do Idoso, a Lei nº 8.842, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 1.948/96, dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cuida, 

dentre outras matérias, da saúde, educação, trabalho, previdência social, 

habitação, urbanismo, justiça, cultura, esporte e lazer referentes à pessoa com 
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mais de sessenta anos de idade. A Lei nº 8.926/94 obriga a inclusão, nas bulas 

de remédios, de advertências e recomendações sobre seu uso correto por 

pessoas de mais de sessenta e cinco anos de idade. O disposto na Lei nº 

10.048/00 assegura atendimento prioritário e imediato, nas repartições públicas 

e empresas concessionárias de serviços públicos, às pessoas idosas com mais 

de sessenta e cinco anos de idade. Afora as leis vigentes, comentadas linhas 

acima, também há uma série de projetos de lei em trâmite que dizem respeito à 

pessoa idosa. Também há vasta gama de leis estaduais em vigor que cuidam 

de aspectos particulares da proteção à pessoa idosa. Não faremos menção a 

elas posto não ser esse nosso objeto de estudo central (SOUSA, 2004, p. 112 

a 121). 

Na esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nossa CF de 

1988 veda qualquer tipo de discriminação, inclusive em razão da idade (artigo 

5º, caput), assim como determina à família, à sociedade e ao Estado o dever 

de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Além 

disso, salienta que os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares e aos maiores de sessenta e cinco anos é 

garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos (artigo 230 da CF). 

No que diz respeito à dignidade e bem-estar do idoso, frise-se, segundo a lição 

de Maria Berenice Dias, que também as necessidades afetivas e psíquicas dos 

mais velhos devem restar asseguradas (DIAS, 2007, p. 412). 

É de se ver, então, que a proteção à pessoa idosa no Brasil, hoje, faz-se 

principalmente por intermédio da Constituição Federal (artigo 1º, III – a 

dignidade da pessoa humana, como fundamento da República Federativa do 

Brasil; artigo 5º, caput – tratamento igualitário a ser dispensado a todos os 
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brasileiros e estrangeiros residentes no país e artigo 230, supracitado e 

comentado). 

Para a Constituição Federal, todavia, pessoa idosa é aquela com mais 

de sessenta e cinco anos de idade, para efeito da obtenção de gratuidade em 

transportes coletivos, e com mais de setenta anos de idade, para fins de 

aposentadoria compulsória (SOUSA, 2004, p. 106). 

Outros artigos constitucionais que remontam à tutela do idoso são os 

seguintes, de acordo com a lição de Ana Maria Viola de Sousa: artigo 1º, II e III 

(garantias da cidadania e dignidade da pessoa humana para o idoso), artigo 3º, 

IV (a idade não consiste em elemento discriminador em nosso país), artigo 5º, 

incisos diversos (direitos e garantias fundamentais, estendidos aos idosos), 

artigo 14, § 1º, II, “b” (facultatividade do voto para os maiores de setenta anos), 

artigo 201, § 7º, II (direito à aposentadoria por idade, aos sessenta anos para a 

mulher e sessenta e cinco para o homem), artigo 203, V (assistência social que 

deverá ser prestada a quem dela necessitar, sobretudo à pessoa idosa), artigo 

204 (responsabilidade de execução da assistência social conferida aos 

Governos Federal, Estadual e Municipal) e 226, § 8º (a família é assegurada 

como a base do Estado), além do artigo 230, caput e §§ 1º e 2º, já mencionado 

oportunamente (2004, p. 106 a 108). 

A fim de regulamentar o teor dos artigos da Constituição dedicados à 

tutela do idoso, é que foi editado, por meio da Lei nº 10.741/03, o Estatuto do 

Idoso que, em seus 118 dispositivos, assegura um vasto rol de prerrogativas e 

direitos às pessoas com, pelo menos, sessenta anos completos (saliente-se 

que os maiores de sessenta e cinco anos receberam tratamento ainda mais 

especial) (DIAS, 2007, p. 413). 
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Por isso, objetivando dar continuidade à proteção deferida pela 
Constituição à pessoa em sua terceira idade, o legislador 
ordinário editou diversas leis. Nesse sentido, em função da 
idade, foi elaborada uma legislação protetora nos ternos da 
Constituição Federal, tendo o Direito brasileiro reconhecido a 
vulnerabilidade da pessoa idosa (PERES, 2008, p. 29).  
 

As normas que compõem o Estatuto do Idoso têm aplicação imediata, 

por se tratarem de regras que definem direitos e garantias fundamentais, 

conforme preceitua o artigo 5º, § 1º da CF. Tanto quanto as crianças, também 

os idosos, por sua situação semelhante de hipossuficiência, recebem proteção 

especial, garantida pelo Estatuto (DIAS, 2007, p. 413). 

A par dos direitos assegurados, são identificados os obrigados a lhes dar 

efetividade, quais sejam: a família, a comunidade, a sociedade e o Poder 

Público (artigo 3º). Também são vedados quaisquer tipos de negligência, 

discriminação, violência, crueldade e opressão (artigo 4º), bem como é 

determinada a responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas que não 

observarem as regras protetivas (artigo 5º) (DIAS, 2007, p. 413). 

 

 

1.4 Estatuto do Idoso e direitos fundamentais 

 

 

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) confere proteção, no Brasil, às 

pessoas que contam sessenta anos de idade ou mais. A elas devem ser 

asseguradas, pela lei ou por outros meios, amplas oportunidades, a fim de que 

se preserve sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, com liberdade e dignidade (SOUSA, 2004, p. 179). 
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Compete, pois, como já se afirmou outrora, à família, à comunidade, à 

sociedade e ao Poder Público assegurar, com prioridade total, os direitos dos 

idosos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária (SOUSA, 2004, p. 179). Aliás, por isso 

mesmo é possível afirmar que a Lei nº 10.741/03 é verdadeira guardiã da 

dignidade do idoso, tal qual preceitua o artigo 1º, inciso III da CF. Sobre isso, 

veja-se a lição de Celso Antonio Pacheco Fiorillo: 

[...] para começar a respeitar a dignidade da pessoa humana 
tem-se de assegurar concretamente os direitos sociais 
previstos no artigo 6º da Carta Magna, que por sua vez está 
atrelado ao caput do artigo 225, normas essas que garantem 
como direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma da 
Constituição [...]. Somem-se a isso os demais direitos 
fundamentais, tais como o direito à vida, à liberdade, à 
intimidade, à vida privada, à honra, etc. (apud NUNES, 2007, p. 
51). 
 

O caput do artigo 10 cuida especificamente da proteção à dignidade da 

pessoa idosa. Assim, literalmente: “É obrigação do Estado e da sociedade, 

assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa 

humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 

Constituição e nas leis” (grifamos). 

O Parágrafo 3º do mesmo artigo completa: “É dever de todos zelar pela 

dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.  

A noção de dignidade inspira respeito, distinção, brio. Ou seja: 
apresenta-se como aquela que pode trazer as qualidades 
apresentadas. Para tal, o Estatuto do Idoso, no artigo 10, § 3º, 
afirma ser dever de todos – e não apenas das autoridades 
públicas – livrar o idoso de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (tal como 
transcrevemos acima). Na verdade, bastaria o primeiro termo – 
desumano – para exprimir o restante. Porém, o legislador quis 
deixar bem claro (SIQUEIRA, 2004, p. 73). 
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Cumprida à risca tal lei, nenhum idoso será vítima de negligência, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo toda e qualquer 

violação a seus direitos punida conforme a lei (SOUSA, 2004, p. 179). 

É o Estatuto composto por 118 artigos, agrupados nos seguintes Títulos: 

Título I – Disposições preliminares (artigos 1º a 7º); Título II – Dos direitos 

fundamentais (artigos 8º a 42); Título III – Das medidas de proteção (artigos 43 

a 45); Título IV – Da política de atendimento ao idoso (artigo 46 a 68); Título V 

– Do acesso à justiça (artigos 69 a 92); Título VI – Dos crimes (artigos 93 a 

108) e Título VII – Disposições finais e transitórias (artigos 109 a 118). 

Vez que não é nossa pretensão proceder à análise minuciosa do 

Estatuto do Idoso, os comentários que se seguem tão somente ilustram alguns 

dos principais direitos garantidos aos brasileiros maiores de sessenta anos de 

idade. 

Compete aos filhos maiores a obrigação de amparar os pais na velhice, 

carência ou situação de enfermidade. São deveres da família, da sociedade e 

do Poder Público a garantia, ao idoso, de acesso aos bens culturais, bem como 

participação e integração na comunidade. Liberdade e autonomia lhe devem 

ser asseguradas, além do direito da pessoa idosa viver junto à família (SOUSA, 

2004, p. 102). 

Os motoristas de ônibus devem atentar para a condição especial do 

idoso, assegurando seu embarque e desembarque confortáveis e seguros. O 

atendimento do idoso em qualquer estabelecimento comercial deve ser 

prioritário, sendo necessária a existência de avisos nesse sentido, em local de 

visibilidade. No Estado de São Paulo os dizeres dos avisos devem ser os 



33 

 

seguintes: “Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo” (SOUSA, 2004, p. 102 e 

103). 

O Poder Público deve criar serviços alternativos de saúde para o idoso, 

no sentido de prevenir e tratar doenças. Certas vacinas são anuais e gratuitas, 

v. g., a vacina contra gripe. O idoso tem direito à educação (ensino 

fundamental obrigatório e gratuito). Os órgãos municipais estão encarregados 

de criar programas educacionais que se prestem a estimular o idoso a 

ingressar em curso de ensino superior, bem como implementar programas 

educacionais de inclusão (certos conteúdos sobre envelhecimento, disciplinas 

como gerontologia e geriatria em cursos superiores, etc.) (SOUSA, 2004, p. 

104). 

O idoso tem direito à moradia, devendo ser destinadas, em regime de 

comodato, certas unidades de programas habitacionais, feitas as melhorias 

devidas, de modo que sejam levadas em conta as condições físicas peculiares 

da pessoa idosa, sendo removidas as barreiras arquitetônicas das cidades, de 

modo geral. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente 

qualquer forma de desrespeito ao idoso, competindo ao Ministério Público zelar 

pela aplicação das normas protetivas do idoso (SOUSA, 2004, p. 104). 

É sabido que é da competência de todos prevenir ameaça ou efetiva 

lesão a direito do idoso. Caso a família não tenha condições para arcar com a 

mantença do maior de sessenta anos, tal papel compete ao Estado, por meio 

da Assistência Social. Além disso, o Estatuto do Idoso traz uma série de 

medidas de proteção, que devem ser aplicadas quando da violação de direito 

fundamental da pessoa idosa, por ação ou omissão (SOUSA, 2004, p. 179). 
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Também há rol de crimes tipificados na Lei nº 10.741/03, cujos agentes 

estão sujeitos a penas de reclusão ou detenção que variam de seis meses a 

doze anos, além de multa (SOUSA, 2004, p. 179). 

Importante foi a edição do Estatuto do Idoso, que representa, para os 

maiores de sessenta anos, guardadas as inegáveis diferenças, o que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente significa para os menores de dezoito 

anos no Brasil: garantia mínima dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

bem como responsabilização ampla aos seus violadores. 
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2. INCAPACIDADE, INTERDIÇÃO, CURATELA E DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 

2.1 Incapacidade 

 

 

Personalidade é idéia ligada à pessoa, e significa sua aptidão geral para 

contrair direitos a assumir obrigações, segundo Maria Helena Diniz (2007a, p. 

114). Trata-se de pressuposto para a inserção e atuação da pessoa no mundo 

jurídico. É qualidade jurídica que se revela como condição anterior de todos os 

direitos e deveres. Anote-se, no entanto, que nem sempre foi assim, visto que o 

escravo, no direito romano, era tido como coisa, sendo totalmente desprovido 

de direitos. O Código Civil de 2002 deixa claro o reconhecimento da 

personalidade em seu artigo 1º, ao proclamar, in verbis, que toda pessoa é 

capaz de direitos e deveres na ordem civil (GONÇALVES, 2008, p. 70 e 71). 

Inclusive, o novo Código substituiu a antiga expressão “homem” por “pessoa”, 

em nítida atualização conforme a Constituição Federal de 1988. Adquirida a 

personalidade, o indivíduo passa a atuar na qualidade de sujeito de direitos, 

pessoa natural ou jurídica, praticando os mais variados atos jurídicos 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2007, p. 80). 

A capacidade, por sua vez, é a medida, no mundo jurídico, da 

personalidade, donde se infere que para ser pessoa basta a existência 

humana, ao passo que para ser capaz é preciso preencher certos requisitos 

constantes da legislação civil em vigor (DINIZ, 2007a, p. 115). O supracitado 

artigo 1º do Código Civil promove o entrosamento dos conceitos de 

personalidade e capacidade, na medida em que, já transcrevemos, toda 
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pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil (grifamos) (GONÇALVES, 

2008, p. 71). Barbero deixa claro que a personalidade jurídica é conceito 

absoluto (ela simplesmente existe ou não), ao passo que a capacidade jurídica 

é conceito relativo (pode-se ter mais ou menos capacidade jurídica) (apud 

GONÇALVES, 2008, p. 71). 

 Dessa definição primeira e fundamental decorrem outras duas, 

igualmente importantes: capacidade de gozo ou de direito e capacidade de fato 

ou de exercício. A primeira é a aptidão humana original para a aquisição de 

direitos e deveres, que não pode ser recusada a quem quer que seja, desde 

que nascido vivo. Aliás, consigne-se, o nascimento com vida da pessoa 

humana representa o momento inicial da personalidade (DINIZ, 2007a, p. 195); 

grande parte da doutrina tem aceito a chamada teoria natalista, segundo a qual 

o recém-nascido adquire personalidade jurídica no exato instante em que 

principia sua atividade cardiorespiratória (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2007, p. 81). A capacidade de gozo ou de direito também é chamada 

capacidade de aquisição de direitos, e é reconhecida a todos os seres 

humanos, sem quaisquer distinções. É estendida, inclusive, àqueles que não 

possuem discernimento e aos infantes em geral, independentemente de seu 

grau de desenvolvimento mental. Somente não há capacidade de aquisição de 

direitos quando não há personalidade; caso do nascituro, por exemplo 

(GONÇALVES, 2008, p. 71 e 72). Orlando Gomes ensina que a capacidade de 

direito acaba por se confundir com a personalidade, já que toda pessoa é 

capaz de direitos (apud GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2007, p. 88). 

A segunda é a aptidão para exercer, sozinho, os atos da vida civil. Isso 

porque, conquanto todos os nascidos vivos tenham capacidade de direito, a lei 

limita a prática de atos jurídicos a algumas pessoas, quais sejam aquelas 
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consideradas incapazes. A incapacidade, por sua vez, pode decorrer de fator 

genérico, tal qual o tempo (maioridade ou menoridade), ou de insuficiência 

decorrente de patologia, como se sucede com os deficientes mentais. Por não 

ser capaz de discernir entre o certo e o errado, lícito e ilícito, deverá o incapaz, 

para a prática de atos civis, fazer-se acompanhar por representante ou 

assistente, conforme o grau de sua incapacidade. Saliente-se que a 

capacidade de exercício pressupõe a de gozo, mas esta última pode existir 

sem a primeira (DINIZ, 2007a, p. 147). É também denominada capacidade de 

ação. Como já se disse, por faltarem a algumas pessoas certos requisitos 

materiais, dentre os quais maioridade, saúde, desenvolvimento mental, etc., a 

lei lhes confere apenas capacidade para a aquisição de direitos, negando-lhes 

a aptidão para exercê-los sozinhos, sendo imprescindível a presença de outra 

pessoa, que os represente ou assista (GONÇALVES, 2008, p. 72). 

Quem é detentor das duas espécies de capacidade, diz-se, é 

plenamente capaz. Quem apenas possui capacidade de direito tem capacidade 

limitada, sendo chamado incapaz, devendo ser representado ou assistido, 

repita-se. Não se confunda, porém, capacidade com legitimação, esta última 

entendida como a aptidão específica para a prática de certos atos jurídicos. A 

falta de legitimação para determinados atos não implica em incapacidade da 

pessoa (GONÇALVES, 2008, p. 72). Trata-se, a legitimação, de pressuposto 

subjetivo-objetivo do negócio jurídico, enquanto que a capacidade de gozo ou 

de direito é requisito subjetivo (DINIZ, 2007a, p. 149). Em síntese, a 

legitimação traduz uma capacidade específica, certos impedimentos 

circunstanciais, que não se confundem com a hipótese geral de incapacidade 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2007, p. 89). 
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A incapacidade é a restrição, imposta pela lei, à prática de atos da vida 

civil. É sempre excepcional, sendo regra a capacidade. Frise-se que somente a 

lei pode estabelecer situação de incapacidade que, portanto, não pode advir de 

ato jurídico inter vivos ou causa mortis. Também não se confunde a 

incapacidade com a proibição de realizar negócios jurídicos com determinadas 

pessoas ou referentes a bens a elas pertencentes (DINIZ, 2007a, p. 148). 

Carlos Roberto Gonçalves define incapacidade como a decorrência do 

reconhecimento da inexistência, em uma pessoa, dos requisitos indispensáveis 

ao exercício dos seus direitos. Somente por exceção expressa na lei, diga-se 

outra vez, é que pode ser sonegada ao indivíduo sua capacidade de ação. 

Lembre-se, ademais, que no Brasil inexiste incapacidade de direito, já que 

todos os que nascem com vida se tornam capazes de adquirir direitos. 

Somente se fala na incapacidade de fato ou de exercício (2008, p. 85). 

O instituto da incapacidade visa a conferir proteção àquele que é 

portador de deficiência jurídica relevante, estando, pois, impedido de praticar 

atos jurídicos, exceto se acompanhado de seu representante (caso do 

absolutamente incapaz – artigo 3º do Código Civil) ou de seu assistente (artigo 

4º do mesmo diploma legal). Absolutamente incapazes não podem praticar 

desacompanhados quaisquer atos da vida civil; relativamente incapazes, por 

sua vez, podem atuar na vida civil, desde que devidamente autorizados. 

Representação e assistência são mecanismos de suprimento da incapacidade 

(DINIZ, 2007a, p. 149). Atos exercidos por absolutamente incapaz sem 

representação são nulos (artigo 166, I, CC), da mesma forma que são 

passíveis de anulação aqueles praticados por relativamente incapaz 

desassistido (artigo 171, I, CC) (GONÇALVES, 2008, p. 85). 
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Ressalte-se que os artigos 3º e 4º do Código Civil, regentes das 

situações de incapacidade, são dispositivos cogentes ou de ordem pública, vez 

que o Estado não pode deixar ao arbítrio particular situação ensejadora de 

prejuízos sociais graves (DINIZ, 2007a, p. 149). 

Por fim, mencione-se que a incapacidade jurídica não exclui por 

completo a responsabilização patrimonial, já que, conforme o artigo 928 do 

Código Civil, o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas 

por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de 

meios suficientes (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2007, p. 90). 

 

 

2.1.1 Incapacidade absoluta 

 

 

Incapacidade absoluta, também chamada total, é aquela em que há 

proibição plena para o exercício de atos da vida civil. Disso decorre que, como 

já se disse linhas acima, uma vez violado preceito que estabelece causa de 

incapacidade absoluta, o ato jurídico é nulo, de acordo com o artigo 166, I, do 

Código Civil. É imprescindível, pois, a presença do representante em se 

tratando de absolutamente incapaz (DINIZ, 2007a, p. 149). O Código Civil de 

1916 consagrava, em seu artigo 5º, quatro situações de incapacidade absoluta: 

os menores de dezesseis anos, os loucos de todo o gênero, os surdos-mudos 

que não pudessem exprimir sua vontade e os ausentes, assim declarados por 

ato judicial (GONÇALVES, 2008, p. 85). 

O legislador elencou no artigo 3º do Código Civil vigente o rol dos 

absolutamente incapazes, qual seja, in verbis:  
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São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil: I – os menores de dezesseis anos; II – os 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 
necessário discernimento para a prática desses atos; III – os 
que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade.  
 

Ora, interessa-nos, na senda da curatela, instituto assistencialista 

voltado exclusivamente aos maiores incapazes, apenas o contido nos incisos II 

e III do referido artigo 3º, em cuja análise nos deteremos a partir desse ponto. 

Não é demais lembrar que os menores de dezesseis anos, absolutamente 

incapazes para os atos da vida civil, estão sujeitos não à curatela, mas à tutela, 

razão pela qual não cuidaremos de modo detalhado de tal grupo de pessoas. 

No inciso II do artigo 3º do Código Civil de 2002 estão inseridos aqueles 

que por motivo de patologia ou acidente, problema genético ou adquirido, não 

possuem condições de gerir sua própria vida e patrimônio. Essas pessoas 

serão representadas por curador (artigo 1767, I, CC) nomeado em processo de 

interdição (DINIZ, 2007a, p. 151), conforme se verá nas linhas que se seguem.  

São típicos os casos dos portadores de doença físico-psíquica que 

impede o discernimento, de que é exemplo a demência ou fraqueza mental 

senil, a demência afásica, a degeneração, a psicastenia1, a psicose tóxica, a 

psicose autotóxica (depressão, uremia, etc.), a psicose infectuosa (delírio pós-

infeccioso, etc.), a paranóia, a demência arteriosclerótica, a demência sifilítica, 

o Mal de Parkinson senil (quando o doente apresenta tremores, sinais de 

depressão evolutiva, rigidez muscular, instabilidade emocional e demência 

progressiva), doença neurológica degenerativa, etc.. Também os que sofrem 

de doença mental ou psíquica, o que inclui os alienados mentais, psicopatas 

                                                           
1 Psicastenia é o enfraquecimento do psiquismo, que conduz a certos sintomas neuróticos, 
como angústia, atos compulsivos e obsessões (HOUAISS, 2001, p. 2325).  
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mentecaptos, maníacos, imbecis, dementes e loucos furiosos ou não (DINIZ, 

2007a, p. 152).  

A expressão “loucos”, utilizada pelo Código Civil de 1916 e não repetida 

no atual diploma civil, comporta todo tipo de desequilíbrio mental, ainda que 

haja intervalos lúcidos, e desde que tenha sido feita a interdição do doente, 

hábil a comprovar sua impossibilidade para administrar seus negócios. Quando 

a debilidade mental causa apenas a capacidade limitada do enfermo não se 

trata de absoluta, mas relativamente incapaz, consoante a disciplina do artigo 

4º, II e III do Código Civil (DINIZ, 2007a, p. 152). Só se fala em incapacidade 

absoluta quando a insanidade mental é permanente e duradoura. Até mesmo 

alguns distúrbios psíquicos, de que é exemplo a doença do pânico, podem 

acarretar a incapacidade absoluta do enfermo, desde que ele esteja privado do 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil (GONÇALVES, 

2008, p. 87).   

Note-se que, salienta Maria Helena Diniz, fez bem o legislador em não 

enumerar as espécies de anomalias psíquicas que ensejam a interdição e 

conseqüente nomeação de curador, pois que, se o tivesse feito, árdua seria a 

tarefa da perícia de modo a fazer a subsunção exata entre lei e enfermidade. 

Dessa forma, uma vez que reste constatada a incapacidade para a gestão da 

própria pessoa e bens, o juiz decretará a interdição e fará a distribuição do 

encargo da curatela conforme a lei civil (2007a, p. 152). 

Gagliano e Pamplona Filho admitem a existência de uma incapacidade 

natural, assim entendida situação do enfermo cuja incapacidade não se 

encontra judicialmente declarada. Para esses autores, de acordo com a lição 

de Orlando Gomes, é possível a invalidação de ato jurídico praticado pelo 

doente desde que haja a existência de três requisitos, quais sejam: a 
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incapacidade de entender ou querer, a demonstração de que o agente sofreu 

prejuízo grave e a má-fé do outro contraente, que é possível auferir a partir das 

cláusulas do próprio contrato, do dano causado ao incapaz e da tipologia do 

instrumento contratual. Anote-se que a doutrina é bastante divergente a 

respeito desse assunto (2007, p. 92). 

Já se sabe que a existência de intervalo de lucidez não ilide a 

necessidade de interdição, mas, frise-se, a doença deve ser permanente, ainda 

que não seja contínua. Falta de percepção passageira, portanto, não consiste 

motivo bastante para a nomeação de curador àquele que sofre de doença 

psíquica. Também não interessa ao direito apurar quais atos praticados pelo 

doente são afetados pela anomalia, mas apenas e tão somente deve restar 

constatado que o problema mental é tal que o impede de cuidar de sua pessoa 

e negócios (DINIZ, 2007a, p. 152). Os eventuais intervalos de lucidez não são 

considerados, sendo nulos, também, os atos praticados pelo incapaz, ainda 

que em momento em que se encontrava lúcido (GONÇALVES, 2008, p. 87). 

A velhice, por si só, não é geradora de incapacidade a ensejar interdição 

e curatela, por não se equiparar a estado psicopático. Somente haverá a 

interdição do idoso que se encontra acometido de doença mental que lhe retira 

ou diminui a capacidade para gerir a própria pessoa e bens, tal como ocorre 

com o paciente de arteriosclerose (DINIZ, 2007a, p. 154). No mesmo sentido é 

a lição de Carlos Roberto Gonçalves, para quem a incapacidade advém do 

estado psíquico, não da velhice (2008, p. 92). Também Gagliano e Pamplona 

Filho têm a mesma opinião (2007, p. 93). 

No inciso III do mesmo artigo 3º o legislador mencionou, conforme 

transcrição feita linhas acima, aqueles que por causa transitória não podem 

exprimir sua vontade. Trata-se de inciso bastante abrangente, segundo Maria 
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Helena Diniz, vez que não houve menção expressa ao surdo-mudo, mas pode 

ele se enquadrar em tal situação (muito embora seja possível, também, ser 

constatada sua incapacidade com base no inciso II do artigo 3º, ou sua 

incapacidade relativa, nos moldes do artigo 4º, III do mesmo diploma civil) 

(2007a, p. 156).  

Nesse sentido, o surdo-mudo que não conseguir expressar sua vontade 

por não ter sido educado de modo adequado ou por sofrer de lesão mental que 

lhe retire o discernimento plenamente, será considerado absolutamente 

incapaz. Ao contrário, se se fizer compreender, restará apenas impedido de 

praticar ato que lhe requeira a utilização da audição (sobretudo ser testemunha 

quando a prova que se pretende fazer depender exclusivamente desse 

sentido). Receberá, portanto, o surdo-mudo, quando for o caso, curador que 

lhe represente nos atos da vida civil, muito embora sua interdição não possa 

ser feita (artigo 1780 do Código Civil). Isso porque o surdo-mudo e o cego, 

capazes de se fazer entender, necessitam de curador que lhes auxilie apenas 

na prática de certos atos. O mesmo se diga do deficiente físico, com dificuldade 

de locomoção, situação em que solicitará a nomeação de curador para gerir 

seus negócios, conforme a disciplina do artigo 1780 do Código Civil (DINIZ, 

2007a, p. 156). 

Carlos Roberto Gonçalves comenta que tal inciso abarca aqueles que 

não puderem exprimir sua vontade por causa transitória (caso, por exemplo, do 

surdo-mudo, já trazido à baila linhas acima) ou em razão de alguma patologia 

(de que é exemplo pressão arterial excessiva, paralisia, embriaguez não 

habitual, uso eventual e exagerado de entorpecentes ou substâncias 

alucinógenas, hipnose e etc.). Isso não significa dizer que se promoverá a 

interdição de alguém por causa transitória, ressalte-se. A curatela é medida 
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que se amolda apenas às situações de ausência duradoura do discernimento. 

Mas, é nulo o ato jurídico exercido por pessoa de condição psíquica normal 

que, no entanto, encontrava-se completamente embriagada, incapaz de, por 

causa transitória, expressar inequivocamente sua vontade (2008, p. 92 e 93). 

Em suma, se há patologia reconhecida ou limitação definitiva, está-se 

diante da hipótese do inciso II do artigo 3º do CC. Se, de outra forma, apesar 

de ser a doença permanente houver apenas redução no discernimento, mas 

não supressão, é o caso de incapacidade relativa, a ser analisada adiante, 

prevista no artigo 4º, II do Código Civil (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2007, 

p. 93). 

É de se notar que os ausentes ficaram de fora do rol dos absolutamente 

incapazes, bem como, de modo expresso, os surdos-mudos (GONÇALVES, 

2008, p. 93). 

 

 

2.1.2 Incapacidade relativa 

 

 

Relativamente incapazes são as figuras elencadas no artigo 4º do 

Código Civil, in verbis:  

São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercer: I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos; II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 
por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III – 
os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV – 
os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos índios será 
regulada por legislação especial. 
 

O Código Civil de 1916 considerava relativamente incapazes os maiores 

de dezesseis e menores de vinte e um anos, os pródigos e os silvícolas. Veja-
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se que o CC de 2002 alargou o rol, tendo diminuído a maioridade para dezoito 

anos (GONÇALVES, 2008, p. 93). 

Interessam-nos, do mesmo modo que se processou com as situações de 

incapacidade absoluta, apenas os casos que desembocam na curatela, quais 

sejam, os expressos nos incisos II, III e IV mencionados linhas acima. 

Certos atos jurídicos praticados por pessoas relativamente incapazes 

são passíveis de anulação se não forem realizados na presença do assistente, 

de acordo com o artigo 171, I do Código Civil. Outros atos, por sua vez, 

dispensam a presença do assistente. Participam, tais pessoas, portanto, da 

vida jurídica em zona intermediária entre a capacidade e a incapacidade 

absoluta (DINIZ, 2007a, p. 164 e 165). Em suma, o relativamente incapaz só 

pode praticar atos jurídicos assistido por seu representante legal, sob pena de 

anulabilidade, consoante o artigo 171, I, CC. Alguns atos, porém, dispensam a 

presença do representante: ser testemunha (artigo 228, I, CC), aceitar mandato 

(artigo 666, CC), fazer testamento (artigo 1860, Parágrafo Único, CC), exercer 

cargos públicos para os quais não haja exigência de maioridade (artigo 5º, 

Parágrafo Único, III, CC), casar (artigo 1517, CC), votar, firmar contrato de 

trabalho, etc. (GONÇALVES, 2008, p. 93). 

O inciso II do artigo 4º abarca a situação daqueles que têm sua 

capacidade reduzida por causa permanente ou transitória. Por exemplo, os 

alcoólatras ou dipsômanos (aqueles que têm compulsão por bebida ou que são 

dependentes de álcool), os toxicômanos (opiômanos, usuários de 

psicotrópicos, crack, heroína, maconha, cocainômanos, morfinômanos, etc.) e 

os que tiverem sua capacidade reduzida em função de moléstia superveniente, 

tal qual uma psicose ou a doença de Alzheimer. Tais pessoas, como já se 

disse outrora, somente poderão praticar atos da vida civil assistidos por 
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curador, nomeado judicialmente ao final de processo de interdição (artigo 1767, 

III, CC) (DINIZ, 2007a, p. 167).  

Inclusive, dependendo das lesões cerebrais ocasionadas, que podem 

mesmo o impedir de manifestar livre e claramente sua vontade, é possível 

considerar o toxicômano absolutamente incapaz, de acordo com o artigo 3º, II 

do Código Civil (DINIZ, 2007a, p. 167). O mesmo se diga do usuário de drogas 

eventual que, por efeito transitório de substância entorpecente, fica impedido 

de exprimir plenamente sua vontade, tendo aplicação, nesse caso, o artigo 3º, 

III do Código Civil (GONÇALVES, 2008, p. 96). 

Ainda acerca dos deficientes mentais, ébrios habituais e viciados em 

tóxicos, o juiz determinará os limites da curatela, que poderá se circunscrever, 

apenas, à privação da prática de atos que possam onerar ou desfalcar seu 

patrimônio, conforme determinam os artigos 1772 e 1782 do Código Civil 

(GONÇALVES, 2008, p. 97). 

Cuida, o inciso III do artigo 4º, por sua vez, dos excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo. São os fracos de mente, surdos-mudos que 

não receberam educação apropriada e os portadores de doença psíquica 

genética que os tornam inaptos para a prática de atos da vida civil 

desassistidos por seu curador (DINIZ, 2007a, p. 167).  

Também os portadores de Síndrome de Down. A eles igualmente se 

aplicam os limites da curatela assinalados pelos artigos 1772 e 1782 do CC, 

comentados linhas acima (GONÇALVES, 2008, p. 97). Note-se que são 

pessoas que merecem educação especializada e podem, perfeitamente, 

ingressar no mercado de trabalho. A previsão legal de sua incapacidade 

relativa tem o escopo máximo de lhes conferir proteção (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2007, p. 97 e 98). 
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O inciso IV menciona o pródigo, entendido esse como aquele que 

dilapida seu patrimônio, gastando de modo excessivo ou anormal. A 

prodigalidade, segundo Roberto Senise Lisboa (apud Diniz, 2007a, p. 169) 

pode se dar por oniomania (perturbação mental que leva o enfermo a adquirir 

de modo descontrolado tudo o que vê pela frente), cibonamia (doença que 

conduz ao arrasamento do patrimônio em razão de gastos com jogos de azar) 

e imoralidade (aquele que despende exagerada quantia na satisfação de 

impulsos sexuais). Também o pródigo está sujeito à interdição e submissão à 

curatela, somente havendo necessidade da presença do curador para a prática 

de atos que tenham conteúdo patrimonial (artigos 1767, V e 1782, ambos do 

Código Civil) (DINIZ, 2007a, p. 169). Não há, portanto, limitação quanto à 

realização de atos pessoais, propriamente. Pode o pródigo votar, ser jurado, 

prestar testemunho, fixar seu domicílio, autorizar o casamento dos filhos, 

exercer profissão diferente da de comerciante e até contrair matrimônio, 

havendo necessidade da presença do curador, nesse caso, apenas para a 

celebração de pacto antenupcial que ocasione alteração em seu patrimônio 

(GONÇALVES, 2008, p. 99). 

Note-se, em tempo, que até mesmo a prodigalidade pode dar ensejo à 

constatação de incapacidade absoluta, sendo o pródigo incurso no artigo 3º, II 

do Código Civil se o perdularismo for causado por desordem mental (DINIZ, 

2007a, p. 169).  

A curadoria do pródigo é tradicional no direito luso-brasileiro, apesar de 

alguns autores não concordarem com sua interdição, considerando a medida 

violação à liberdade individual. Justificativa para a determinação da curatela é o 

fato de que, por despender recursos de modo descuidado, está 
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constantemente sujeito a causar sua própria miséria, em detrimento de sua 

pessoa e de seus familiares (GONÇALVES, 2008, p. 98). 

A incapacidade é suprida pela representação ou pela assistência, em se 

tratando, respectivamente, de incapacidade absoluta ou relativa. O Código Civil 

de 1916 trazia o seguinte dispositivo, literalmente:  

Art. 84 – As pessoas absolutamente incapazes serão 
representadas pelos pais, tutores ou curadores em todos os 
atos jurídicos; as relativamente incapazes, pelas pessoas e nos 
atos que este Código determina. 
 

O CC de 2002 não trouxe artigo semelhante, mas dedica capítulo 

específico aos preceitos gerais sobre a representação legal e voluntária. O 

artigo 115 preceitua que os poderes de representação conferem-se por lei ou 

pelo interessado. O artigo 120 completa, ao determinar que os requisitos e os 

efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas; 

os da representação voluntária são os da Parte Especial do Código (contrato 

de mandato, cujo cerne é a representação). Assim, o artigo 1634 cuida da 

representação do filho menor exercida pelos pais; o artigo 1747, I trata da 

representação do tutor em relação ao tutelado, o que, por força do artigo 1774, 

guardadas as devidas diferenças, também se aplica à representação 

estabelecida na curatela. O absolutamente incapaz está proibido da prática de 

quaisquer atos civis, que devem ser levados a cabo pelo seu representante, 

sob pena de nulidade (artigo 166, I, CC). Os relativamente incapazes podem 

praticar certos atos, desde que assistidos por seu representante legal, sob 

pena de anulabilidade (artigo 171, I, CC). Na prática, se necessário for assinar 

algum documento, serão duas as assinaturas: a do relativamente incapaz e a 

de seu representante. A falta da assinatura de qualquer deles enseja a 

anulação do ato (GONÇALVES, 2008, p. 103). 
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2.1.3 Proteção aos incapazes 

 

 

Embora não seja objeto central de nosso estudo, consigne-se, 

rapidamente, que a proteção aos menores de dezoito anos (representação e 

assistência) será feita por seus pais, desde que não tenham sido destituídos do 

poder familiar, ou pelo tutor, quando o menor não estiver sob o poder familiar 

(DINIZ, 2007a, p. 176). 

No que diz respeito ao maior incapaz, interdito por doença mental, 

alcoolismo, toxicomania, desenvolvimento mental incompleto ou prodigalidade, 

é o curador quem vai assisti-lo e representá-lo nos atos da vida civil. 

Pressuposto fático da curatela é a incapacidade do maior de dezoito anos que 

não tenha discernimento para a prática dos atos da vida civil. O fundamento 

desse instituto é a proteção que deve ser dispensada ao incapaz, no que tange 

à sua pessoa e bens. Inclusive, há interesse público na assistência dada pelo 

curador ao interdito, vez que desacompanhado poderia o interdito causar 

prejuízos a si próprio e à sua família (DINIZ, 2007a, p. 177). O curador é 

sempre nomeado ao final de processo judicial de interdição, em que o juiz 

aufere a incapacidade do maior e a necessidade, bem como a extensão, da 

medida curatelar. Assim, a interdição tem relevância ético-jurídica, haja vista 

que não pode o maior incapaz ser abandonado à própria sorte (DINIZ, 2007a, 

p. 178). 

Ao instituto da curatela dispensamos especial atenção no item 2.3, 

desenvolvido linhas abaixo.  
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2.2 Interdição 

 

 

2.2.1 Conceito 

 

 

 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira define interdição como o ato de 

interdizer; proibição, impedimento; privação judicial de alguém reger sua 

pessoa e bens (apud BRUM, 1995, p. 42). Deriva do latim interdictio, do verbo 

interdicere, proibir, segundo Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento, e 

significa, genericamente, a vedação de fazer alguma coisa ou praticar um ato 

(apud BRUM, 1995, p. 42). 

Para Planiol é uma medida de proteção jurídica para os alienados (apud 

MACHADO; FREITAS, 1981, p. 12). 

Interdição é, primordialmente, a medida protetiva de incapaz para que se 

evite dano à sua pessoa e bens. Trata-se de processo judicial, que pode 

culminar na nomeação de curador. O magistrado deve atuar de modo a apurar 

os fatos que justificam a medida, cuidando da verificação da real necessidade 

da interdição, diante de patente incapacidade. Somente se fala na instituição 

de curador se houver processo judicial de interdição que desemboque em 

sentença declaratória e constitutiva da situação de incapacidade. Enquanto 

dura o processo, todavia, é possível a determinação de administrador 

provisório ao interditando (DINIZ, 2007b, p. 612). Segundo a mesma Maria 

Helena Diniz, em transcrição literal, 
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Interdição é, portanto, o procedimento especial de jurisdição 
voluntária, mediante o qual se apura a capacidade ou 
incapacidade de pessoa maior de dezoito anos. Constatada a 
incapacidade, decretar-se-á a proibição, absoluta ou relativa, 
para que o interditado pratique, por si só, ato jurídico, bem 
como ser-lhe-á nomeado curador, que deverá representá-lo ou 
assisti-lo (2007a, p. 178). 

 
Por se tratar, assim, de procedimento de jurisdição voluntária, está-se 

diante de tutela administrativa de interesse privado realizada pelo Poder 

Judiciário. É de se ver, não há lide, mas interesses que convergem no sentido 

de buscar proteção à pessoa e bens do maior incapaz, decretando-lhe a 

interdição. Desse modo, pode a curatela ser permanente ou temporária, já que, 

cessada a incapacidade, há chance da interdição ser levantada, readquirindo, o 

interdito, sua capacidade para os atos da vida civil (DINIZ, 2007a, p. 178). 

 

 

2.2.2 Legitimidade e foro competente 

 

 

Muito embora não se possa falar, com rigor técnico, em ação de 

interdição e partes, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, 

inexistente a lide (DINIZ, 2007a, p. 179), legitimados a propor a interdição são, 

de acordo com o artigo 1768 do Código Civil, in verbis (desde que, 

evidentemente, maiores e capazes): os pais (casados ou não, em concurso ou 

de modo isolado. Se houver discordância entre eles, apela-se para o bom 

senso do magistrado – GONÇALVES, 2007, p. 628) ou tutores (quando o 

tutelado completa dezesseis anos e se mostra incapaz para os atos da vida 

civil. Saliente-se que para o menor de dezesseis anos a curatela é inútil, vez 

que o tutor exerce todos os poderes que seriam conferidos ao curador – 
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GONÇALVES, 2007, p. 629), o cônjuge, desde que não esteja separado de 

fato ou judicialmente, a não ser que haja interesse, por exemplo, caso em que 

ainda não se procedeu à partilha de bens do casamento (falta, pois, 

legitimação expressa ao convivente e ao concubino, situação que restará 

resolvida com a entrada em vigor do Projeto de Lei nº 6.960/02), todo parente, 

em qualquer grau, na linha reta, e até o 4º grau, na linha colateral, 

excluídos os afins, para alguns autores (grifamos) (DINIZ, 2007b, p. 613).  

Somente os filhos maiores e capazes, frise-se, é que estão aptos a 

requerer a interdição dos pais (DIAS, 2007, p. 547). Saliente-se que não existe 

ordem de preferência, podendo qualquer das pessoas assinaladas promover a 

interdição. Inclusive, mais de um legitimado pode requerer a medida, em 

litisconsórcio ativo facultativo. Também, se a ação é proposta por um dos 

legitimados, outro que tenha idêntica legitimação pode ingressar no processo 

na qualidade de assistente litisconsorcial, conforme o artigo 54 do Código de 

Processo Civil (DIAS, 2007, p. 546). Maria Helena Diniz afirma que parece que 

a própria lei exige, a par da relação de parentesco, a existência de laços de 

afetividade e proximidade entre interditando e promovente da interdição, de 

modo que esse último seja capaz de averiguar os motivos que justifiquem a 

medida, bem como sua conveniência (2007a, p. 180). 

A mesma civilista entende que têm interesse na interdição apenas os 

parentes sucessíveis, assim entendidos os constantes do artigo 1829 do 

Código Civil, cuja preocupação é evitar eventual dilapidação do patrimônio do 

interditando (2007b, p. 613).  

Silvio Rodrigues comenta que a falta de legitimidade do companheiro, 

excluído do rol do artigo 1768, foi fruto de mero esquecimento do legislador, 

razão pela qual deve ser desconsiderada, podendo o convivente promover a 
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interdição, já que está apto, inclusive, para ser nomeado curador, de acordo 

com o artigo 1775, caput, CC (2004, p. 422).   

Carlos Roberto Gonçalves sustenta que também os afins podem 

requerer a interdição uns dos outros, vez que a finalidade precípua do instituto 

é a proteção do incapaz (2007, p. 630). Em sentido idêntico, Venosa se 

pronuncia a favor da possibilidade de propositura da interdição pelos parentes 

por afinidade, quando para tanto houver justificativa (2007, p. 432).  

Gonçalves afirma, ainda, que a enumeração é taxativa, mas não 

necessariamente preferencial, donde se infere que qualquer das pessoas 

mencionadas no artigo 1768 pode propor a interdição, inclusive, entende ele, o 

companheiro ou a companheira, em virtude da equiparação da união estável ao 

casamento. Todavia, não estão, de forma alguma, legitimados o credor do 

alienado e, tampouco, o juiz, de ofício (2007, p. 628 e 631). Pela taxatividade 

do rol estampado no artigo 1768 é também Jander Maurício Brum (1995, p. 

59).  

As pessoas elencadas no artigo 1768 do Código Civil, entende Paulo 

Nader, têm o dever de propor a ação de interdição (2006, p. 663 e 664). Caso 

não o faça o parente sucessível mais próximo, outro, cujo parentesco é mais 

remoto, poderá fazê-lo (DINIZ, 2007a, p. 182).  

Ademais, observe-se que o autor da ação de interdição não será 

necessariamente nomeado curador do incapaz, no caso de ser o pedido 

procedente. Em tempo: terceiros estranhos estão impedidos de ajuizar ação de 

interdição, por lhes faltar interesse de agir. Inviável, ainda, o pedido feito pelo 

próprio incapaz, que seria, ao mesmo tempo, autor e réu da ação de interdição, 

o que não é tecnicamente possível. O melhor, se houver intervalo de lucidez, é 
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que solicite ao membro do Ministério Público a propositura da medida (NADER, 

2006, p. 663 e 664).  

Também o Ministério Público é parte legítima, nos casos elencados no 

artigo 1769 do Código Civil. São as seguintes as situações em que se fala em 

legitimação do promotor de justiça para a propositura de interdição: caso de 

doença mental grave, congênita ou adquirida, que pode culminar em risco de 

vida para o próprio paciente e para terceiros (interessa, a interdição, a toda a 

sociedade, daí a legitimidade do MP – NADER, 2006, p. 665); se não for 

pedida a interdição pelos pais, tutores, cônjuge ou parente mencionado linhas 

acima (que podem simplesmente não existir ou não querer propô-la); ou, por 

fim, se tais pessoas forem incapazes. Perceba-se que a interdição promovida 

pelo Ministério Público é subsidiária, não havendo necessidade de expedir 

notificação aos legitimados do artigo 1768, a fim de que se manifestem em 

prazo assinalado judicialmente (GONÇALVES, 2007, p. 631).  

Determina, ainda, o artigo 1770 do Código Civil que, se for o caso de 

propositura da medida pelo membro do Ministério Público, será nomeado 

defensor ao suposto incapaz. Já nas situações em que a interdição é requerida 

pelas pessoas constantes do artigo 1768, I e II do Código Civil, o Ministério 

Público faz as vezes de defensor, podendo impugnar a medida e fiscalizar a 

regularidade do processo (não se fala, pois, em revelia do interditando, já que a 

ele deve ser nomeado defensor pelo juiz – NADER, 2006, p. 665). Ademais, 

saliente-se, no que tange à interdição do pródigo, que o Ministério Público não 

pode intervir, vez que é o caso, apenas, de resguardo do patrimônio familiar 

(DINIZ, 2007b, p. 613). 

Apenas a título de curiosidade, anote-se que pesquisa realizada na 

cidade de Porto Alegre, cujos resultados foram publicados em 2007, constatou 
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que as ações de interdição promovidas por familiares giram em torno de 72,9% 

do total, ao passo que o Ministério Público é responsável pela propositura de 

apenas 27,1% das demandas (MEDEIROS, 2007, p. 164). 

Caso esteja o enfermo mental internado em estabelecimento para 

tratamento, não pode terceiro estranho, ligado a tal estabelecimento, requerer a 

sua interdição. Deve, sim, procurar o Ministério Público e relatar a situação. 

Poderá, todavia, ao depois, tal pessoa ser nomeada curadora, vez que é 

possível, como se verá, a curatela dativa (DIAS, 2007, p. 548). 

O interditando pode constituir advogado que promova sua defesa no 

processo de interdição (artigo 1182, § 2º do Código de Processo Civil), embora 

o Ministério Público seja seu defensor primeiro e legal (artigo 1182, § 1º do 

Código de Processo Civil e artigo 1770 do Código Civil). Imprescindível a 

ampla defesa do interditando, a fim de se evitarem fraudes por parte de 

familiares inescrupulosos. Lembre-se, ainda uma vez, que a idade avançada, 

por si só, não autoriza a interdição. Aliás, é o próprio Venosa quem noticia, 

enquanto membro do Poder Judiciário, casos de idosos perfeitamente lúcidos 

cujas famílias tentaram interditar com o escopo exclusivo de se apossar de seu 

patrimônio. Felizmente, o exame pericial comprovou a capacidade plena do 

interditando, o que ele próprio já tinha alegado na presença do juiz (VENOSA, 

2007, p. 432).  

Contudo, se foi o próprio membro do MP que deu início à interdição, o 

juiz nomeará curador à lide (artigos 1179 e 9º, ambos do Código de Processo 

Civil) (DINIZ, 2007b, p. 613). Aliás, Carlos Roberto Gonçalves relata a 

discussão surgida na doutrina e jurisprudência acerca da nomeação de 

membro do Parquet como curador à lide, de acordo com a disciplina do artigo 

9º do CPC. A tendência, observa Gonçalves, é a não admissão do Promotor de 
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Justiça para o exercício do encargo, vez que a curadoria à lide é incompatível 

com sua função precípua, qual seja, a de custus legis. Fala-se, também, no 

mesmo sentido, na inconstitucionalidade do artigo 1182, § 1º do Código de 

Processo Civil. Confira-se, a esse respeito, a redação do artigo 129, IX da 

Constituição Federal (2007, p. 624). 

Foro competente é o domicílio do interditando, exceto se estiver em local 

incerto e não sabido ou não tiver domicílio no Brasil, caso em que a ação 

deverá ser proposta no domicílio do requerente (DINIZ, 2007b, p. 613).  

Essa a melhor interpretação, vez que o Código de Processo Civil não 

fixa competência em matéria de jurisdição voluntária. Onde houver Vara de 

Família, será ela a responsável pelo processamento (VENOSA, 2007, p. 434). 

No mesmo sentido é a lição de Raimundo Nonato de Alencar Dantas e Afonso 

Tavares Dantas Neto, para quem, por ser a curatela medida de amparo 

individual mas efeito social, nada mais importante que situar o domicílio do 

interditando como sede para sua promoção (2001, p. 53). 

 

 

2.2.3 Procedimento 

 

 

O rito procedimental da interdição vem disposto nos artigos 1177 e 

seguintes do Código de Processo Civil (é procedimento especial de jurisdição 

voluntária), bem como é tratado pela Lei de Registros Públicos (Lei nº 

6.015/73) (GONÇALVES, 2007, p. 624). 

Quanto ao procedimento, há variação de acordo com a causa da 

interdição. Quando o interesse é a curatela de insano mental, deve-se proceder 
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a exame, realizado por médico especialista, de sua sanidade físico-psíquica. 

Se restar atestada a saúde mental, deverá o magistrado ouvir o eventual 

curatelado, assistido por especialistas (médicos e psicólogos), de acordo com o 

teor do artigo 1771 do Código Civil. Observe-se que a interdição não será 

decretada se houver contradição entre o laudo médico e a impressão pessoal 

do juiz quando do interrogatório, o que significa dizer que não está o 

magistrado obrigado a acatar resultado de perícia, em razão do interesse 

público sobressalente que cerca a matéria. Em tempo: nulo será o processo em 

que não houver perícia, contudo. No que diz respeito à interdição dos pródigos 

e toxicômanos, o processo tem início com a citação do interditando, o que não 

ocorre com o alienado mental (DINIZ, 2007b, p. 614). 

O artigo 1180 do Código de Processo Civil assim dispõe, literalmente: 

Na petição inicial, o interessado provará a sua legitimidade (por meio da 

apresentação de certidão de nascimento, documento hábil a fazer prova da 

relação de parentesco existente – DINIZ, 2007a, p. 182), especificará os fatos 

que revelam a anomalia psíquica e assinalará a incapacidade do interditando 

para reger a sua pessoa e administrar os seus bens.  

A seguir, será o interditando citado, a fim de que compareça diante do 

juiz, que o interrogará acerca de seus negócios e bens, com o escopo de 

verificar sua eventual situação de incapacidade (artigo 1181 do Código de 

Processo Civil) (GONÇALVES, 2007, p. 625).  

Se o oficial de justiça constatar que o interditando não tem condições de 

receber a citação, devido ao seu estado mental frágil, o juiz designará curador 

especial, sendo o mandado citatório cumprido em nome dele, de acordo com o 

artigo 218 do Código de Processo Civil (NADER, 2006, p. 666).  
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A audiência será feita em segredo de justiça (DINIZ, 2007a, p. 153). O 

juiz fará perguntas triviais, para que possa avaliar o estado mental do 

interditando. Questionará acerca do valor do dinheiro, conhecimentos de fatos 

da atualidade, nomes de familiares, contas em bancos, patrimônio imobiliário 

etc. (VENOSA, 2007, p. 433).  

Se o interditando não puder se locomover, devido ao seu estado clínico, 

o juiz se dirigirá ao seu domicílio, acompanhado do escrevente, do 

representante do Ministério Público e de seu advogado ou curador especial 

nomeado para realizar o interrogatório, lavrando-se, ao final, o termo respectivo 

(GONÇALVES, 2007, p. 625).  

Note-se que o exame pessoal do incapaz somente será dispensado se 

se tratar de pessoa gravemente excepcional, de modo que se evitem fraudes. 

As respostas proferidas pelo interditando serão consignadas no auto de 

interrogatório; se este não tiver como se expressar, o juiz descreverá 

detalhadamente seu comportamento (GONÇALVES, 2007, p. 625).  

Sobre a importante atuação do magistrado nos processos de interdição, 

mormente durante o interrogatório, leia-se trecho da novela “A Interdição”, de 

Balzac, que integra a obra “A comédia humana”, escrita no século XIX: 

Os magistrados, os advogados, os procuradores, todos quanto 
labutam no terreno judiciário, distinguem dois elementos numa 
causa: o direito e a eqüidade. Somente a eqüidade resulta dos 
fatos, o direito é a aplicação dos princípios aos fatos. Um 
homem pode ter razão por eqüidade e não ter razão por justiça, 
sem que o juiz seja censurável. Entre a consciência e o fato há 
um abismo de razões determinantes desconhecidas do juiz e 
que condenam ou legitimam um fato (apud MEDEIROS, 2007, 
p. 104). 
 

O prazo para impugnação, por parte do interditando, é de cinco dias 

(artigo 1182, caput, do Código de Processo Civil) findo o qual o juiz nomeará 

perito para examiná-lo, a não ser que já esteja convencido de sua deficiência, 
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pela apresentação de documentos ou pela impressão pessoal quando do 

interrogatório (DINIZ, 2007b, p. 614).  

Frise-se que esse exame pericial somente pode ser dispensado em 

situações excepcionais, ante a necessidade de se fazer prova robusta da 

incapacidade, tendo em vista a relevância dos efeitos do instituto da curatela. 

Se não estiver convencido, pode o magistrado, até mesmo, solicitar a feitura de 

nova perícia, com respaldo no artigo 437 do Código de Processo Civil 

(GONÇALVES, 2007, p. 626 e 627). 

Interessante mencionar, nesse ponto, que a determinação da 

incapacidade, como se vê, será resultado do encontro entre duas práticas e 

saberes: direito e medicina que, juntos, têm o poder de atribuir ao sujeito 

determinado papel (MEDEIROS, 2007, p. 98). 

Também é o momento para que se nomeie curador à lide para o 

interditando, caso ele não tenha constituído procurador que atue em prol de 

seus interesses. Relevante, ainda, dizer que qualquer parente sucessível está 

apto a nomear advogado para o interditando, responsabilizando-se pelos 

honorários advocatícios respectivos, conforme o que se lê no artigo 1182 do 

Código de Processo Civil (GONÇALVES, 2007, p. 626). 

Uma vez apresentado o laudo, o juiz designará dia e hora para a 

audiência de instrução e julgamento (não há que se falar em audiência de 

tentativa de conciliação, por incabível do ponto de vista técnico, já que se trata 

de litígio acerca de direitos personalíssimos – NADER, 2006, p. 666) (artigo 

1183 do Código de Processo Civil), desde que haja necessidade de produção 

de outras provas. Se for esse o caso, indispensável a concessão de 

oportunidade ao suposto incapaz para que prove sua sanidade. Pode, mesmo, 

o interditando indicar assistente técnico para acompanhar a perícia e criticar o 
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laudo (GONÇALVES, 2007, p. 627). A presença do assistente, cuja 

manifestação por vezes é completamente contrária ao laudo do perito, não 

pode ser negada, mormente quando o interditando impugnou a pretensão 

(VENOSA, 2007, p. 434).  

A seguir, decidirá o juiz acerca da incapacidade, interdição e 

conseqüente estabelecimento de curador. Acatada a interdição, na própria 

sentença o magistrado nomeará curador, conforme o artigo 1775 do Código 

Civil (NADER, 2006, p. 666). 

A sentença que constitui a curatela, desta feita, coloca os bens e 

interesses do interdito nas mãos do curador, que deverá exercer o encargo 

pessoalmente. Pode, inclusive, em se tratando dos deficientes mentais, ébrios 

habituais, viciados em tóxicos e excepcionais sem completo desenvolvimento 

mental, a decisão determinar a incapacidade absoluta ou parcial do interdito, 

situações em que se defere, respectivamente, a curatela plena ou limitada, de 

acordo com o artigo 1772 do Código Civil (DINIZ, 2007b, p. 615).  

No caso dos interditos referidos nos incisos I e II do artigo 1767 do 

Código Civil (enfermos ou deficientes mentais sem o necessário discernimento 

e aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua 

vontade), o legislador não explicitou a possibilidade de estabelecimento de 

limites para a curatela. Os curatelados inseridos nos incisos I, III e IV do artigo 

1767 do Código Civil, reafirme-se, serão internados em estabelecimento 

adequado, se não se adaptarem ao convívio doméstico (GONÇALVES, 2007, 

p. 628).  

A sentença será publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial, por 

três vezes, bem como será registrada em livro próprio no Cartório do 1º Ofício 

do Registro Civil da comarca em que for prolatada (em livro especial para as 
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emancipações, interdições e ausências, de acordo com a disciplina do artigo 89 

da Lei de Registros Públicos – NADER, 2006, p. 666).  

Pontes de Miranda lembra-nos que o assento no registro civil e 

publicação de edital são condições sine qua non para que a decisão opere 

efeitos erga omnes (artigo 9º, III, CC) (apud DINIZ, 2007a, p. 153). A partir 

desse momento, não podem terceiros alegar o desconhecimento do estado do 

incapaz (GONGALVES, 2007, p. 628).  

Frise-se que essa decisão gera efeitos desde logo, ainda que seja 

passível de recurso (apelação, sem efeito suspensivo, todavia – artigos 1773 

do Código Civil e 1184 do Código de Processo Civil) (DINIZ, 2007b, p. 615). 

Inclusive, tem essa sentença execução provisória, e se for reformada pelo 

tribunal são válidos os atos praticados entre terceiro e curador, na pendência 

do recurso interposto, já que se deram na vigência da interdição (DINIZ, 2007a, 

p. 184). 

Reafirme-se que o juiz pode determinar a administração provisória dos 

bens do interdito, desde que necessária para a manutenção de seus interesses 

financeiros, já que, por vezes, a fonte pagadora do incapaz se recusa a fazer o 

depósito de proventos ou pensão, alegando justamente a incapacidade. A 

administração provisória tem prazo de validade, e deve ser exercida 

prioritariamente por aqueles a quem a lei atribui a curatela (NADER, 2006, p. 

667).  

Maria Berenice Dias entende, porém, que a administração provisória é 

medida desnecessária diante do largo uso que se faz, atualmente, da tutela 

antecipada e das medidas cautelares inominadas, caso em que se poderia 

pedir a antecipação dos efeitos da curatela (2007, p. 552). Já se falou, outrora, 

em curador provisório, expressão criticada por Jander Maurício Brum, posto 
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que a curatela deve ser antecedida pela interdição, não podendo ser provisória. 

O melhor, como já se disse, é falar em administrador provisório (1995, p. 113). 

Por fim, diga-se com Castel que, de todo modo,  

quer seja total ou parcial, definitiva ou provisória, a exclusão, 
no sentido próprio da palavra, é sempre o desfecho de 
procedimentos oficiais e representa um verdadeiro status. É 
uma forma de discriminação negativa que obedece a regras 
estritas de construção (apud MEDEIROS, 2007, p. 105). 

 

 

2.2.4 Natureza jurídica da sentença de interdição 

 

 

Discute-se, em primeiro lugar, se o pronunciamento judicial exarado no 

processo de interdição é ou não sentença. Isso por se tratar de jurisdição 

voluntária, caso em que se está diante de decisão administrativa, vez que a 

sentença é ato puramente jurisdicional, que pressupõe lide a ser resolvida, o 

que inexiste na interdição. Edson Prata sustenta que no rito da interdição há 

sentença como ocorre nos procedimentos contenciosos, já que é o próprio 

Código de Processo Civil (artigo 1184) que adota a expressão para identificar a 

decisão final prolatada tanto em procedimento contencioso como em 

procedimento de jurisdição voluntária (apud DINIZ, 2007a, p. 183).  

Uma vez proferida a sentença, nulos ou anuláveis são os atos praticados 

pelo interdito, conforme seja a interdição plena ou limitada. Ademais, a doutrina 

entende nulos ou anuláveis mesmo os atos praticados antes da decretação da 

curatela, se restar comprovada a incapacidade, total ou parcial, no momento da 

prática do ato (DINIZ, 2007b, p. 615).  
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Donde é possível concluir que parte da doutrina (de que são exemplares 

Rogério Lauria Tucci e Humberto Theodoro Júnior, arrolados por Maria Helena 

Diniz) entende serem ex nunc os efeitos da sentença que determina a curatela, 

visto se tratar de sentença constitutiva2. A par dessa tese, a própria Maria 

Helena Diniz defende posição antagônica no sentido de considerar ex tunc os 

efeitos da decisão que decreta a curatela, já que, como visto, mesmo os atos 

praticados antes da prolação da decisão são tidos como nulos ou anuláveis, 

caso em que se deve considerar a sentença constitutiva e declaratória ao 

mesmo tempo (2007b, p. 615).  

A autora traz à baila posicionamento de Lafayette Rodrigues Pereira no 

sentido de considerar sentença que decreta a interdição meramente 

declaratória. Mas, continua, no que tange ao momento da eficácia da decisão 

seus efeitos são ex nunc, vez que começa a valer a partir de sua prolação, 

ainda antes do trânsito em julgado (artigo 1184, CPC). Assim é que alguns 

autores defendem o caráter declaratório da decisão no sentido de reconhecer a 

moléstia mental, e constitutiva em seus efeitos (2007a, p. 154). É de Maria 

Helena Diniz a seguinte lição, in verbis: 

Por isso, a sentença de interdição tem natureza mista, sendo, 
concomitantemente, constitutiva e declaratória. Temos 
constitutividade do regime curatelar e declaratividade da 
existência do pressuposto que o justifica. Realmente, não cria 
ela a incapacidade do insano, esta nasce da demência 
(quaestio facti), confirme-se tão-somente a suposição de quem 
a promoveu, acautelando interesses de terceiros, interditando o 
incapaz e providenciando sobre sua pessoa e bens. Logo, é 
constitutiva com eficácia declaratória, produzindo efeitos ex 
tunc. Não deixa de ser declaratória não no sentido de que 
todas as sentenças o são, mas no de declarar a incapacidade 

                                                           
2 Sentença declaratória é a que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica, 
gerando efeitos ex tunc, quer dizer, retroagindo à época em que se formou a relação jurídica 
em questão. Sentença constitutiva, por sua vez, é a que declara a existência de uma relação 
ou situação jurídica preexistente, criando, modificando, ou a extinguindo, produzindo efeitos ex 
nunc, em geral, e, excepcionalmente, efeitos ex tunc, quando houver previsão legal nesse 
sentido. Sentença condenatória, por fim, é a que declara um direito e comina uma sanção 
(DINIZ, 2007a, p. 183).  
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de que o interditando é portador. Mas é, ao mesmo tempo, 
constitutiva de uma nova situação jurídica quanto à capacidade 
da pessoa que, então, será considerada legalmente interditada 
(2007a, p. 185). 

 
Carlos Roberto Gonçalves sustenta que a sentença não é constitutiva, 

mas apenas declaratória, por não criar o estado de incapacidade, mas apenas 

declarar sua existência (que é decorrente da alienação mental do interditando) 

(2007, p. 637).  

Silvio Rodrigues, por sua vez, afirma que uma vez decretada a interdição 

por doença mental, os atos praticados pelo interdito são nulos, conforme o 

artigo 166, I do Código Civil; se o ato for, todavia, praticado antes da 

decretação da interdição, é apenas anulável, desde que se comprove a 

existência da doença à época da realização do negócio jurídico. Essa a 

solução largamente apontada pela jurisprudência, sinaliza o autor, embora ele 

próprio discorde, defendendo posição segundo a qual não se devem anular os 

atos praticados pelo enfermo mental quando a pessoa que contratou com ele 

desconhecia a situação de incapacidade. Ao contrário, se era notória a falta de 

lucidez, ou se poderia ser apurada com investigação simples, anulável é o 

negócio jurídico, já que não há mais que se falar em proteção à boa-fé de 

terceiro, por segurança jurídica (2004, p. 422).  

Sílvio de Salvo Venosa, por sua vez, afirma que o Código Civil conferiu 

característica eminentemente declaratória à sentença que decreta a interdição, 

muito embora, conceitualmente, tal decisão tenha caráter constitutivo. Assim, 

continua o autor, a incapacidade firmada não retroage a período anterior 

(efeitos ex nunc). Em sede de atos praticados antes da declaração da 

interdição, deve ser proposta ação de nulidade do negócio jurídico praticado 

pelo agente, em prol do terceiro de boa-fé, caso em que, se restar comprovada 
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a existência, no momento da celebração do ato jurídico em questão, da 

incapacidade do interdito, deve tal ato ser anulado, a fim de que se preserve a 

segurança nas relações jurídicas. Nesse sentido o entendimento do STJ, 

manifestado na decisão ora transcrita, colacionada pelo mesmo Venosa: 

Para resguardo da boa-fé de terceiros e segurança do 
comércio jurídico, o reconhecimento de nulidade dos atos 
praticados anteriormente à sentença de interdição reclama 
prova inequívoca, robusta e convincente da incapacidade do 
contratante (STJ – 4ª Turma, RE 9.077-RS, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo) (2007, p. 435).  
 

Maria Berenice Dias entende constitutiva a sentença que declara a 

interdição, vez que tem relação com o estado da pessoa. Segundo a autora, tal 

sentença tem efeitos ex nunc, tornando nulos apenas os atos praticados depois 

de sua publicação (2007, p. 551). 

Sobre serem anuláveis ou nulos os atos praticados antes da prolação da 

sentença de interdição, Maria Helena Diniz entende anuláveis, podendo ser 

assim declarados mediante a produção de prova segundo a qual foram 

praticados em época em que a insanidade mental já se manifestava. Já José 

Carlos Barbosa Moreira, citado pela própria Maria Helena Diniz, afirma a 

nulidade desses atos, desde que comprovada a incapacidade preexistente, 

posto que, de todo modo, são atos praticados por pessoa incapaz de discernir 

(2007a, p. 186). 

Acrescente-se, em tempo, que a declaração de nulidade ou anulação 

dos atos praticados antes da interdição só pode ser obtida por meio de ação 

autônoma, já que o processo de interdição é especial e destinado, 

exclusivamente, à decretação da própria interdição. Admite-se, porém, a 

utilização de laudo em que se fundou a sentença de interdição para corroborar 

a nulidade ou anulação de ato praticado outrora pelo agora interdito. O laudo 
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tem o condão de afirmar a existência, prévia à interdição, da situação de 

incapacidade do interdito. De inspiração francesa é a corrente, aplicada no 

Brasil atual, segundo a qual o ato praticado pelo deficiente mental antes da 

interdição somente será considerado nulo se o estado de loucura era de 

conhecimento público, de maneira que restem resguardados direitos de 

terceiros que negociaram com o curatelado, desconhecedores de sua situação 

de incapacidade (GONÇALVES, 2007, p. 637).  

A interdição será desfeita se for provada a cessação da causa que lhe 

deu origem. Assim o entendimento do legislador, externado no artigo 1186 do 

Código de Processo Civil.  O procedimento tem início por provocação do 

Ministério Público ou de interessado (artigo 1104 do CPC) e será apensado aos 

autos do processo de interdição (para tanto, os autos de interdição serão 

desarquivados – NADER, 2006, p. 672). 

O curador será citado, vez que está sujeito aos efeitos da sentença 

(DIAS, 2007, p. 552). A seguir, o juiz nomeará perito, a fim de que se proceda a 

exame de sanidade mental do curatelado (RODRIGUES, 2004, p. 423).  

Após a apresentação do laudo, designará audiência de instrução e 

julgamento (artigo 1186, § 1º, CPC). Acolhido o pedido, será decretado o 

levantamento da interdição, sendo a sentença publicada, depois do trânsito em 

julgado, na imprensa local e oficial por três vezes, com intervalo de dez dias, 

seguindo-se a averbação no Registro de Pessoas Naturais (§ 2º). Pode, 

também, o juiz levantar parcialmente a interdição, permitindo ao curatelado a 

prática de alguns atos, de acordo com a melhora em seu estado mental clínico 

(GONÇALVES, 2007, p. 638).  

Tal sentença, observe-se, deve ser levada a registro no cartório 

competente e publicada para conhecimento de terceiros (artigos 1184 e 1186 
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do Código de Processo Civil e artigo 29, V e 104 da Lei de Registros Públicos, 

Lei nº 6.015/73).  

 

 

2.3 Curatela 

 

 

2.3.1 Conceito 

 

 

Maria Helena Diniz define a curatela, baseada em Clóvis Beviláqua, 

Espínola, Washington de Barros Monteiro e Yussef Cahali, como o encargo 

público atribuído a alguém para cuidar e zelar pelos bens de pessoas maiores 

inaptas a fazê-lo sozinhas, em razão de doença mental (2007b, p. 602). 

Também menores emancipadas (NADER, 2006, p. 653). 

Outrossim, Silvio Rodrigues inclusive transcreve ipsis litteris conceito de 

Clóvis Beviláqua, qual seja: “Curatela é o encargo público, conferido, por lei, a 

alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens de maiores, que por si não 

possam fazê-lo” (apud RODRIGUES, 2004, p. 411).  

Theodor Kipp e Martin Wolff já definiam, em 1952, a curatela como 

sendo: 

[...] por concepto una asistencia tutelar que se distingue 
de la tutela por delimitación de su cometido o porque el 
sujeto a la curatela no carece de capacidad. [...] Sólo 
puede designarse curador em los casos en que lo permite 
la ley [...] (p. 445). 
 

A capacidade se presume, ao passo que a incapacidade deve ser 

comprovada. Isso significa dizer que, a princípio, todo maior é capaz; sua 
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eventual incapacidade deve ser comprovada em procedimento jurídico próprio 

(VENOSA, 2007, p. 422). 

Regra geral, trata-se de munus público pelo qual se encarrega alguém 

de dirigir a pessoa e os bens de maior incapaz (DINIZ, 2007b, p. 602). É 

encargo público, tal qual o são, também, a tutela, o serviço militar e eleitoral e o 

Júri, imposto pelo Estado em prol do bem-estar coletivo (VENOSA, 2007, p. 

422).  

Porém, ocorre a curatela em situações outras, o que acaba por tornar 

complexo o instituto, dificultando sua conceituação. Chega mesmo a atingir 

menores e nascituros, além de pessoas que estejam no gozo de sua 

capacidade, daí a complexidade da situação. Orlando Gomes informa ser a 

curatela do maior incapaz de caráter permanente, ao passo que a curatela de 

pessoas que possam exercer de modo pleno sua capacidade é tida como 

temporária (apud DINIZ, 2007b, p. 602). 

Carlos Roberto Gonçalves, a par da preocupação com a extensão da 

definição de curatela também aos maiores capazes, menores e nascituros, cita 

Caio Mário da Silva Pereira, para quem a curatela ou curadoria é  

O cargo conferido por lei a alguém, para reger a pessoa e os 
bens, ou somente os bens, de indivíduos menores, ou maiores, 
que por si só não o podem fazer, devido a perturbações 
mentais, surdo-mudez, prodigalidade, ausência, ou por ainda 
não ter nascido (apud GONÇALVES, 2007, p. 607). 

 
Note-se o principal objetivo do legislador quando da criação do instituto, 

qual seja, a gestão patrimonial, de modo a evitar a ruína do incapaz e sua 

conseqüente dependência do Estado (VENOSA, 2007, p. 422).  

Na verdade, são múltiplas as preocupações do legislador, que fizeram 

desembocar na criação da curatela. Primeiramente, há que se proteger o 

incapaz, que não pode ser abandonado à própria sorte, em situação de falta de 
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lucidez. Também não se olvide da família, tendo em vista os laços de afeto que 

a unem ao incapaz, bem como o interesse na preservação do patrimônio do 

grupo, que não pode restar prejudicado pela falta de discernimento de um 

parente. Ademais, o grupo social, de modo geral, não deve ficar vulnerável a 

atitudes insanas. Por fim, atente-se para o interesse pleno do Estado em 

proteger aquele que não pode responder por sua pessoa e bens, vez que 

representaria ônus para a Administração Pública arcar com sua manutenção. 

De fato, têm natureza privada as normas regentes da curatela, por se tratar de 

evidente instituto de Direito Civil. Conquanto isso seja acertado, tais normas 

são cogentes ou taxativas (NADER, 2006, p. 654), o que significa dizer não 

poderem ser alteradas pelo bel-prazer das partes envolvidas. 

A par das diversas situações abrangidas pela medida, é de se perceber 

a dificuldade em estabelecer conceito unívoco de curatela. Aliás, segundo os 

romanos, “omne definitio periculosa est” (leia-se, “toda definição é perigosa”), 

e, não se tenha dúvida, “definitio est initium omni disputationi”, isto é, “a 

definição é o princípio para toda disputa” (NADER, 2006, p. 655). 

Desse modo, interessante transcrever a definição do próprio Paulo 

Nader, literalmente (ainda que, evidentemente, não abranja todas as hipóteses 

legais de curatela): 

A curatela é um instituto de Direito Privado, formado por 
normas de ordem pública, destinado a amparar pessoa maior, 
ou menor púbere, que, em razão de enfermidade mental ou 
deficiências outras de saúde, não possui condições de gerir 
sua pessoa e bens, ou apenas estes, dotando-a de curador, 
pessoa que irá zelar por seus interesses, suprindo-lhe a 
incapacidade (2006, p. 655). 

 
Do ponto de vista etimológico, curador descende de curare, que quer 

dizer cuidar (essa a função precípua do curador: cuidar dos interesses do maior 

incapaz) (VENOSA, 2007, p. 422). Idêntica é a acepção de De Plácido e Silva, 
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para quem curatela possui o sentido etimológico de cuidar, curar ou tratar 

pessoa estranha e seus negócios (apud BRUM, 1995, p. 31). 

Carlos Roberto Gonçalves enumera cinco características determinantes 

da curatela, quais sejam: seus fins são eminentemente assistenciais (é o 

terceiro instituto assistencialista previsto no Direito de Família, depois do poder 

familiar e da tutela), seu caráter é publicista (porquanto é dever do Estado zelar 

pela integridade dos incapazes; o Estado delega essa função à pessoa maior e 

capaz de exercer o munus), além de supletivo da capacidade (ao curador 

compete representar ou assistir o curatelado, dependendo do grau de 

incapacidade, conforme já se analisou linhas acima), é temporária, perdurando 

pelo tempo em que existir a situação de incapacidade que lhe deu causa 

(cessa, pois, a medida, em se tratando de loucura ou surdo-mudez quando 

desaparece a causa física que a motivou; já no que tange à menoridade, finda 

a curatela com a maioridade ou a emancipação), e sua decretação depende de 

inequívoca constatação de incapacidade, comprovada em processo judicial de 

interdição, cujo procedimento especial de jurisdição voluntária vem elencado 

nos artigos 1177 e seguintes do Código de Processo Civil (2007, p. 609 e 610), 

seja ela plena ou absoluta. 

 

 

2.3.3 Evolução histórica do instituto 

 

 

Tutela e curatela, ambos institutos de caráter assistencialista, 

integrantes do Direito de Família, estiveram quase unificados a partir de 

Justiniano, no Direito Romano Oriental (VENOSA, 2007, p. 421). A curatela é 
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um tipo de capitis deminutio, pois modifica o estado da pessoa no sentido de 

que o capaz se torna incapaz (VENOSA, 2007, p. 424). 

A princípio, defina-se a incapacidade à luz do Direito Romano. 

Absolutamente incapazes eram os infantes (os que não sabiam falar, nos 

períodos pré-clássico e clássico, e as crianças até sete anos de idade, no 

direito pós-clássico), os infatiae proximi (no direito pré-clássico) e os doentes 

mentais (furiosi, dementes e mentecapti), a menos nos intervalos de lucidez, o 

que só poderia acontecer com os furiosi. Relativamente incapazes eram as 

crianças saídas da infância (infantiae proximi, nos períodos clássico e pós-

clássico, e os pubertati proximi), as mulheres (até o século IV d. C., quando 

adquiriram capacidade), os pródigos e, apenas no período pós-clássico (já que 

no clássico eram capazes), os púberes3 de ambos os sexos, desde que 

menores de vinte e cinco anos de idade (ALVES, 1986, p. 379).  

Os absolutamente incapazes não estavam autorizados a praticar 

quaisquer atos, vez que se considerava não terem vontade. Já os 

relativamente incapazes somente não poderiam realizar atos que implicassem 

na diminuição de seu patrimônio. Quando são alieni iuris os absoluta e 

relativamente incapazes, não há qualquer dificuldade em relação à 

administração de seus bens, uma vez que tais pessoas não possuem 

patrimônio, sendo esse da propriedade exclusiva do paterfamilias, encarregado 

da manutenção integral do incapaz. Quando, porém, é o incapaz sui iuris, 

quem administra seus bens é o tutor ou o curador, dependendo da situação 

concretamente considerada (ALVES, 1986, p. 379 a 380). 

                                                           
3 Púbere é o menor que chegou à puberdade, entendida essa como adolescência (HOUAISS, 
2001, p. 2330). 
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Evolutivamente falando, no direito romano pré-clássico a curatela era 

instituto de proteção aos futuros herdeiros do incapaz (consistia na gestão 

patrimonial dos bens do curatelado realizada pelo curador), tanto que seria 

exercida pelos parentes agnados mais próximos do incapaz, ou, na falta deles, 

pelos gentiles mais chegados, quer dizer, seus herdeiros. Era, pois, a curatela 

instituto de direito privado, não havendo em sua seara qualquer intervenção do 

Estado. No período clássico do direito romano ainda imperava tal concepção, 

embora tivesse deixado de ser medida voltada à proteção dos herdeiros do 

incapaz para se tornar solução em prol do próprio curatelado. Nesse ínterim, 

tornou-se a curatela encargo público, o que se denota pela impossibilidade de 

recusa ao seu exercício, exceto nas situações expressamente autorizadas por 

lei (ALVES, 1986, p. 381).  

Eram tutela e curatela medidas diversas, na medida em que a curatela 

se aplicava aos incapazes por causa anormal (aqueles acometidos de doença 

mental: furiosi, dementes e pródigos), ao passo que a tutela era exercida sobre 

os incapazes por fato normal, tais quais os impúberes e as mulheres. Na tutela, 

era permitido ao tutor administrar o patrimônio do pupilo de duas formas, quais 

sejam: agindo como seu representante indireto ou integrando sua vontade; na 

curatela somente era permitido ao curador gerir os bens do curatelado 

(negotium gerere). No direito romano pós-clássico surgiu a curatela dos 

púberes menores de vinte e cinco anos, situação em que ao curador era 

permitido se valer dos dois modos de administração do patrimônio do 

curatelado: negotium gerere e auctoritatis interpositio (ALVES, 1986, p. 382). 

Ainda no que diz respeito às semelhanças e diferenças entre os 

institutos da tutela e da curatela no direito romano, há que se dizer que a tutela 

acarreta verdadeiro poder a ser usufruído por seu titular, ao passo que a 
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curatela, também tida como poder, se desenvolve em consonância com o 

poder familiar, com ele se coadunando, mas tendo finalidade prioritariamente 

patrimonial. Assim, tem-se que na Roma Antiga, tutor datur personae, curator 

rei, o que, em parte, é inverídico, posto que também a curatela é dada a uma 

pessoa (CORRÊA; SCIASCIA, 1988, p. 110). 

A tutela, portanto, implica a subordinação total do pupilo, impúbere, ao 

tutor, encarado como substituto do poder do pater; a curatela pressupõe 

preocupação patrimonial com os interesses do curatelado. Ao longo da 

evolução romana, todavia, tutela e curatela muito se aproximaram, mormente a 

partir da obra de Justiniano, como já se afirmou linhas acima; e, saliente-se, a 

tendência tem sido a preocupação com o sujeito, não com o que interessa à 

sua família. São paralelos os institutos no sentido de serem tratados pelo 

mesmo magistrado, terem, igualmente, tutor e curador, obrigação de aceitar o 

encargo, e poderem igualmente se valer das chamadas escusas. Diferem 

quanto às pessoas a quem se dirigem, bem como pelo fato de não poder ser o 

tutor nomeado por ato especial, como se opera com o curador, e por não haver 

curatela testamentária, nos moldes da tutela (CORRÊA; SCIASCIA, 1988, p. 

110). 

No que diz respeito exclusivamente à curatela, diga-se que, 

originalmente, o instituto tem vistas à proteção dos interesses familiares, de 

modo geral, o que se denota pela proteção do patrimônio do naturalmente 

incapaz. São vários os tipos de cura romana, dos quais em apenas alguns se 

fala na gestão ampla dos bens do curatelado. Note-se, no entanto, que os 

romanistas não chegaram a um consenso sobre os três termos que mais 

comumente designam os alienados mentais: furiosi, dementes e mentecapti. 

Ainda hoje há dúvidas quanto à diferença de sentido entre eles. Predomina a 
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opinião segundo a qual os furiosi eram os loucos com intervalos de lucidez, 

enquanto os mentecapti sofriam de loucura contínua, sem intervalos. Os 

autores que dessa maneira entendem acreditam que no período pré-clássico, 

conforme o teor da Lei das XII Tábuas, somente existia a curatela dos furiosi. 

No direito clássico, por sua vez, a medida curatelar foi estendida aos dementes 

(mentecapti). De outro lado, há estudiosos da matéria que defendem a 

designação furiosus como sendo atribuída a qualquer alienado mental, donde é 

possível inferir que, no direito pré-clássico, a curatela furiosi abarcava todas as 

espécies de alienação mental, não tendo sido ela estendida, no direito clássico, 

aos dementes, que nela já incidiam desde há muito. No direito pós-clássico 

falou-se em intervalo de lucidez; daí a distinção entre os furiosi e os dementes 

(ou mentecapti, que tinham inteligência reduzida – NADER, 2006, p. 656) 

(ALVES, 1986, p. 405).Tem-se, portanto: 

2.3.3 a) Cura furiosi, prevista na Lei das XII Tábuas, Tábua Quinta, item 

8, literalmente: “Se alguém torna-se louco ou pródigo e não tem tutor, que a 

sua pessoa e seus bens sejam confiados à curatela dos agnados e, se não há 

agnados, à dos gentios” (apud VIEIRA, 1994, p. 141), disposta àquele que, na 

oportunidade da morte do paterfamilias, tem seu estado de loucura constatado. 

Compete, nesse caso, ao agnado mais próximo administrar seu patrimônio. Na 

falta dele, a curatela compete aos gentiles. Se o louco sarar, extinta será a 

medida que, ao revés, somente será suspensa nos intervalos de lucidez 

(CORRÊA; SCIASCIA, 1988, p. 114).  

Como não havia interdição do louco, tal qual ocorre hodiernamente, a 

determinação da medida decorria da simples manifestação da loucura. Dessa 

maneira, o alienado mental ficava sob curatela até que se curasse ou 

morresse, não sendo levados em conta eventuais intervalos de lucidez. Acerca 
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disso, Justiniano determinou que deveria a medida curatelar restar suspensa 

durante o espaço de tempo em que o curatelado estivesse lúcido, retornando, 

imediatamente, ao poder do curador uma vez que se desse recaída (ALVES, 

1986, p. 406).  

No direito do período pré-clássico apenas se falava na existência da 

curatela legítima, que quer dizer que o curador seria sempre parente do 

incapaz (agnados e, na falta deles, os gentiles). Já no direito clássico, não era 

deferida a curatela somente em favor dos parentes, mas de igual modo seria 

exercida por pessoa estranha (curatela dativa, situação em que, em sede 

testamentária, deveria o paterfamilias indicar curador a fim de cuidar dos 

interesses do incapaz). Se não houvesse testamento, a curatela seria conferida 

a um parente agnado, ou, na falta deles, gentiles (ALVES, 1986, p.406). 

Caso a nomeação não parecesse adequada aos olhos do pretor, poderia 

designar pessoa outra que lhe parecesse apta ao desempenho da questão. A 

diferença entre curatela legítima e testamentária apenas desapareceu do 

ordenamento jurídico no Império Romano do Oriente, com Justiniano. O 

curador é quem administra os bens do louco, tendo sobre eles poderes amplos 

de alienação, inclusive (lembre-se que tais poderes somente desapareceram 

no século III d. C.) As ações porventura movidas pelo curador serão discutidas 

por meio das actiones negotiorum gestorum (ações de gestões de negócios). 

Nessa senda, debaterão os autores se tais obrigações eram diretas ou úteis 

(ALVES, 1986, p.406);  

2.3.3 b) Cura prodigi, também com previsão na Lei das XII Tábuas 

(mesmo item 8 da Tábua Quinta, retro citado), cabível ao pródigo, entendido 

esse como aquele que desbaratava seus bens. A curatela seria exercida pelos 

agnados do incapaz, responsáveis pela administração do patrimônio da família 
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(CORRÊA; SCIASCIA, 1988, p. 114). Na falta deles, pelos gentiles. Ausentes 

as duas categorias de parentes, o magistrado poderia nomear curador sujeito 

indicado pelo paterfamilias  em sede de testamento, ou outra pessoa idônea 

(ALVES, 1986, p.408).  

Note-se que no período pré-clássico do direito romano pródigo era 

apenas aquele que gastava desordenadamente os bens que recebera por 

herança de seu pai; portanto, a proteção era somente dos bens familiares (só 

os ingênuos poderiam seriam tidos como pródigos). Já no período clássico, 

pródigo era aquele que dilapidava seu patrimônio, qualquer que tenha sido a 

origem deste (também os libertos e os filhos emancipados poderiam se sujeitar 

à prodigalidade). A determinação da prodigalidade dependia, necessariamente, 

de sentença de interdição prolatada pelo pretor, diferentemente do que ocorria 

com os loucos (ALVES, 1986, p. 408).  

Eram duas as conseqüências de tal decretação: o pródigo perdia a 

administração de seus bens, que passava ao curador, assim como o ius 

commerci e estava impedido, por ter se tornado incapaz, de praticar atos, por si 

só, que diminuíssem seu patrimônio, restando autorizada, somente, a prática 

de situações que incrementassem seus haveres. O curador do pródigo tinha 

poderes semelhantes ao do curator furiosi. Extinguia-se tal curatela quando do 

falecimento do pródigo, caso em que, segundo a maioria dos romanistas, havia 

necessidade de revogação expressa, pelo pretor, do decreto que determinara a 

interdição (ALVES, 1986, p. 408); 

2.3.3 c) Cura minorum XXV annorum, já mencionada linhas acima, 

surgida depois da Lei Plaetoria, no século II a. C. (período pós-clássico do 

direito romano). Era exercida em relação aos menores de vinte e cinco anos de 

idade, de modo que o curador estava encarregado de intervir nos atos por eles 
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praticados, para evitar fossem enganados, impedindo sua posterior anulação, 

mesmo que a pedido do próprio menor. Depois de Marco Aurélio, tal tipo de 

curatela ganhou ares de tutela (CORRÊA; SCIASCIA, 1988, p. 114).  

No governo de Justiniano, era provável que tais menores fossem 

considerados capazes de fato. Competia ao próprio menor púbere, fosse 

homem ou mulher, a escolha de seu curador, conquanto a nomeação devesse 

ser feita pelo magistrado, que, inclusive, poderia confirmar nome sugerido pelo 

pai do menor em testamento. Para realizar débitos ou alienar bens, o menor 

necessitava do consensus do curador, autorização assemelhada à auctoritas 

do tutor. Ademais, o curador ou curadores (já que se admitia a pluralidade de 

representantes), uma vez que quisesse declinar do encargo, deveria 

apresentar escusa admissível. Poderia ele administrar os bens do menor 

púbere de vinte e cinco anos, ou se limitar a dar seu consentimento 

(consensus) nos negócios jurídicos em que ele era requisitado. Tinha o curador 

responsabilidade idêntica ao do tutor. Poderia, mesmo, alienar bens do 

curatelado, exceto as coisas imóveis ou móveis de valor (ALVES, 1986, p. 

411).  

Com vinte anos de idade, por outro lado, os varões eximiam-se da 

curatela, o mesmo se dando com as mulheres de dezoito, desde que tivessem, 

homens e mulheres, boa conduta (obteriam a chamada venia aetatis do 

imperador, por meio da qual estavam autorizados a celebrar, dissociados do 

curador, negócios jurídicos diversos da doação ou alienação de coisas imóveis 

ou móveis de valor - ALVES, 1986, p. 411). O curador tinha a responsabilidade 

de administrar o patrimônio do curatelado, através da actio negotiorum 

gestorum. No direito Justiniano há um juízo especial contra o curador, o 

curationis iudicium. Outros tipos de curatelas particulares são aquelas 
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exercidas pelo curator ventris, em prol dos interesses do nascituro, os diversos 

curatores bonorum, encarregados da administração do patrimônio dos 

prisioneiros de guerra, ausentes por motivo oficial, devedor insolvente que 

cedeu seus bens aos credores, de modo a evitar a infâmia, e o curador da 

herança nos casos em que ela ainda não foi adida pelos herdeiros voluntários 

(CORRÊA; SCIASCIA, 1988, p. 114). 

Em legislação anterior, de que são exemplos significativos o Código de 

Hamurabi, de origem mesopotâmica, datado, aproximadamente, de 1754 a. C., 

e o Código de Manu (livros oitavo e nono), proveniente da Índia, em torno de 

1000 a. C., não há menção à curatela nem a instituto a ela assemelhado 

(VIEIRA, 1994). 

Na Idade Média, acobertados pela noção de caridade, os hospícios 

começaram e exercer função de verdadeiro controle social, já que isolavam da 

comunidade os desviados e excluídos, tais como os leprosos e pestilentos. Ao 

depois, durante o Antigo Regime, estas casas abrigavam os grupos 

considerados potencialmente perigosos: loucos, pecadores, sifilíticos, 

deficientes, pobres, vagabundos, criminosos, prostitutas, órfãos, idosos, 

desempregados e marginais (grifamos) (MEDEIROS, 2007, p. 83). 

O Código Civil francês de 1804, de Napoleão Bonaparte, trazia previsão 

da interdição dos incapazes, com sua conseqüente privação da liberdade, 

somente após julgamento em que se deveria garantir o interrogatório do 

suposto incapaz. Bem se vê, daí, a proteção ao contraditório, ou direito de 

defesa do interditando em relação à decretação unilateral de sua incapacidade 

(MEDEIROS, 2007, p. 85).  

A Consolidação das Leis Civis, de Teixeira de Freitas, vigente antes da 

edição do Código Civil de 1916, encarava o incapaz como verdadeiro estorvo 
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social, como é de se depreender da leitura de sue artigo 311, assim disposto, in 

verbis: Logo que o Juiz dos Órfãos souber que em sua jurisdição há algum 

demente, que pela sua loucura possa fazer mal, entrega-lo-á a um curador, que 

administre sua pessoa e bens. O alvo da proteção era, nitidamente, a 

sociedade, não o insano (NADER, 2006, p. 656). 

O Código Civil de 1916 cuidou do instituto da curatela nos artigos 446 e 

seguintes. Por aquele diploma civil, estavam sujeitos à curatela os loucos de 

todo o gênero, os surdos-mudos sem educação que os tornasse hábeis a 

expressar sua vontade, e os pródigos (VENOSA, 2007, p. 421).  

De acordo com a disciplina do Código Civil de 1916, aliás, eram tidos 

como válidos os atos praticados pelo amental em intervalo de lucidez, o que 

não mais acontece, de acordo com a previsão do Código Civil de 2002 

(RODRIGUES, 2004, p. 415).  

A curatela do pródigo remonta ao Direito Romano, época em que o 

patrimônio era propriedade comum e sua destruição refletia sobre todo o grupo 

familiar, como já se observou linhas acima. A interdição, nesses casos, era 

decretada em prol da coletividade (VENOSA, 2007, p. 428).  

Na disciplina de 1916, tal curatela tinha como finalidade a proteção da 

família daquele que dissipa de modo desvairado seu patrimônio. Tanto que, 

conforme o artigo 460 daquele Código Civil, a interdição do pródigo só poderia 

ser feita se houvesse cônjuge, ascendentes ou descendentes que a 

promovessem. Caso tais parentes não existissem, levantada seria a interdição, 

cujo escopo máximo era a proteção daquelas pessoas. Tal restrição não foi 

renovada pelo legislador de 2002 (RODRIGUES, 2004, p. 417). 

No que tange aos limites da curatela no Código Civil de 1916, tem-se 

que nos casos de loucura a curatela abrangia todos os atos da vida civil por se 
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tratar de notória incapacidade plena do interdito. Em se tratando do surdo-

mudo, deveria o magistrado diminuir alguns dos efeitos da interdição, se 

entendesse que a inaptidão do curatelado não era plena, podendo ele praticar 

atos tidos como de menor importância. Silvio Rodrigues considerava sábia tal 

gradação permitida pela lei (2004, p. 418).  

O mesmo autor informa que algumas leis que se seguiram ao Código 

Civil de 1916 modificaram a matéria. São de relevo as alterações que se 

referiam ao psicopata, as que incluíram os viciados em tóxicos entre os 

incapazes, assim como as que estabeleceram graus de incapacidade a fim de 

limitar a interdição e as que criaram a figura do administrador provisório (2004, 

p. 412). 

Detalhe-se, pois: o Código Civil de 1916 utilizava a expressão “loucos de 

todo o gênero” (absolutamente incapazes, que só poderiam praticar atos 

jurídicos quando representados por seu curador; eram incluídos no grupo dos 

incapazes por meio de sentença que decretava sua interdição), o que acabou 

sendo substituído pelo termo “psicopata” (portador de psicopatologia ou 

moléstia mental ou de qualquer anomalia psíquica; hoje a psiquiatria distingue 

o psicopata do psicótico e do neurótico – RODRIGUES, 2004, p. 413), 

aventado pelo Decreto nº 24.559/34 (RODRIGUES, 2004, p. 412).  

Tal norma dispunha que o psicopata recolhido em estabelecimento para 

tratamento não poderia praticar ato jurídico de alienação ou administração de 

bens em noventa dias a contar de sua internação, exceto por intermédio de seu 

cônjuge, pai, mãe ou descendente maior, uns na falta de outros (artigo 27, § 

1º). Decorrido o prazo de noventa dias, a menos que fosse conveniente a 

interdição imediata, era nomeado administrador provisório dos bens do 

psicopata. Então, somente transcorridos dois anos, caso o doente não tivesse 
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readquirido capacidade para reger sua pessoa e bens, seria interditado. Até a 

interdição todas as medidas tomadas deveriam acontecer em segredo de 

justiça, visto que se tinha confiança na recuperação do enfermo mental 

(RODRIGUES, 2004, p. 412). 

O artigo 26 do mesmo diploma estabeleceu, ainda, que os psicopatas 

poderiam ser tidos como absoluta ou relativamente incapazes, dependente, tal 

gradação, de perícia médica. Desse modo, a sentença judicial que decretava a 

interdição deveria ser precisa em relação a ser a incapacidade absoluta ou 

relativa, exegese confirmada pelo artigo 28, § 3º do mesmo Decreto. Assim é 

que a ação do administrador provisório é, por conseqüência, também limitada. 

Tal Decreto foi revogado por outro, de número 99.678/90, que, por sua vez, 

também foi revogado (RODRIGUES, 2004, p. 413). 

O Decreto-Lei nº 891/38 regia a situação dos toxicômanos, cuidando de 

sua internação e regulando os tipos de interdição a que estavam sujeitos (plena 

ou limitada, conforme fossem, respectivamente, absoluta ou relativamente 

incapazes, de acordo com seu artigo 30, § 5º). Também gradativos, pois, os 

poderes reservados ao curador do viciado em drogas (RODRIGUES, 2004, p. 

414). 

No que respeita ao exercício da curatela no Código Civil de 1916, o 

artigo 455 dispensava o cônjuge de fazer inventário ou apresentar balanços 

anuais das contas em duas situações, quais sejam: quando o regime de bens 

fosse o da comunhão e, qualquer que fosse o regime de bens do casamento, 

quando os bens do interdito se achassem descritos em instrumento público. O 

Decreto nº 24.559/34, por sua vez, previa tratamento mais rigoroso, vez que 

determinava a prestação de contas trimestral para o administrador provisório e 
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curador do psicopata. O dispositivo não vinha sendo cumprido na prática, 

porém, por representar exigência demasiada (RODRIGUES, 2004, p. 420).  

Em muitos países do Ocidente as reformas legislativas gerais se deram 

principalmente nas décadas de 60 e 70 do século XX, e refletiam preocupação 

crescente com a preservação dos direitos personalíssimos e indisponíveis das 

pessoas, tais como a vida, a liberdade, a integridade física, moral e intelectual, 

o que acabou por refletir também em sede de interdição e curatela. No Brasil, 

apesar de serem bastante ativos os movimentos pelas reformas Sanitária e 

Psiquiátrica, cujas influências já se tornavam evidentes em algumas normas, as 

alterações legislativas substanciais, ainda tímidas, somente se operaram com a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002, objeto central de nosso estudo 

(MEDEIROS, 2007, p. 97 e 98). 

 

 

2.3.4 Pressupostos 

 

 

Principal requisito ou pressuposto fático da curatela é a incapacidade. 

Assim é que, na maior parte dos casos, estão sujeitos a ela os maiores que, 

em razão de doença, seja ela genética ou adquirida, não têm condições de 

gerir sua pessoa e administrar seus bens. Encaixam-se, pois, nessa situação 

padrão as seguintes figuras elencadas no artigo 1767 do Código Civil: aqueles 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil (I); aqueles que, por outra causa 

duradoura, não puderem exprimir a sua vontade (II); os deficientes mentais, os 
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ébrios habituais e os viciados em tóxicos (III); os excepcionais sem completo 

desenvolvimento mental (IV) e os pródigos (V).  

Nesse ponto, importante mencionar a situação, por exemplo, de pessoas 

cegas, analfabetas, epilépticas ou surdas; uma vez que sejam capazes de 

manifestar sua vontade, não há que se falar em interdição e conseqüente 

estabelecimento de curatela. O mesmo se aplica ao idoso, pelo simples fato da 

idade provecta, exceto se houver doença que prejudique a regência de sua 

própria pessoa e patrimônio, caso em que, em razão da enfermidade, deverá 

haver nomeação de curador (DINIZ, 2007b, p. 603). Isso o que, sustentamos, 

deve acontecer ao idoso portador do Mal de Alzheimer quando, em razão da 

evolução da doença, apresenta-se absolutamente incapaz de cuidar de si 

próprio, em todos os sentidos. 

Há, ainda, quem se refira à existência de curatela que se estende do 

curador aos filhos do curatelado, desde que haja necessidade de suprimento 

do poder familiar. Trata-se da chamada curatela prorrogada ou extensiva. Na 

prática, não passa de simples tutela. A par dessas, há a curatela do nascituro e 

do ausente. Outros tipos existem ainda, sendo chamadas curadorias especiais, 

em razão de sua natureza, fins e efeitos peculiares (DINIZ, 2007b, p. 604). 

Pressuposto jurídico, sem o qual não se fala na existência do encargo, é 

o processo judicial em que resta decidida a interdição do incapaz e, 

subseqüentemente, é nomeado curador, conforme já se analisou em itens 

anteriores (DINIZ, 2007b, p. 604).  
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2.3.5 Espécies 

 

 

A classificação principal tem como base a pessoa que esteja sob 

curatela. Desse modo, é possível falar em: curatela de adultos incapazes, 

curatelas destacadas do regime legal do instituto, em razão de suas 

particularidades e curadorias especiais (DINIZ, 2007b, p. 604). 

O rol de pessoas sujeitas à curatela vem disciplinado no artigo 1767 do 

Código Civil atualmente em vigor (CC de 2002, Lei nº 10.406/02). Trata-se de 

rol taxativo, que não admite outras hipóteses, afora as elencadas pelo 

legislador. Não são, pois, permitidas a interpretação extensiva e a analogia, 

sob pena de ser abalada a segurança jurídica. A interdição, de que decorre a 

nomeação de curador, tem caráter excepcional, donde se infere que, na 

dúvida, não deve ser decretada, de acordo com Nagib Slaib Filho (apud 

NADER, 2006, p. 657).  

A disciplina legal atual, segundo Silvio Rodrigues, retrata a nova 

realidade, em que há amplas possibilidades médicas de detecção de doenças 

mentais ou situações outras em que resta prejudicada a lucidez de alguém. O 

mesmo autor adianta: são sete as espécies de curatela previstas nesse 

Capítulo do Código Civil, quais sejam, as situações enumeradas no artigo 

1767, a curatela do nascituro, prevista no artigo 1779, e a curatela do enfermo 

ou portador de deficiência física, expressa no artigo 1780 (2004, p. 414 a 415).  

Registre-se, ademais, outras duas classificações da curatela, hoje já 

superadas, visto estarem de acordo com o já revogado Código Civil de 1916. 

Limongi França divide o instituto em duas espécies, quais sejam: quanto à 

natureza, que pode ser legal ou legítima, judicial ou dativa e voluntária, e 
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quanto ao objeto que, por sua vez, pode ser ordinária (dos loucos, dos surdos-

mudos e dos pródigos) e extraordinária (do nascituro, do ausente, do menor, 

para certo negócio, processual e judicial) (apud BRUM, 1995, p. 36 a 37).  

Eduardo Espínola faz a seguinte divisão: curatela de pessoas (dos 

loucos, dos toxicômanos, dos surdos-mudos e dos pródigos), curatela de bens 

(dos nascituros, dos ausentes, dos menores e da herança jacente) e curatelas 

especiais (colisão de interesses entre o menor e seu representante, réu preso, 

revel citado por edital ou com hora certa, para citação de demente ou enfermo 

impossibilitado de recebê-la, incapaz que concorre com seu representante em 

inventário, certo negócio, suposto incapaz, curador ao vínculo do casamento e 

curadorias especiais ou oficiais, desempenhadas pelo Ministério Público (apud 

BRUM, 1995, p. 36 a 37). 

Vejamos a classificação adotada majoritariamente pela doutrina atual: 

 

 

2.3.5.1 Curatela dos adultos incapazes 

 

 

Ademais dos comentários acerca das outras espécies de curatela, frise-

se, desde já, que nos importa aqui analisar, com a profundidade que uma 

dissertação de mestrado requer, apenas a curatela dos adultos incapazes; 

essa, que ora se nos apresenta. 

Tal medida abrange: 

a) A curatela dos psicopatas (ou, segundo o Código Civil de 1916, ora 

revogado, os “loucos de todo o gênero” – GONÇALVES, 2007, p. 613), 

alienados mentais sem o necessário discernimento para os atos da vida civil e 
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excepcionais sem completo desenvolvimento mental (artigo 1767, I, III, 1ª 

parte, e IV, CC). O CPC se refere à anomalia psíquica, no artigo 1178, I 

(VENOSA, 2007, p. 425).  

Trata-se dos portadores de doenças mentais que, em razão da 

enfermidade, mostram-se incapazes para a gestão de sua pessoa e bens 

(DINIZ, 2007b, p. 605). São exemplos de doentes mentais, colacionados por 

Maria Helena Diniz, que menciona Pontes de Miranda: dementes, oligofrênicos, 

fracos de espírito (imbecis), dipsômanos (impulsão irresistível a beber), quer 

seja a enfermidade demência afásica, fraqueza mental senil, degeneração, 

psicastenia, psicose tóxica (morfinismo, cocainismo, alcoolismo), psicose 

autotóxica (esgotamento, uremia, etc.), psicose infectuosa (delírios pós-

infecciosos etc.), paranóia, demência arteriosclerótica, demência sifilítica, etc., 

uma vez que a moléstia cause alteração no uso regular de suas faculdades 

mentais, alterando o exercício dos atos da vida civil (2007b, p. 605).  

Outrossim, anote-se que são tidas como enfermidades mentais 

ensejadoras de interdição as doenças congênitas ou adquiridas, como o são a 

oligofrenia e a esquizofrenia, assim como a deficiência mental decorrente de 

distúrbios psíquicos, de que é exemplo a doença do pânico, etc. 

(GONÇALVES, 2007, p. 614).  

O simples distúrbio de inteligência não é o bastante para que se declare 

a interdição de alguém, nomeando-lhe curador (GONÇALVES, 2007, p. 613). 

 Também a velhice, por si só, não representa limitação da capacidade 

civil, exceto se acompanhada de mal psíquico que prive o paciente de 

discernimento suficiente para gerir seus bens e negócios (GONÇALVES, 2007, 

p. 614). O mesmo é o posicionamento de Paulo Nader acerca da questão, para 

quem a interdição da pessoa idosa somente deve ser levada a efeito se houver 
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algum comprometimento físico que a impeça de discernir ou expressar 

racionalmente sua vontade (2006, p. 659).  

Maria Berenice Dias é categórica ao afirmar que a simples idade 

avançada não justifica a medida, já que o mero enfraquecimento psíquico é 

expressão própria da idade e não caracteriza estado de alienação mental. Ao 

contrário, a demência senil autoriza a medida (2007, p. 545). Isso o que 

queremos demonstrar, saliente-se. Jander Maurício Brum é claro ao dizer que 

a senilidade, por si só, não autoriza a interdição. Não há que se falar, então, 

em interdição em razão de idade avançada (1995, p. 71 e 72).  

A pessoa idosa, em razão do seu estado intelectual e/ou físico, 
pode apresentar uma deficiência que a torne inapta para o 
exercício dos seus direitos. Não é a idade que dá ensejo à 
incapacidade dos maiores, como se dá no caso dos menores, 
mas a falta de autodeterminação que precisa ser comprovada 
(PERES, 2008, p. 67). 
 

Também o analfabeto, pelo simples fato do analfabetismo, não deve ser 

posto sob curatela (DIAS, 2007, p. 545). 

Consigne-se, ainda, que há quem entenda deva ser a expressão 

“deficiente mental”, utilizada pelo legislador de 2002, substituída por “portador 

de necessidades especiais” (NADER, 2006, p. 657), mais moderna e menos 

discriminatória. 

Rememore-se nesse momento que, de acordo com o artigo 3º, II do 

Código Civil, são absolutamente incapazes para exercer os atos da vida civil, 

textualmente, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos. Entenda-se enfermidade 

mental como estágio patológico da mente, e deficiência como um déficit de 

inteligência, quer seja congênito ou adquirido (DINIZ, 2007b, p. 605). 
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O doente mental recolhido a qualquer estabelecimento para tratamento 

está impedido de praticar atos de alienação ou administração de bens nos 

noventa dias que seguirem ao seu recolhimento, caso em que isso será feito 

por seu cônjuge, pai, mãe ou descendente maior, uns na falta dos outros 

(perceba-se, então, que tais parentes praticam atos de administração, mas não 

de disposição, antes mesmo da interdição do enfermo mental). Após os 

noventa dias referidos, será nomeado administrador provisório dos bens do 

alienado mental, a menos que a interdição imediata seja conveniente. Se não 

for, os dois anos que se seguirem serão período determinante para que o 

doente se recupere. Caso a recuperação não se efetive, necessária a 

interdição definitiva (GONÇALVES, 2007, p. 615).  

De se perceber, portanto, que a interdição solicita que o estado de 

insanidade mental seja prolongado, ainda que haja intervalos de lucidez 

(Venosa entende que o estado de incapacidade deve ser duradouro, de modo 

a justificar a interdição – 2007, p. 426). Aliás, mesmo os atos praticados pelo 

interditado em momento de lucidez são igualmente nulos (GONÇALVES, 2007, 

p. 615). Tampouco se fala na necessidade de ser a doença perpétua ou 

incurável, posto que, mesmo passageiro o mal, será nomeado curador ao 

psicopata incapaz de gerir sua pessoa e bens (DINIZ, 2007b, p. 606). 

Uma vez decretada a interdição, o magistrado determinará a internação 

do doente em estabelecimento adequado, público ou particular, sempre de 

acordo com a condição econômica e social do enfermo, se entender 

conveniente ou arriscado deixá-lo em casa, ou se o tratamento médico assim 

exigir. É o caso, por exemplo, do insano violento, do viciado em tóxicos 

obsessivo, etc. (VENOSA, 2007, p. 436). Esse o teor dos artigos 1776 e 1777, 

ambos do Código Civil.  
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Rodrigo da Cunha Pereira (apud DINIZ, 2007b, p. 606), no entanto, 

afirma estar convencido de que, na atualidade, o melhor tratamento para o 

enfermo mental é aquele em que o paciente não é retirado do seio da família, 

pois a companhia daqueles que o amam é mecanismo terapêutico dos mais 

eficazes. É a própria Maria Helena Diniz, todavia, quem sustenta 

imprescindível, por vezes, a internação, em razão da impossibilidade de 

manutenção do convívio doméstico, geralmente por conta da agressividade e 

periculosidade do paciente, ou pela exigência do próprio tratamento (2007b, p. 

606). 

Caso se perceba a recuperação do incapaz, tendo cessado a 

psicopatologia, finda a curatela, conforme o que restar apurado em processo 

judicial de levantamento de interdição (DINIZ, 2007b, p. 606). 

Por fim, anote-se que o maior número de casos de curatela em 

andamento nos tribunais pátrios tem como fundamento esse inciso do artigo 

1767 do Código Civil (NADER, 2006, p. 658); 

b) A curatela dos que, por outra forma duradoura, não podem exprimir a 

sua vontade. É o caso de pessoas acidentadas, com seqüelas nas funções 

cerebrais, surdos-mudos que não consigam exprimir sua vontade (a esperança 

de recuperação não pode fazer com que o patrimônio reste acéfalo por longo 

período de tempo – VENOSA, 2007, p. 426).  

Também é, comumente, a situação na qual se encontram os portadores 

de arteriosclerose ou paralisia avançada e irreversível, falta de controle dos 

movimentos e impossibilidade de compreender os processos de linguagem, 

como se dá com aquele vítima de isquemia ou derrame cerebral 

(GONÇALVES, 2007, p. 615). Ainda os pacientes em estado de coma 
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(RODRIGUES, 2004, p. 416). Tais pessoas são tidas como absolutamente 

incapazes, de acordo com preceito estampado no artigo 3º, III do Código Civil.  

O surdo-mudo está sujeito à interdição apenas quando não tiver 

recebido educação adequada de modo que se faça compreender. Ressalte-se 

que surdo-mudo é aquele que por não ser capaz de ouvir, também não 

consegue emitir sons articulados. A surdo-mudez genética é indício de grave 

doença mental, mas desde que o surdo-mudo receba tratamento compatível 

com sua condição, a interdição não será medida necessária em todos os 

casos. Inclusive, ainda que o deficiente seja submetido aos poderes de 

curador, poderão tais poderes ser limitados pelo magistrado, conforme o teor 

do artigo 1772 do Código Civil (VENOSA, 2007, p. 427). 

Frise-se, todavia, que o surdo-mudo capaz de se expressar e fazer 

compreender não deve ser submetido à curatela (por exemplo, é plausível a 

comunicação por meio de digitação eletrônica – NADER, 2006, p. 660). 

Ademais, saliente-se que se houver maneira de educar ou recuperar o interdito 

(surdo-mudo, ébrio habitual, toxicômano, etc.), o curador é obrigado a 

promover seu ingresso em estabelecimento para tanto apropriado, utilizando-

se, para isso, de recursos financeiros do próprio incapaz ou procedendo à 

internação em instituição pública, caso não haja meios para arcar com as 

despesas. A curatela cessa na medida em que o interdito tenha condições de 

expressar sua vontade (DINIZ, 2007b, p. 608). 

Acerca da situação do surdo-mudo, Silvio Rodrigues entende que para 

ele deve ser aplicado o artigo 1780 do Código Civil, já que, nesse caso, restrita 

será a atuação do curador à gestão de alguns negócios ou bens do curatelado 

(2004, p. 415); 
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c) A curatela dos deficientes mentais, seja a deficiência genética ou 

adquirida. Esses não são aqueles incapazes de discernir, caso contrário seria 

dispensável a previsão, posto que o inciso I do artigo 1767 é claro ao abarcar 

os insanos mentais. Assim, a deficiência mental deve ser entendida como 

perturbação da mente que torna confuso o raciocínio, impedindo o pleno 

entendimento da realidade (NADER, 2006, p. 660). Tais pessoas podem ser 

submetidas a tratamento, que pode levar à cura, sendo, por isso, esses 

problemas, a priori, resolvidos, o que denota a reversibilidade da medida 

(GONÇALVES, 2007, p. 616);   

d) A curatela dos ébrios habituais, ou consumidores compulsivos de 

bebidas alcoólicas, também tidos como relativamente incapazes para os atos 

civis, ainda de acordo com o artigo 4º, II, CC. Carecem, portanto, de curador, 

ante o fato de poderem ser acometidos por alucinações decorrentes da 

deterioração mental pelo álcool, ou embrutecimento da mente, além da 

chamada psicose aguda pelo alcoolismo (delirium tremens) (DINIZ, 2007b, p. 

607). A interdição, nesses casos (e também em se tratando do viciado em 

tóxico), pode ser total ou parcial, de acordo com a capacidade do interditando 

(RODRIGUES, 2004, p. 416); 

e) A curatela dos toxicômanos, entendidos esses como aqueles que 

consomem compulsivamente substâncias que ativam o psiquismo, tais como o 

álcool e as drogas (HOUAISS, 2001, p. 2742), (cocaína, morfina, ópio ou 

maconha – GONÇALVES, 2007, p. 616), prevista no artigo 1767, III, parte final 

do Código Civil. Paulo Nader elenca rol mais amplo, qual seja: cocaína e 

derivados (crack, merla, etc.), maconha e derivados (skunk, haxixe, etc.), 

anfetaminas (a menos que para uso terapêutico), metanfetaminas e derivados 
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(speed, ice, etc.), heroína, codeína, ecstasy, happy, super ecstasy, morfina, 

para citar apenas as mais conhecidas e consumidas (NADER, 2006, p. 660). 

Por tóxico se entenda toda substância natural ou sintética capaz de 

modificar as funções do organismo, quando nele introduzida (VENOSA, 2007, 

p. 427).  

A Lei nº 4.294/21 cuidou da sua equiparação aos psicopatas, tendo o 

Decreto-Lei nº 891/38, artigo 30, § 5º, estabelecido duas espécies de 

interdição, de acordo com o grau de intoxicação, quais sejam: a limitada, 

semelhante à interdição dos relativamente incapazes, e a plena, similar à dos 

absolutamente incapazes. Desta feita, dependendo da maior ou menor 

extensão da incapacidade, ao toxicômano seria nomeado curador com poderes 

mais ou menos alargados (DINIZ, 2007b, p. 607).  

De modo geral, são considerados relativamente incapazes quanto à 

prática de atos da vida civil (artigo 4º, II, CC), e estão sujeitos à internação em 

estabelecimentos especiais de tratamento e terapêutica ocupacional, conforme 

previsão da recente Lei nº 11.343/06 que, dentre outras medidas, prescreve 

meios de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, cuida da repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de entorpecentes e tipifica condutas, além de instituir o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o chamado SISNAD (DINIZ, 

2007b, p. 607). Chame-se a atenção para o fato de que o uso transitório de 

substâncias entorpecentes não é o bastante para justificar pedido de 

interdição/curatela (GONÇALVES, 2007. p. 616); 

f) A curatela dos excepcionais sem completo desenvolvimento mental. É 

bem verdade que essa situação poderia ter sido absorvida pelo inciso anterior 
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do artigo 1767, quando o legislador se refere aos deficientes mentais 

(VENOSA, 2007, p. 428).  

São os detentores de enfermidade mental que os alienam do mundo ao 

redor, inabilitando-os para a prática dos atos da vida civil. Apenas a título de 

exemplo, tem-se o portador de Síndrome de Down. Também o surdo-mudo que 

não tenha recebido educação que o insira no seio social carece de 

desenvolvimento mental completo. Excepcional é aquele que nasceu com 

alguma anormalidade física ou mental, destacando-se o déficit mental. Aqui, 

não se fala propriamente em doença mental, mas redução da capacidade do 

excepcional, de modo que ele é incapaz de compreender situações mais 

complexas ou difíceis (GONÇALVES, 2007, p. 618).  

Compete, pois ao magistrado, apoiado em perícias médicas cuidadosas, 

aferir se é caso de deficiência mental ou se se está diante de excepcional sem 

completo desenvolvimento mental. As situações, por suas semelhanças, 

acabam por se confundir. Deixe-se claro que o excepcional tem enfermidade 

congênita, em geral acompanhada de anormalidade física, e diminuta 

capacidade para os atos da vida civil. Aplica-se, então, no caso em tela, o 

artigo 1772 do Código Civil, vez que é pertinente que o magistrado gradue a 

curatela (GONÇALVES, 2007, p. 618). Da mesma forma que se opera com os 

viciados em álcool ou drogas, também para os excepcionais sem completo 

desenvolvimento mental existe previsão de interdição total ou parcial, conforme 

o grau da incapacidade (RODRIGUES, 2004, p. 416).  

Apesar dessa previsão legal, Maria Bernadete de Moraes Medeiros 

noticia que pesquisa realizada durante o ano de 2001 no Estado de São Paulo 

apurou a existência de 1183 registros de interdição, 99,3% dos quais interdição 

total, isto é, o interdito foi tido como absolutamente incapaz para manifestar sua 
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vontade, tendo sido cassados todos os seus direitos civis e políticos (2007, p. 

99). 

Paulo Nader concebe o excepcional sem completo desenvolvimento 

mental como sendo o oligofrênico, doença que Hélio Gomes, por ele 

mencionado, define, in verbis, como: 

[...] distúrbios da evolução cerebral durante a gestação, ou nos 
primeiros anos da vida, acompanhados de numerosas 
anomalias e com acentuado déficit intelectual. Há uma parada, 
ou um atraso, do desenvolvimento mental, determinando 
diversos graus de deficiência intelectual (apud NADER, 2006, 
p. 661).  

 
g) A curatela dos pródigos, sendo esses aqueles que dissipam seu 

patrimônio de modo desordenado, por serem portadores de grave desvio de 

personalidade (GONÇALVES, 2007, p. 618). 

Faz-se, portanto, necessária a medida em prol dos interesses da família 

e do Estado, para quem o pródigo se tornaria pesado ônus. Registre-se, de 

início, que tal previsão do Código Civil de 2002, já constante do texto do 

diploma de 1916, foi criticada por João Luiz Alves, para quem a medida parecia 

totalmente desnecessária, porquanto se há distúrbio mental que o leva a 

gastos desordenados, o pródigo estaria bem alocado no inciso I do mesmo 

artigo 1767 (artigo 460 do Código Civil de 1916), vez que estaria em jogo 

situação de doença mental (apud NADER, 2006, p. 662).  

São os onemaníacos (aqueles que têm impulso irresistível a comprar 

toda a sorte de objetos), os dipsômanos (os que têm impulso para a bebida, 

terminando, dessa forma, por dissipar seu patrimônio) e os depravados de 

qualquer espécie, que gastam imoderadamente com mulheres, diversão, luxo, 

doações e empréstimos (GONÇALVES, 2007, p. 619). É anomalia, ao mesmo 

tempo, social, jurídica e psiquiátrica (VENOSA, 2007, p. 428).  
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O pródigo é relativamente incapaz, diga-se inicialmente (artigo 4º, IV, 

CC), apto, unicamente, à prática de atos que se referem à administração de 

seu patrimônio, sendo o curador necessário para a efetivação dos atos 

seguintes, dentre outros: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, etc., de acordo com o artigo 1782 do Código 

Civil (DINIZ, 2007b, p. 608). 

Somente será autorizado a conduzir sua vida civil nos limites dos 

rendimentos que lhe forem atribuídos. Acerca de sua pessoa, não há que se 

falar em restrição; assim, é possível que se case (sendo necessária, porém, a 

presença do curador para a celebração de pacto antenupcial – NADER, 2006, 

p. 671), exerça profissão (a menos que de comerciante ou empresário), seja 

testemunha, fixe preço em contrato de compra e venda (artigo 485, CC), vote, 

determine o domicílio conjugal, autorize o casamento dos filhos (GONÇALVES, 

2007, p. 620).  

No entanto, ato proibido que eventualmente venha a praticar será 

anulável por iniciativa dele próprio, de seu cônjuge, ascendente ou 

descendente. Se a prodigalidade vier acompanhada de psicopatia, é a doença 

que justifica a interdição e subseqüente nomeação de curador (DINIZ, 2007b, 

p. 608). 

Inclusive, Pontes de Miranda, arrolado por Carlos Roberto Gonçalves, 

sustenta que a prodigalidade é tida como doença degenerativa, muitas vezes 

manifestação inicial da loucura. Anote-se, ainda, que hoje são raras as 

decisões que versam sobre a curatela do pródigo, uma vez que é difícil a 

prova, no caso concreto. Isso porque há diferença gritante entre a conduta 

daquele que dilapida em razão de patologia psíquica e o irresponsável, 
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despreocupado com a sorte dos membros da família (apud GONÇALVES, 

2007, p. 620). Nesse sentido, Arnaldo Rizzardo: 

O grande problema é definir as fronteiras entre a desordem 
mental ou falta de coerência na direção do patrimônio com a 
conduta desvairada do perdulário por querer a pessoa 
aproveitar a vida, canalizando sua fortuna ou ganhos em 
diversões, noitadas em bares, boates, motéis e outras formas 
de dilapidação do patrimônio, obrigando a família a sofrer 
necessidades, inclusive alimentares. Há uma diferença entre a 
demência e a irresponsabilidade. Talvez, o que se verifica mais 
amiúde é a conduta irresponsável, a total ausência de 
compromisso, ou despreocupação com a sorte dos membros 
da família (apud VENOSA, 2007. p. 429). 
 

Inclusive, senescência4 não significa prodigalidade. Sobre a questão, 
leia-se a seguinte jurisprudência: 

 
Interdição. Pródigo. Senescência. Não é pródigo o que 
despende de quantias moderadas com sua companheira. 
Dependência de homem idoso em relação à sua companheira, 
explicável do ponto de vista médico, que não chega a justificar 
a sua interdição. Distinção entre senescência e senilidade5. 
Ação de interdição julgada improcedente. Embargos rejeitados. 
(TJRS – EI 585.034.846, 3º G. C., rel. Des. Ruy Rosado de 
Aguiar Jr., RJ 116/110, in Vade-Mecum Jurídico Atualizável, 
Editora Síntese, p. 680, jul./92).  

 
No que diz respeito à prodigalidade, Venosa entende ter a sentença de 

interdição inegáveis efeitos ex nunc. Os atos jurídicos praticados antes de sua 

publicação, pois, devem ser tidos como perfeitamente válidos, restando 

protegida a boa-fé de terceiros que com ele negociaram (VENOSA, 2007, p. 

430).  

Deve o magistrado averiguar o grau da incapacidade, determinando, se 

for o caso, atos que podem ser praticados pelo interdito, em se tratando de 

deficiente mental, ébrio habitual, toxicômano e excepcional sem completo 

desenvolvimento mental (artigo 1772, CC). O que se passa, desse modo, é a 

estipulação, por parte do juiz, de restrições para o interdito, mormente no que 

                                                           
4 Senescência quer dizer qualidade de senescente, velhice (HOUAISS, 2001, p. 2545). 
5 Esclareça-se: por senilidade se deve entender certa debilidade física e mental associada à 
idade ou a uma alteração prematura dos tecidos (HOUAISS, 2001, p. 2546). 
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tange a emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, praticar, em geral, atos que não se restrinjam à mera 

administração. Isso significa dizer que os atos restritos somente podem ser 

praticados pelo curatelado com a presença do curador. Idêntico é o sentido do 

artigo 1782 do Código Civil (DINIZ, 2007b, p. 609).  

Nessa seara, Venosa entende imprescindível a atenta atuação do 

magistrado no que respeita ao estabelecimento dos limites da curatela, com 

base na prova pericial produzida, vez que não se pode submeter os interditos a 

um regime idêntico de incapacidades, porque mesmo os deficientes mentais 

têm graus diferentes de falta de discernimento. Corrobora, portanto, o autor, o 

pensamento supramencionado de Maria Helena Diniz (2007, p. 423). 

O artigo 1767 do Código Civil, ora examinado, coaduna-se perfeitamente 

com os artigos 3º e 4º do mesmo diploma, já estudados oportunamente quando 

da abordagem da incapacidade absoluta e relativa. Desse modo, os incisos I e 

II do artigo 1767 harmonizam-se com a incapacidade absoluta, constante do 

artigo 3º do Código Civil, ao passo que os incisos III, IV e V encontram 

correspondência no artigo 4º do CC, e trazem à luz situações afetas à 

incapacidade relativa. Inclusive, como já se percebeu, a situação do pródigo foi 

especialmente abordada pelo artigo 1782 da mesma Lei nº 10.406/02 (Código 

Civil) (GONÇALVES, 2007, p. 612). 

De modo geral, sobretudo no que respeita aos doentes mentais, vale 

mencionar o preconceito que, ainda hoje, permeia as relações em torno desse 

indivíduo, que é tido mesmo, muitas vezes, como não-cidadão. Maria 

Bernadete de Moraes Medeiros acredita que isso se deve, também, ao fato da 

doença mental poder ser empiricamente identificada pelo próprio grupo social, 

em função de avaliação que se faz acerca do comportamento social do 
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enfermo, distinto da dita normalidade. “A doença mental, diferentemente de 

outras, não se faz acompanhar, necessariamente, de dor ou sofrimento. O 

doente nem sempre se percebe nessa condição; alguém o define como tal” 

(2007, p. 87). 

 

 

2.3.5.2 Curatelas particulares 

 

 

São assim consideradas aquelas curatelas apartadas da disciplina legal 

do instituto, conforme se aferiu da leitura das linhas acima. Trata-se da curatela 

do nascituro e do ausente. 

a) A curatela do nascituro se faz necessária, já que, muito embora a 

personalidade tenha início com o nascimento com vida, a lei põe a salvo os 

direitos do nascituro (artigo 2º do Código Civil e artigos 7º a 10 do ECA, Lei nº 

8.069/90).  

Nascituro, esclareça-se, é o ser já concebido, que se encontra no ventre 

materno (GONÇALVES, 2007, p. 621).  

Nesse sentido, quando enviuvar a mulher grávida sem condições de 

exercer o poder familiar, por ter sido dele destituída em relação a outros filhos 

menores, deve ser nomeado curador ao nascituro, se houver herança, legado 

ou doação a ser por ele recebida, de acordo com os artigos 1779 do Código 

Civil e 878, Parágrafo Único do Código de Processo Civil. Lembre-se, porém, 

que a efetivação de quaisquer desses atos jurídicos está subordinada à 

implementação de condição suspensiva, qual seja, o nascimento com vida. 

Também se pode aventar a hipótese da mãe estar interditada, situação em que 
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a curatela se estende ao nascituro; é a curatela estendida, outrora mencionada 

(artigo 1778 do Código Civil) (DINIZ, 2007b, p. 610). É curatela temporária, 

visto que, após o nascimento com vida, será nomeado tutor ao menor (DIAS, 

2007, p. 548). 

Silvio Rodrigues salienta que são raros os casos de curatela de 

nascituro, não tendo o debate acerca da questão grande interesse prático 

(2004, p. 418). 

O Código de Processo Civil é o diploma regente da posse dos bens em 

nome do nascituro (artigos 877 e seguintes). Se a mãe, por outro lado, estiver 

apta a exercer o poder familiar, deverá solicitar a feitura de exame médico que 

comprove a gravidez, a fim de que o juiz possa investi-la na posse dos direitos 

sucessórios que caibam a seu filho (DINIZ, 2007b, p. 610). 

Esse tipo de curadoria cessa com o nascimento com vida do nascituro. 

Nesse momento, institui-se à criança tutor, seja ele testamentário, legítimo ou 

dativo, de acordo com a lei. Raras são as situações práticas desse tipo de 

curadoria, já se comentou (GONÇALVES, 2007, p. 622); 

b) A curatela do ausente, cuja finalidade precípua é pôr a salvo o 

patrimônio daquele que desaparece de seu domicílio sem deixar representante 

ou procurador para lhe administrar os bens (artigos 22 e seguintes do Código 

Civil).  

É situação típica de curatela de coisas, não de pessoas. Do mesmo 

modo será nomeado curador, quando o ausente deixar procurador que não 

queira ou não possa dar continuidade ao exercício do mandato. Também se 

seus poderes forem insuficientes. Nesse diapasão, se for caso de ausência, 

mediante requerimento de qualquer interessado (cônjuge ou outro parente 

sucessível), inclusive o Ministério Público, o magistrado nomeará curador que, 
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sob compromisso, inventariará os bens, administrando-os, auferindo-lhes as 

rendas para entregá-las ao ausente, se retornar, ou aos seus herdeiros. O 

termo final dessa curatela ocorre em um ano a contar da ausência, quando há 

a conversão em sucessão provisória, requerida pelos interessados (DINIZ, 

2007b, p. 610). 

 

 

2.3.5.3 Curadorias especiais 

 

 

Cuida o legislador, nesses casos, de curadorias cujo escopo é a 

proteção dos bens de alguém, não a tutela pessoal; daí sua alcunha: 

curadorias especiais (grifamos). Uma vez exaurida a administração dos bens 

do curatelado, pois, esgotada a função do curador (DINIZ, 2007b, p. 610). 

Venosa entende, inclusive, que essas curadorias têm mais caráter processual 

que material, propriamente (2007, p. 422). 

São enquadradas, portanto, como curadorias especiais as situações 

seguintes: 

a) A curadoria instituída pelo testador para os bens deixados a herdeiro 

ou legatário menor, conforme o artigo 1733, § 2º do Código Civil; 

b) A curadoria que se dá à herança jacente, de acordo com o artigo 1819 

do Código Civil; 

c) A curadoria que se estabelece para o filho, sempre que os interesses 

dele e do pai, no exercício do poder familiar, colidirem (artigo 1692 do Código 

Civil e artigo 90, 142, Parágrafo Único e 148, Parágrafo Único, “f” do ECA, Lei 

nº 8.069/90); 
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d) A curadoria concedida ao incapaz que não tiver representante legal 

ou, mesmo que tenha, houver interesses conflitantes entre eles; 

e) A curadoria conferida ao réu preso; 

f) A chamada curatela especial, em se tratando do réu revel citado por 

edital ou com hora certa (artigo 9º, I e II do Código de Processo Civil); 

g) A curatela do enfermo ou portador de deficiência física, requerida pelo 

próprio, ou, se não puder fazê-lo, por seus pais, tutor, cônjuge (ou companheiro 

– VENOSA, 2007, p. 431), parente ou mesmo, ainda que excepcionalmente, 

pelo membro do Ministério Público, para cuidar de todos ou de alguns de seus 

negócios ou bens, conforme a disciplina do artigo 1780 do Código Civil. Tal 

curadoria, na verdade, significa espécie de “curatela-mandato”, vez que o que 

ocorre é certa transferência de poderes do enfermo para o curador, sem que 

tenha havido prévia interdição. Fala-se, nesse caso, em gestão do patrimônio 

do curatelado, não de sua pessoa (curador ad negotia). Diz respeito, segundo 

Rodrigo da Cunha Pereira (apud DINIZ, 2007b, p. 611) de curatela 

administrativa especial (também essa a nomenclatura adotada por Paulo Nader 

– NADER, 2006, p. 670), ou, de acordo com a lição de Zeno Veloso (apud 

DINIZ, 2007b, p. 611), caso singular e especial de curatela sem interdição, de 

conteúdo restrito e patrimonial.  

Carlos Roberto Gonçalves entende, nesse ponto, ter havido 

desvirtuamento do instituto da curatela, vez que não se trata da proteção do 

maior incapaz, mas do maior capaz, apto a discernir plenamente (2007, p. 

623). Idêntica é a opinião de Silvio Rodrigues (RODRIGUES, 2004, p. 418). 

 Note-se que, nessa situação, o curatelado não sofre de doença mental, 

mas de mal físico (que, segundo a abalizada lição de Carlos Roberto 

Gonçalves, deve ser grave, de modo a obstruir o desempenho da gestão de 
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seus negócios – 2007, p. 623) que o impede de exercer com plenitude seus 

negócios, daí advindo a necessidade de nomeação de curador (situação em 

que se encontra, por exemplo, o paciente internado em Centro de Terapia 

Intensiva – CTI, portanto incapaz de assinar procuração – GONÇALVES, 2007, 

p. 623).  

O mesmo se aplique ao idoso com dificuldade de locomoção. A 

vantagem da curatela administrativa sobre a outorga de mandato é o fato de 

que a procuração, em caso de constatada incapacidade, poderá perder a 

validade (NADER, 2006, p. 670).  

Apela-se, nesse caso, de maneira irrestrita ao bom senso do magistrado, 

de modo a se evitarem fraudes. Na mesma medida se faz necessário o 

consentimento do próprio curatelado, podendo, esse último, mesmo impugnar o 

pedido de curatela feito por seu cônjuge ou parente (DINIZ, 2007b, p. 611). 

Inclusive, quando é o próprio quem faz o pedido de curatela, compete-lhe, 

pessoalmente, a definição do âmbito pretendido para a medida. Frise-se que o 

consentimento do curatelado é imprescindível nesses casos, sobretudo quando 

é terceiro o autor do pedido de interdição. Se o interditando não puder exprimir 

sua vontade, o caso é de curatela ordinária. Venosa não entende 

desnecessária a medida, ainda que haja a possibilidade, ao doente, de nomear 

procurador para cuidar de sua vida negocial (2007, p. 431). 

Para o cumprimento dessas finalidades específicas de curadoria, a Lei 

Orgânica do Ministério Público, as leis locais de Organização Judiciária e o 

Código de Processo Civil atribuem ao membro do Parquet as funções de 

curadoria, quais sejam: Curadoria da Família, Curadoria das Massas Falidas, 

Curadoria de Resíduos, Curadoria de Órfãos, Curadoria de Menores, Curadoria 

de Ausentes e Incapazes, Curadoria de Casamento, Curadoria de Acidentes e 
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Curadoria de Heranças Jacentes. São curadorias especiais, encarregadas da 

intervenção nos negócios em que existam interesses de menores órfãos, 

falidos, ausentes, etc.. (DINIZ, 2007b, p. 612). 

Carlos Roberto Gonçalves, invocando Orlando Gomes, salienta que tais 

curadorias, cometidas aos membros do Ministério Público, como se disse, têm 

finalidade específica, porquanto uma vez exauridas, esgotam a função do 

curador. Têm, inclusive, caráter meramente funcional, posto que são 

destinadas à administração e defesa de bens do curatelado (2007, p. 611). 

 

 

2.3.6 Pessoas habilitadas a exercer a curatela 

 

 

Caso reste comprovada a incapacidade, o juiz se decidirá pela interdição 

e conseqüente nomeação de curador (artigo 1183, Parágrafo Único do Código 

de Processo Civil). Para tanto, observará a ordem contida no artigo 1775 do 

Código Civil, qual seja: companheiro (inclusive o homoafetivo, segundo Maria 

Berenice Dias – 2007, p. 550) ou cônjuge, desde que não esteja separado 

judicialmente ou de fato (essa a curatela obrigatória, por não ser permitida 

escusa por parte do curador. Ademais, é a curatela preferencial – 

GONÇALVES, 2007, p. 633). Silvio Rodrigues entende, porém, que se os 

cônjuges são inimigos ou se o regime de bens do casamento é a separação 

total, não há que se falar em preferência inflexível do cônjuge quando da 

nomeação de curador – 2004, p. 419); na falta de companheiro ou cônjuge, o 

pai ou mãe do interditando e, caso esses também não existam, o descendente 
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que se mostre mais afeto à medida, sem distinção de sexo ou idade, sendo os 

mais remotos precedidos pelos mais próximos (curatela legítima).  

Diante da falta das pessoas constantes do artigo 1775 do Código Civil, o 

juiz nomeará curador dativo, sendo, para tanto, considerada sua idoneidade e 

capacidade para exercer o munus, ainda que seja estranho à família do 

interdito (§§ 1º, 2º e 3º do artigo 1775 do Código de Processo Civil).  

Assim é que, segundo Silvio Rodrigues, existe uma curatela legítima ao 

lado de uma curatela dativa (2004, p. 419). Ocorre, porém, que o artigo 1775 

de nosso Diploma Civil não tem caráter absoluto, pois que o interesse e o bem-

estar do interditando devem ser levados em conta. Silvio Rodrigues entende 

não ser rígida a ordem prevista na lei. Inclusive, sustenta a possibilidade de 

nomeação de curador estranho às figuras elencadas no artigo 1775 mesmo 

quando elas existam, desde que tal definição se mostre mais adequada no 

caso concreto (2004, p. 419). Dessa maneira, igualmente, o interdito não será 

submetido à curatela por parte de quem não lhe inspirava confiança quando em 

pleno gozo de sua capacidade (DINIZ, 2007b, p. 615). 

O Código Civil não prevê a curatela testamentária, a exemplo do que se 

dá com a tutela. Conquanto inexista dispositivo legal expresso, Clóvis 

Beviláqua, citado por Carlos Roberto Gonçalves, sustenta que pode o 

ascendente, em sede de testamento, indicar alguém que, depois de sua morte, 

cuidará da pessoa e bens do curatelado. O juiz, por sua vez, deverá levar em 

conta tal indicação, a par dos curadores determinados pela lei. Não poderá o 

magistrado, porém, preferir o curador indicado em testamento, em detrimento 

dos curadores legais existentes (apud GONÇALVES, 2007, p. 632).  

Venosa entende ser possível a curatela testamentária, à semelhança da 

tutela. Os pais podem, em sede de testamento, nomear curador para os filhos 
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incapazes, uma vez que atinjam a maioridade. Como na tutela, sustenta o 

autor, também na curatela deve-se admitir a possibilidade de nomeação de 

curador por documento autêntico (2007, p. 424).  

Maria Berenice Dias é da mesma opinião. Aliás, a autora afirma que 

como é vedado o testamento conjunto, consoante o artigo 1863 do Código 

Civil, cada um dos pais pode indicar curador que mais lhe pareça adequado, 

curador esse que assumirá o encargo quando o genitor sobrevivente falecer 

(2007, p. 544). 

Também não previu, o Código Civil de 2002, dando azo à dúvida, a 

possibilidade de ser a curatela atribuída ao padrasto, madrasta ou enteado. 

Mas, revele-se, no artigo 1775 do Código Civil é nítida a preocupação do 

legislador com o resgate do princípio constitucional da igualdade de direitos e 

deveres entre marido e mulher, conforme a orientação do artigo 226, § 5º da 

Constituição Federal (LEITE, 2004, p. 450). 

Deve o curador, em todas as situações, proporcionar tratamento 

adequado ao curatelado, de modo que ele se recupere da situação de 

incapacidade, tornando desnecessária a medida, que será, pois, levantada 

(GONÇALVES, 2007, p. 633). O estabelecimento adequado para o tratamento 

pode ser clínica de psicologia, hospital psiquiátrico, ou clínica especializada na 

recuperação dos viciados em tóxicos, dependendo do caso (NADER, 2006, p. 

672). Há necessidade, nessa situação, de ser feita comunicação ao juiz, que 

autorizará a medida. Diante da omissão do curador, pode o magistrado ordenar 

que seja promovida, podendo a desobediência injustificada culminar na 

remoção do representante (GONÇALVES, 2007, p. 633). 

Aliás, ao curador se aplica a disciplina prevista para o tutor quanto à 

remoção do encargo, que pode ocorrer diante de negligência, prevaricação ou 
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incapacidade do representante. Arnaldo Rizzardo elenca outras causas de 

remoção: falta de defesa em questões judiciais ou administrativas, falta de 

prestação de alimentos, omissão da declaração de quanto deve ao curador o 

interdito, quando da nomeação, o cumprimento desidioso do munus, que possa 

acarretar prejuízo ao curatelado, o mau emprego do dinheiro ou saque, junto 

aos estabelecimentos bancários, de quantias muito elevadas, o pagamento de 

dívidas sem autorização judicial, a venda de bens perecíveis, em que se 

dispensa a autorização judicial, por ser o valor insignificante, a falta de 

capacidade para gerir contas, o desperdício de quantias elevadas, dentre 

outros comportamentos que podem dar ensejo à remoção (apud BRUM, 1995, 

p. 119). 

O procedimento de retirada do curador vem previsto nos artigos 1195 e 

1196 do Código de Processo Civil. Inclusive, pode o curador ser suspenso de 

suas funções, havendo a nomeação de substituto, em prol do bem-estar do 

curatelado, consoante o artigo 1197 do CPC (BRUM, 1995, p. 120). 

 

 
2.3.7 Exercício da curatela 

 

 

Não se confundem, evidentemente, tutela e curatela. A tutela recai sobre 

menores, ao passo que a curatela é concedida para maiores incapazes ou 

nascituros; a tutela pode ter origem em procedimento voluntário (testamento – 

GONÇALVES, 2007, p. 608), enquanto a curatela sempre nasce de 

procedimento judicial; os poderes do tutor são mais amplos que os do curador, 

os quais podem se referir, apenas, à mera administração dos bens do interdito 
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(DINIZ, 2007b, p. 616). Além disso, a tutela abrange a pessoa e bens do 

menor, ao passo que a curatela pode compreender a simples gestão 

patrimonial (GONÇALVES, 2007, p. 608). 

A despeito dessas diferenças, aplicam-se à curatela dispositivos que 

pertinem à tutela, quando com ela não forem incompatíveis (assim, os artigos 

1774 e 1781 do Código Civil, 1187 e 1198 do Código de Processo Civil), 

observadas as modificações trazidas nos artigos 1775 e 1781 do novo Código 

Civil. Na Espanha, o mesmo ocorria já em 1952: “em general a la curatela se 

aplican en lo pertinente las normas de la tutela” (KIPP; WOLFF, 1952, p. 453). 

Isso se dá por se tratarem, ambos, de institutos de natureza 

assistencialista que, por essa razão, foram alocados no mesmo Título (IV, diga-

se de passagem) do Livro do Direito de Família (GONÇALVES, 2007, p. 608). 

Estevam de Almeida, trazido à colação por Paulo Nader, considera a 

curatela “a tutela dos maiores” (apud NADER, 2006, p. 654). Nesse diapasão, 

terá o curador os mesmos direitos, garantias e obrigações impostas ao tutor, 

podendo apresentar escusa ou ser removido do encargo, nos casos previstos 

na lei (DINIZ, 2007b, p. 616). 

Maria Berenice Dias entende mesmo que o ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) deve ser aplicado à curatela. Desse modo, deve o curatelado 

ser reconhecido como dependente do curador, para todos os fins, inclusive 

previdenciários (vez que o tutelado goza da mesma condição). Embora isso 

represente ônus ao curador. Ainda, mesmo que a guarda do filho maior incapaz 

seja da competência dos pais, isso não significa que ele esteja sujeito ao poder 

familiar, bem como não quer dizer que não possa ser interditado e posto sob 

curatela (2007, p. 544). 
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Aplicam-se, portanto, ao curador as escusas voluntárias e proibitórias 

previstas nos artigos 1735 e 1736 do Código Civil (exoneração e escusa do 

munus). Também está adstrito à caução (artigo 1745 e Parágrafo Único do 

Código Civil), apresentação do balanço anual e à prestação de contas de sua 

gestão (artigo 201, IV do ECA, Lei nº 8.069/90) (DINIZ, 2007b, p. 617). A 

prestação de contas de sua administração deve ser feita a cada dois anos, 

além de ser juntado aos autos, anualmente, balanço das operações financeiras 

realizadas no período (NADER, 2006, p. 671).  Também, é certo que o curador 

pode mover ação regressiva em face do curatelado para reaver o que 

despendeu, desde que o interdito tenha bens suficientes para tanto (DINIZ, 

2007b, p. 617). 

Em se tratando da curatela exercida pelo cônjuge, se o regime for o da 

comunhão universal de bens, não se fala em prestação de contas, vez que o 

acervo patrimonial é comum, donde se depreende preocupação do cônjuge-

curador com a sua preservação (artigo 1783 do Código Civil). Se for outro o 

regime de bens, no entanto, a prestação de contas se faz necessária, bem 

como o balanço anual (DINIZ, 2007b, p. 617). Na união estável, se eleito 

regime da comunhão universal, diferente, portanto, do regime usual da 

comunhão parcial, o curador também está desobrigado de prestar contas do 

encargo, pela mesma razão mencionada quanto aos cônjuges (GONÇALVES, 

2007, p. 639).  

Maria Berenice Dias entende que o curador faz jus ao recebimento de 

quantia proporcional aos bens por ele administrados, de forma análoga ao que 

ocorre com o tutor. Também é possível, como na tutela, a nomeação de um 

“pró-curador”, quando houver interesse administrativo que exija conhecimento 

técnico ou se deva realizar fora do domicílio do curador. Lembre-se que o pró-
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curador pode ser pessoa física ou jurídica, a quem será delegado o exercício 

parcial da curatela, que deverá ser aprovado pelo juiz e receberá singela 

remuneração (2007, p. 549). 

No que concerne à autorização para o casamento, compete ao curador 

dá-la ao curatelado. Lembre-se, porém, que somente os pródigos (artigo 1767, 

V, CC) e os sujeitos à curatela relativa (artigo 1767, II e III, CC) podem se 

casar, sendo nulo o casamento do doente mental (artigo 1548, I, CC) e 

anulável o casamento daquele incapaz de manifestar de modo inequívoco sua 

vontade (artigo 1550, IV, CC).  

Maria Berenice Dias entende, porém, que deve ser reconhecida a 

putatividade desses casamentos ou, pelo menos, a união estável, de modo que 

gere efeitos para o cônjuge de boa-fé (2007, p. 544). Não deve o curador se 

casar com o curatelado antes de prestadas as contas da curatela (artigo 1523, 

IV, CC). Caso tal casamento ocorra, inobservada causa suspensiva retro 

mencionada, o regime será necessariamente o da separação obrigatória de 

bens (artigo 1641, I, CC), que somente será afastado caso seja provada a 

ausência de prejuízo para o interdito (artigo 1523, § Único, CC). Também é 

vedada a adoção do curatelado pelo curador antes de saldadas as contas do 

munus (artigo 1620, CC e artigo 44, ECA) (2007, p. 545).  

O curador é titular de direitos e obrigações no que concerne à pessoa e 

bens do interdito, estendendo-se essa autoridade à pessoa e patrimônio dos 

filhos do curatelado, de acordo com o artigo 1778 do Código Civil, ainda que 

estejam tais filhos por nascer (artigo 1779, Parágrafo Único do Código Civil), 

posto que o curador será nomeado tutor dos filhos menores do incapaz sujeito 

à curatela (DINIZ, 2007b, p. 617). Isso para que se garanta a unidade e a 

indivisibilidade da proteção (GONÇALVES, 2007, p. 634).  
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Paulo Nader evidencia que o trabalho do curador é dificultado nesse 

caso, mas também comenta que seria, de fato, problemática a convivência 

entre curador do incapaz e tutor(es) de seu(s) filho(s) menor(es). Também é 

sabido que o tratamento dispensado ao curatelado e aquele voltado a seus 

filhos, por extensão, serão diferentes, por diversas serem as necessidades 

(2006, p. 669).     

Somente poderão ser vendidos os bens do interdito em hasta pública, 

contanto que exista autorização judicial para isso e se apresente vantagem na 

operação (artigo 1750 do Código Civil). De acordo com a Lei nº 1.869/53, todos 

os valores em dinheiro pertencentes ao curatelado serão recolhidos a 

estabelecimento bancário, de onde serão sacados, apenas, para os custos com 

tratamento do enfermo ou para a aquisição de bens de raiz ou de títulos da 

dívida pública (DINIZ, 2007b, p. 617). 

Conforme a disciplina do artigo 1194 do Código de Processo Civil, 

incumbe ao Ministério Público, ou a quem tenha legítimo interesse, requerer a 

remoção do curador. O artigo 1197 do mesmo diploma legal, já mencionado, 

dispõe que, em caso de extrema gravidade (de que são exemplos a 

administração ruinosa do patrimônio do interdito, a falta de respeito para com 

ele, o marido nomeado curador que mantém relações com outra mulher, etc. – 

GONÇALVES, 2007, p. 635), pode o juiz suspender (suspensão liminar, 

segundo Maria Berenice Dias – 2007, p. 551) o exercício da curatela, 

nomeando-lhe substituto interino (administrador provisório que poderá, 

posteriormente, ser designado curador ou não). Deverá o curador ser citado, de 

acordo com o artigo 1195 do CPC, para contestar a argüição no prazo de cinco 

dias (exercício da ampla defesa). Será o curador destituído do encargo, 

também, se cometer crime doloso contra o curatelado, caso em que se está 
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diante de efeito da condenação penal (artigo 92 do Código Penal) (DIAS, 2007, 

p. 552). 

Assim é que cessam as funções do curador quando termina o prazo em 

que está obrigado a servir, quando há escusa, quando houver remoção ou com 

o falecimento do próprio curador. Se a incapacidade permanecer, é o caso do 

juiz nomear curador substituto. Se for o caso de requerer a sua exoneração do 

encargo, deve o curador fazê-lo em dez dias, cessadas as funções, sob pena 

de recondução automática (artigo 1198, CPC). É o que mais acontece na 

prática (BRUM, 1995, p. 121). 

 

 

2.4 Doença ou Mal de Alzheimer 

 

 

2.4.1 Alois Alzheimer – dados biográficos relevantes 

 

 

Alois Alzheimer nasceu em 1864, na região da Bavária, ao sul da 

Alemanha (Marktbreit). Em 1883 ingressou na Faculdade de Medicina de 

Berlim, tendo obtido o bacharelado em ciências médicas em 1888, em 

Würzburg. Entre os anos de 1888 e 1902 prestou serviços relevantes como 

médico psquiatra e neurologista no Asilo Municipal para Doentes Mentais, em 

Frankfurt am Main. Ali recebeu o apelido, por parte de seus colegas, de 

“psiquiatra do microscópio”, em razão de seu interesse notório pela utilização 

deste instrumento nas pesquisas envolvendo o cérebro humano. Alzheimer foi 

casado com C. S. Nathalie Geisenhemer (1894), com quem teve três filhos. 
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Faleceu em 1915, em Breslau, em decorrência de problemas renais agravados 

(SAYEG, 25 maio 2008). 

 

 

2.4.2 Histórico da doença e origem do termo 

 

 

As descrições iniciais de demência datam da Idade Antiga da História, 

tanto que, em razão disso, foram invalidados um testamento para Sólon, em 

500 a. C., e, mais tarde, um para Platão (em 350 a. C.). No século II depois de 

Cristo, Galeno incluiu o termo "dementia" na lista de perturbações mentais 

crônicas, distinta do delírio, em razão de sua evolução aguda. De modo 

clássico, o termo "demência" foi introduzido no vocabulário médico por Pinel, 

em 1797, embora exista notícia da utilização da expressão desde o século XIV. 

Etimologicamente, vem do latim "demens", palavra formada pela junção do 

prefixo "de", que quer dizer "fora de", mais o sufixo "mens", que significa 

"espírito". Originalmente é sinônimo de loucura (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 

13). 

Em 1906 Alois Alzheimer, então neuropatologista da Escola de Munique 

(MAGNIÉ & THOMAS, 1998, p. 14) apresentou, no 37º Encontro de Psiquiatras 

do Sudeste da Alemanha, tese cujo título era “Sobre uma enfermidade 

específica do córtex cerebral”, a relatar a evolução do quadro da paciente Fran 

August D., de 51 anos, que tinha apresentado um delírio de ciúme seguido de 

uma desintegração das funções cognitivas, tendo falecido num quadro 

demencial de evolução progressiva (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 14), de quem 
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sintomas e estado clínico foram acompanhados pelo médico durante seus anos 

de atuação no Asilo de Frankfurt (SAYEG, 25 maio 2008).  

A partir da análise microscópica do cérebro de August D., falecida em 

1906, Alzheimer foi capaz de detectar a anomalia fisiológica e o conjunto de 

manifestações físicas e comportamentais que ele chamou "degenerescência 

neurofibrilar" (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 14).  

Ernest Kraepelin, psiquiatra alemão, introduziu a noção de demência 

precoce e, em 1920, na 10ª edição de seu tratado de doenças mentais, 

concedeu o nome de seu aluno Alzheimer à demência pré-senil degenerativa, 

restringindo-se aos casos em que a demência se manifesta antes dos sessenta 

e cinco anos de idade (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 14). Há informação, 

também, no sentido de que mais tarde a doença foi chamada Doença ou Mal 

de Alzheimer pelo próprio Alois (o primeiro registro da enfermidade, sob esta 

alcunha, foi feito em 1910) (CAMARGO, 2003, p. 19). 

Em 1977 ocorreu, em Londres, o primeiro congresso mundial sobre 

Doença de Alzheimer e doenças senis em geral. Tal data também coincide com 

a tomada de consciência primeira da sociedade com o aumento da expectativa 

de vida, elevando a doença à categoria de "fato da sociedade". Também a 

pesquisa neurológica no que tange às demências conheceu largo avanço no 

mesmo período. Nos anos oitenta os progressos nos estudos clínicos e 

epidemiológicos das doenças neurodegenerativas foram grandes. 

Especificamente em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria editou o 

Manual disgnóstico e estatístico das perturbações mentais. Em 1984 o grupo 

de trabalho multidisciplinar NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological 

and Communication Disorders Association) estabeleceu critérios diagnósticos 

da Doença de Alzheimer (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 15). 
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Nos anos noventa a pesquisa relativa à biologia e à genética molecular 

das lesões fundamentais da doença se desenvolveram extraordinariamente, o 

que permitiu avanço no tratamento, graças à farmacologia aplicada (MAGNIÉ; 

THOMAS, 1998, p. 15). 

 

 

2.4.3 Definição e estatísticas 

 

 

O Mal de Alzheimer é doença neurodegenarativa. Em linguagem mais 

acessível, trata-se do tipo mais comum de demência6 (aparece em cerca de 

50% dos casos) (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, p. 16). Atinge, 

sobretudo, idosos. Aliás, representa a primeira causa de demência do idoso. É 

chamada demência senil porque se refere a uma deterioração intelectual do 

indíviduo que, em geral, tem mais de sessenta e cinco anos de idade 

(MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 9). Assim, a Doença de Alzheimer é  

[...] uma síndrome clínica caracterizada pela alteração 
progressiva e irreversível das funções cognitivas, 
acompanhada de modificações neurohistológicas particulares, 
compreendendo degenerescência neurofibrilar e placas senis. 
Esta afecção pode-se exprimir, clinicamente, antes ou depois 
dos sessenta e cinco anos (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 10). 

 

De acordo com o CID (Classificação Estatística Internacional de 

Doenças, da OMS), Doença de Alzheimer, cujo número identificador é 10, é 

definida como doença cerebral degenerativa primária de etiologia 

desconhecida (CAMARGO, 2003, p. 20).  

                                                           
6 A Classificação Internacional das Doenças (CID) define a demência como “uma alteração 
progressiva da memória e da ideação, suficientemente marcada para perturbar as atividades 
da vida diária, surgida há pelo menos seis meses e de uma perturbação de pelo menos uma 
das funções seguintes: linguagem, cálculo, julgamento, alteração do pensamento abstrato, 
praxia, gnosia ou modificação da personalidade” (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 35). 
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Em geral, neurologistas do mundo todo costumam tratar a Doença de 

Alzheimer como “demência do tipo Alzheimer” (DTA), distinta das formas pré-

senis da doença, chamadas, portanto, “demências de tipo Alzheimer de início 

precoce”. A DTA é a demência degenerativa cortical mais freqüente e típica 

(MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 51). O transtorno é usualmente  insidioso no 

início e se desenvolve lenta mas continuamente, durante um período de vários 

anos (CAMARGO, 2003, p. 20). 

Seu diagnóstico é feito, em geral, por exclusão de outros tipos de 

demência, além de exame físico completo e inúmeros testes, incluindo exames 

de sangue e tomografia de crânio (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, p. 

44). Aliás, Magnié e Thomas defendem a existência de subtipos da Doença De 

Alzheimer, em razão das diferenças do quadro neuropsicológico dos pacientes, 

bem como de acordo com a idade dos enfermos (1998, p. 10). 

O envelhecimento crescente da população, conforme restou apurado no 

Capítulo 1 do presente estudo, a gravidade e o significativo aumento da 

freqüência da incidência de demências, sobretudo do tipo Alzheimer, tornam a 

questão visivelmente prioritária, em termos de saúde pública, para as próximas 

décadas (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 17). 

Estima-se que, em 2025, será um bilhão de idosos no mundo. Só no 

Brasil haverá trinta e quatro milhões de pessoas com mais de sessenta anos 

de idade nesta data, o que equivale a 10% do total de nossa população 

(SAYEG, 25 maio 2008). 

Entre as demências, a Doença de Alzheimer é a mais 
prevalente e uma das mais aterradoras. Surgem problemas de 
memória. Sem memória, o presente é sem sentido. O passado 
construído ora com dificuldades, ora com alegrias, se torna 
estranho e desconhecido, mesmo quando gravado em 
fotografias. Então, o doente de Alzheimer se torna prisioneiro 
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dos medos de um mundo antes desbravado e construído 
(LIMA; MARQUES, maio/ago. 2007, p. 159). 
 

Leve-se, pois, em conta, inicialmente, a dificuldade na obtenção de 

dados estatísticos seguros a respeito da incidência da doença, vez que o 

diagnóstico da Doença de Alzheimer é um diagnóstico de presunção, já que 

leva em conta as alterações cognitivas dos pacientes, bem como se manifesta 

em grupo bastante heterogêneo de pessoas, além do fato de existir uma série 

de patologias associadas à DTA (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 17). 

Apesar disso, estima-se, são, hoje, dezoito milhões de pacientes de 

Alzheimer (esta que é considerada a peste negra do século XXI) no mundo e 

um milhão e duzentos mil no Brasil (SAYEG, 25 maio 2008). Metade dos casos 

de demência pode ser imputada à DTA (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 17).  

E as perspectivas não são animadoras: dez a quinze por cento dos 

brasileiros com mais de sessenta e cinco anos de idade sofrerá da doença, 

sendo o percentual em torno de cinqüenta, em se tratando de pessoas com 

mais de oitenta anos de idade (sim, metade dos brasileiros que passarem da 

casa dos oitenta anos desenvolverá a Doença de Alzheimer) (SAYEG, 25 maio 

2008).  

A expecativa de vida de um paciente que sofre de Alzheimer diminui 

cerca de cinqüenta por cento. Os indivíduos acometidos pela doença antes de 

sessenta e cinco anos de idade têm diminuição consideravelmente maior em 

sua expecativa de vida; aí se concentram os casos mais raros e graves da 

doença (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 20). 

As many as 5 million Americans are living with Alzheimer’s 
disease. Alzheimer's destroys brain cells, causing problems 
with memory, thinking and behavior severe enough to 
affect work, lifelong hobbies or social life. Alzheimer’s gets 
worse over time, and it is fatal. Today it is the sixth-leading 
cause of death in the United States (ALZHEIMER’S 
ASSOCIATION, 17 jul. 2008). 
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A estimativa, nos Estados Unidos da América, é de que haja 10 milhões 

de doentes em 2040 (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 21). Isto representa gasto 

aproximado de cem bilhões de dólares por ano naquele país, sendo noventa 

bilhões gastos exclusivamente pelas famílias dos enfermos e apenas 10 

bilhões subsidiados pelo governo americano (considere-se que setenta por 

cento dos pacientes recebe cuidados em sua própria casa, podendo a doença 

se arrastar por até vinte anos) (SAYEG, 25 maio 2008). 

As previsões mais otimistas falam em cerca de 240 milhões de doentes 

de Alzheimer em 2025 (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 21). 

O elevado número de falecimentos de pacientes acometidos pelo Mal de 

Alzheimer se deve, principalmente, à perda da autonomia ocasionada pela 

enfermidade e os efeitos daí decorrentes, tais como escaras, infecções, 

desnutrição, etc.. De qualquer modo, a duração da vida dos doentes 

praticamente dobrou de cinco décadas para cá; isso se deve ao melhor 

controle exercido pela ciência médica sobre as complicações secundárias 

decorrentes da doença (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 20). 

 

 

2.4.4 Fatores de risco 

 

 

O único fator de risco da Doença de Alzheimer aceito universalmente é a 

idade (além, é claro, de predisposição genética familiar). Alguns estudiosos 

chegam mesmo a definir a doença como um processo de envelhecimento 

acelerado (trata-se, portanto, de envelhecimento anormal) (CAYTON; 



118 

 

WARNER; GRAHAM, 2000, p. 19). No mesmo sentido a opinião de Magnié e 

Thomas: único fator de risco incontestável da DTA é a idade, apesar de vários 

estudos também concluírem pelo aumento do risco individual nas pessoas que 

apresentam antecedentes familiares de Doença de Alzheimer (1998, p. 22 e 

23).  

A norte-americana Alzheimer’s Association informa que: 

The greatest known risk factor for Alzheimer’s is increasing age. 
Most individuals with the disease are 65 or older. The likelihood 
of developing Alzheimer’s doubles about every five years after 
age 65. After age 85, the risk reaches nearly 50 percent (17 jul. 
2008). 
 

A comunidade científica já constatou que a trissomia vinte e um é mais 

comum nas famílias de pacientes acometidos por DTA (MAGNIÉ; THOMAS, 

1998, p. 22 e 23). Apesar de, algumas vezes, a doença aparecer logo após um 

período de estresse ou depressão, não há qualquer relação comprovada entre 

estes acontecimentos e a demência (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, p. 

19). 

Reportagem da Revista Veja relata: 

O Alzheimer ainda é um mistério para a ciência. O diagnóstico 
é feito por exclusão e os remédios são só paliativos. Os fatores 
de risco permanecem obscuros – de certo, só há o fato de que 
manter-se intelectualmente ativo desde a juventude pode 
reduzir os riscos de aparecimento do mal. Na últimas duas 
décadas, foram desvendados em parte alguns dos processos 
que levam os neurônios à morte. Basicamente, os cientistas 
descobriram que, nos portadores de Alzheimer, duas proteínas, 
chamadas beta-amilóide e tau, funcionam de maneira 
inadequada. Elas formam placas e emaranhados de fibras que 
sufocam, atrofiam e matam as células cerebrais (PASTORE, 6 
ago. 2003). 

 
Pesquisas realizadas em todo o mundo têm revelado, todavia, que as 

mulheres têm maior propensão para desenvolver a patologia. Isto encontra 

explicação fácil no fato de a expecatativa de vida das mulheres ser maior que a 
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dos homens, o que faz com que mais pessoas do sexo feminino cheguem à 

chamada terceira idade e desenvolvam a doença (SAYEG, 25 maio 2008). O 

risco relativo da mulher desenvolver a doença, em relação ao homem, é 

superior 1,5 vezes (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 23). 

Estudo sobre interdição civil realizado em Porto Alegre, em 2002, 

revelou a existência de maior concentração de interdições no segmento 

feminino da população na faixa posterior aos sessenta e um anos de idade, ou 

seja, idosa. Isso porque os homens dessa faixa etária, quando viúvos, têm 

maior facilidade para recompor sua vida conjugal, constituindo nova família 

com mulher mais jovem e tendo outros filhos, o que diminui o risco de 

desenvolvimento de doença do tipo demência, inclusive DTA. De se notar que 

as viúvas sentem muito mais o peso da solidão (MEDEIROS, 2007, p. 127 a 

128). 

Também o grau de escolaridade, ou os anos de estudo formal, influem 

no aparecimento ou não dos sintomas típicos de Alzheimer: quanto mais tiver 

estudado, menores são as chances da pessoa desenvolver o problema, 

afirmam os cientistas (SAYEG, 25 maio 2008).  

Magnié e Thomas sustentam que o determinismo hormonal ainda carece 

de explicação satisfatória enquanto possível fator de risco da doença (há 

cientistas que defendem a ligação provável entre altas doses de cortisol, 

hormônio secretado pelas glândulas supra-renais em situações de estresse, e 

a DTA, vez que tal hormônio é extremamente prejudicial para o cérebro, pois 

danifica as células cerebrais, destrói a integridade bioquímica do cérebro, 

retirando dele a glicose, e aniquila os neurotransmissores, encarregados de 

conduzir os pensamentos de uma célula a outra – SILVEIRA JR., 1998, p. 91). 

Os mesmos autores não vêem ligação comprovada entre o nível cultural do 
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paciente e a ocorrência da doença. Apesar disso, diferentes estudos relatam 

taxa significativamente elevada de doentes provindos de camadas da 

população menos favorecidas socioculturalmente (1998, p. 23). 

No que tange à eventual predisposição genética para o desenvolvimento 

do Mal, alguns pesquisadores, nos últimos anos, têm apontado um certo gene, 

apo E (apoliptoteína E) como intimamente ligado à doença. Tal gene apresenta 

varições: E2, E3 e E4, sendo que o E2 protege as pessoas da Doença de 

Alzheimer; o E3 torna o início da enfermidade mais provável e o E4, que é o 

tipo mais comum de gene E, está associado a um possível risco de 

desenvolvimento da DTA. Como todos nós herdamos duas cópias de cada um 

dos nossos genes, cada uma advinda de um de nossos pais, há seis possíveis 

combinações desses três genes apo E. A pior situação que pode ocorrer é 

termos dois genes E4, o que se dá com dois ou três por cento da população, já 

que é o E4 o gene responsável pela provável manifestação da Doença de 

Alzheimer. Sendo este o caso, as chances de ter a DTA são de noventa por 

cento, aos oitenta anos de idade. O melhor destino, do ponto de vista genético, 

é a presença de dois genes apo E2, caso em que haverá maior proteção contra 

a patologia, ao menos teoricamente. Se estiverem presentes dois genes E3, há 

risco médio de incidência da doença, haja vista a ligação desse gene 

específico com a possibilidade mediana de desenvolvimento do Mal de 

Alzheimer (SILVEIRA JR., 1998, p. 90). 

Há, ainda, quem defenda que a utilização de alguns produtos contendo 

certa quantidade de alumínio também pode levar ao desenvolvimento do Mal 

de Alzheimer, uma vez que destrói os neurônios, facilitando a instalação da 

doença (CAMARGO, 2003, p. 22) (antiácidos, desodorantes, enlatados e 

utensílios de cozinha). No entanto, nada disso já restou comprovado. Magnié e 
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Thomas têm opinião semelhante: a exposição a zinco e alumínio foi 

incriminada, mas careceu de comprovação (1998, p. 23). Silveira Jr. noticia a 

publicação, em 1989, de artigo em renomada revista médica acerca da relação 

entre intoxicação por alumínio e Doença de Alzheimer. Necropsias apontavam 

que havia excesso do metal em cérebros de pacientes portadores de DTA 

(SILVEIRA JR., 1998, p. 91).  

A mesma falta de certeza científica se dá com pessoas que sofreram 

algum tipo de traumatismo craniano; não há qualquer comprovação de fundo 

científico entre esse acontecimento e a Doença de Alzheimer, apesar da 

incidência da patologia nesses indivíduos ter sido mais freqüente (MAGNIÉ; 

THOMAS, 1998, p. 23). 

Outros possíveis fatores de risco, mencionados isoladamente em 

algumas pesquisas: o consumo de álcool, o uso de determinados 

medicamentos e a manifestação de tumores malígnos (os chamados cânceres) 

podem aumentar as chances de surgimento da moléstia (SAYEG, 25 maio 

2008). 

Quando os sintomas se manifestam antes dos quarenta anos de idade, é 

provável que isto se deva exclusivamente ao fator genético (ou à presença da 

Síndrome de Down) (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, p. 18). Casos com 

esta característica, no entanto, não são muito comuns. 

Aliás, sobre a Síndrome de Down, diga-se que ambos os pacientes, 

aqueles portadores de DTA e trissomia 21 (ou Síndrome de Down), 

apresentam falta de uma isoenzima da superóxido dismutase (potente enzima 

que combate os radicais livres7), alteração que não se observa em pacientes 

                                                           
7 Radical livre é fragmento molecular com elétrons desemparelhados, normalmente instável e 
reativo, que promove reações em cadeia (HOUAISS, 2001, p. 2374). 
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normais. Tal característica genética é a única que relaciona as duas 

enfermidades, o que já foi, inclusive, publicado na New York Academy of 

Science, em livro intitulado “Alzheimer e Síndrome de Down”, ainda nos anos 

oitenta (SILVEIRA JR., 1998, p. 91). 

Outros pesquisadores, citados por Silveira Jr, falam na presença de um 

tipo especial de vírus “lento”, que somente se manifesta em pessoas idosas, 

apesar de já se encontrar alojado no organismo muito tempo antes da velhice. 

Tal manifestação se dá pela queda da imunidade, manifestação típica da 

terceira idade (1998, p. 92). 

Também os radicais livres, dizem alguns cientistas, estão associados à 

DTA, já que o excesso dessas células no cérebro acaba por pôr fim à atividade 

cerebral normal, o que também se pode constatar pelas necropsias realizadas 

em doentes de Alzheimer. Por fim, reafirme-se com o Dr. Silveira Jr., 

pesticidas, herbicidas e vários poluentes ambientais são apontados como 

substâncias nocivas que podem provocar a DTA, além de outra série de 

produtos químicos industriais. Também há quem diga que é o próprio sistema 

imune do paciente que produz o Mal de Alzheimer, na medida em que fabrica, 

por si só, anticorpos que atacam as células cerebrais (1998, p. 92). 

O próprio Dr. Antonio Augusto de Arruda Silveira Jr. observou, em seus 

pacientes, que a utilização de algumas drogas tranqüilizantes, antidepressivas 

e anorexígenas (aquelas usadas nos tratamentos para emagrecer) influenciam 

de modo negativo as alterações cerebrais que aparecem na DTA, mormente 

em pacientes que fazem uso exagerado dessas substâncias. De se salientar, 

ainda, a opinião do médico, que acredita não ser única a causa da Doença de 

Alzheimer; antes, é uma reunião de fatores de risco que favorecem a 

manifestação do Mal, tal como se dá com as doenças cardiovasculares, o que 
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implica em tratamento holístico, o mais amplo possível, não devendo ser os 

sintomas tratados com a administração de remédio único (1998, p. 92). 

Em tempo: não há, ainda hoje, tratamento hábil a prevenir a 

manifestação da Doença de Alzheimer, como também não se fala, por hora, 

em cura para a enfermidade, adiante-se. 

There is no treatment that can prevent Alzheimer’s disease. 
There is, however, a growing amount of evidence that lifestyle 
choices that keep mind and body fit may help reduce the risk. 
These choices include being physically active; eating healthy 
foods including fresh fruits, vegetables and fish; keeping your 
brain challenged; reducing stress, keeping an eye on your 
blood pressure, blood sugar and cholesterol levels; avoiding 
traumatic brain injury; and keeping socially active (ALZHEIMER 
SOCIETY, 17 jul. 2008). 

 

 

2.4.5 Sintomas principais e diagnóstico 

 

 

O primeiro grande sintoma (e mais visível deles) é a perda gradativa da 

memória. Primeiro a memória recente, depois a remota. Mudanças 

significativas de comportamento também foram observadas em pacientes com 

Alzheimer. Além disso, sérias dificuldades de comunicação e falta de 

autonomia (que, em estágios mais avançados da doença, chega a ser total) 

para a consecução das tarefas diárias mais simples, tais como ir ao banheiro, 

tomar banho, vestir-se, alimentar-se, fazer compras e etc.. Também a falta de 

orientação no tempo e no espaço é corriqueira (SAYEG, 25 maio 2008). 

Em entrevista à Revista Veja, John Zeisel, sociólogo com doutorado em 

arquitetura e design, especializado na consecução de projetos de prédios para 

idosos portadores de Alzheimer, afirmou: 
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[...] Pelo menos um terço dos comportamentos que 
identificamos como agitação, agressão ou ansiedade é, na 
verdade, conseqüência da incapacidade de se lembrar, de 
achar o caminho, de ter certeza de que se tem de fazer uma 
coisa mas não se sabe o que é. Como também é conseqüência 
o outro extremo do comportamento de quem tem Alzheimer: a 
apatia. Quando a parte do cérebro que marca o tempo, que 
permite que a gente saiba em que parte do dia está sem olhar 
o relógio, é danificada, não há mais senso de passado nem de 
futuro, só de presente. As pessoas com Alzheimer vivem no 
presente. Por causa disso, tornam-se apáticas. Ficam 
sentadas, olhando para o vazio (25 abr. 2007, p. 102). 
 

Em grande parte dos casos o doente é conduzido ao consultório médico 

por familiares e, uma vez submetido aos testes para a detecção da doença, 

esforça-se para responder com acerto às perguntas, dirigindo-se ao parente 

para pedir auxílio quando se dá conta de que sua memória já não é mais capaz 

de reter certas informações (SAYEG, 25 maio 2008). 

A britânica Alzheimer’s Society informa, acerca dos sintomas da DTA: 
 

Some of the first signs of Alzheimer’s disease include lapses in 
memory and problems with finding the right words. Other 
symptoms that may develop include: 
- Memory problems: for example, forgetting the way home from 
the shops, or being unable to remember names and places.  
- Mood changes: particularly as the parts of the brain that 
control emotion become affected by disease. People with 
dementia may also feel sad, frightened or angry about what is 
happening to them.  
- Communication problems: or example, a decline in the ability 
to talk, read and write (16 jul. 2008). 
 

O diagnóstico é feito por meio de exame histológico, já que são duas as 

lesões histológicas que assinalam a DTA: uma extracelular, constituída pela 

placa senil8, e outra, intracelular, de degenerescência neurofibrilar9. Decorrem 

dessas lesões morte celular e despopulação neuronal. Entretanto, as 

características anatômicas da doença não se baseiam tanto na natureza das 

lesões, vez que tanto a degenerescência neurofibrilar quanto a placa senil 

                                                           
8 As placas senis (OS) são lesões extracelulares esféricas que contêm um núcleo central sem 
forma envolvido por axônios degenerados (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 27). 
9 A degenerescência neurofibrilar (DNF) é uma lesão que há dentro do neurônio, constituída 
pelo acúmulo anormal de material fibrilar (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 29). 
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aparecem em outras patologias. É principalmente a densidade e a difusão das 

alterações básicas que caracterizam a demência do tipo Alzheimer (MAGNIÉ; 

THOMAS, 1998, p. 25).  

Silveira Jr. faz afirmação semelhante: o único meio preciso de obter 

diagnóstico da DTA é proceder ao exame do tecido cerebral do paciente 

acometido pelo Mal, depois de sua morte. Apesar disso, é possível obter 

praticamente noventa e cinco por cento de precisão através de testes de 

função cognitiva e técnicas avançadas de imagem. Conforme se verá a seguir, 

porém, nem todos os pacientes com debilitação cognitiva sofrem de DTA. Há 

outras causas para tal perturbação, tais como múltiplos infartos cerebrais, 

depressão clínica, consumo excessivo de álcool e, até mesmo, maus hábitos 

alimentares (1998, p. 93). 

Lembre-se, em tempo, que o diagnóstico da DTA não é totalmente 

seguro, o que significa dizer que os pacientes serão considerados portadores 

de uma possível ou provável DTA (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 57).  

Além disso, o já comentado caráter insidioso da doença, associado à 

sua freqüente banalização, geralmente acabam por retardar o diagnóstico 

positivo, difícil de ser feito, com margem grande de acerto, em estágio inicial da 

doença. Quando a demência do tipo Alzheimer é facilmente constatada, em 

geral o paciente já se encontra em estado grave, que culminará, em poucos 

anos, na sua total perda de autonomia e posterior falecimento. Somente os 

dados do exame anatômico permitiriam a obtenção de diagnóstico confiável; 

porém, tal exame não é recomendado do ponto de vista prático e ético. Assim é 

que ainda se fala, hoje, que o diagnóstico da DTA se baseia, mormente, em 

uma estratégia de eliminações sucessivas (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 59). 
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Ocorre que as perturbações da memória são imprescindíveis para a 

descoberta da DTA e, quase sempre, determinantes. Geralmente, tais 

perturbações já acontecem há vários meses quando o paciente procura se 

consultar. No estágio inicial da doença o enfermo já não se lembra de fatos 

recentes, tais como a localização de objetos usuais. Depois, reuniões familiares 

e outros fatos mais significativos caem no esquecimento. A falta de orientação 

no tempo e no espaço é freqüente desde o estágio inicial do Mal de Alzheimer, 

mas se agrava com o passar do tempo, podendo se tornar permanente 

(MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 61). 

Alguns doentes permanecem indiferentes à perda gradual da memória; 

outros a percebem, manifestando verdadeiras crises de ansiedade em razão 

delas, chamadas "reações de catástrofe" (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 61). 

Também há que se falar em perturbações comportamentais do paciente, 

que, em geral, traduzem-se por desinteresse e inibição, assemelhando-se o 

quadro clínico ao da pessoa que sofre de depressão. Igualmente crises 

confusionais ou episódios psicóticos podem revelar a presença da DTA. Outro 

sintoma bastante corriqueiro é a perturbação da linguagem, da praxia (saber 

fazer) e/ou da gnosia (saber reconhecer). Na prática, as queixas acerca de 

eventuais dificuldades de natureza práxica ou gnósica não são muito comuns, 

todavia. Quase sempre, é a dificuldade na expressão verbal que leva o doente 

ao consultório médico (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 61). 

Em geral, é possível ao médico, já na primeira consulta, avaliar as 

funções cognitivas do paciente, através da realização de teste, aplicado em 

cerca de dez minutos, levando-se em conta, evidentemente, o nível intelectual 

e o grau de escolaridade do doente. (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 62 e 63). 
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 Impossível que uma avaliação rápida detecte precocemente uma DTA. 

Caso reste dúvida, depois da consulta inicial, deverá ser realizado exame 

psicosométrico mais detalhado, por psicólogo clínico treinado. Os resultados 

deverão ser confrontados com o contexto clínico (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 

66). 

Antes do diagnóstico definitivo de DTA, é preciso proceder à eliminação 

de dois grupos de síndromes, quais sejam: a pseudodemência depressiva 

(nesse caso há um contraste grande entre as queixas do doente, que exagera 

nos sintomas, e a pontuação razoável obtida nos testes de memória – aqui os 

esquecimentos se referem a detalhes. Também não há que se falar em 

desorientação do paciente, e, apesar do discurso verbal ser pobre, resta 

geralmente conservada sua coerência)  e os esquecimentos de senescência, 

ou perturbações de memória associadas à idade, que podem ser benignas ou 

malignas. O esquecimento benigno se caracteriza pela perda da memória, em 

geral após cinqüenta anos de idade, e sobretudo acerca de detalhes da vida 

cotidiana, datas, nomes próprios, etc.. Podem ser esquecimentos relacionados 

ao passado recente ou antigo, pouco importa. Os dados esquecidos são 

lembrados em oportunidades futuras, e esses indivíduos têm as mesmas 

chances de quaisquer indíviduos normais de desenvolver a DTA. Já o 

esquecimento maligno, que também se dá depois dos cinqüenta anos de idade, 

refere-se à perda de passagens inteiras do passado recente. Aplicados os 

testes, são freqüentes as respostas falsas e confabulatórias, mas não se fala, 

aqui, em alteração de outras funções superiores, tais como o pensamento 

abstrato, o julgamento, a linguagem, etc.. É de 15% a chance de agravamento 

desse tipo de patologia para uma DTA em 4 anos, aproximadamente (MAGNIÉ; 

THOMAS, 1998, p. 68). 
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A seguir, deve o especialista eliminar as causas médicas não 

neurológicas, de que é exemplo a intoxicação medicamentosa crônica, 

causada, dentre outras drogas, pela administração de antidepressivos 

tricíclicos, antiepilépticos e até alguns corticóides. Também intoxicação 

causada pelo álcool, desde que o alcoolismo seja maciço e prolongado e a 

avaliação se dê, no mínimo, depois de três semanas. Ainda, algumas afecções 

médicas mais raras, de que são exemplos certas carências vitamínicas, 

neurossífilis, grandes insuficiências renais, respiratórias e cardíacas e a 

presença do vírus HIV. Imprescindível, portanto, a realização de certos exames 

biológicos para que restem confirmadas tais causas não neurológicas 

(MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 68 a 70) e também as causas neurológicas e 

neurocirúrgicas (a eliminação dessas causas é baseada em interrogatório e 

exame clínico meticuloso, assim como em dados de balanço paraclínico, 

principalmente exames morfológicos). O interrogatório levado a cabo pelo 

médico tem o intuito de verificar o início e a evolução de eventual DTA, caso 

em que a deterioração será progressiva e uniforme, diferentemente do que 

ocorre em outras demências. Também serão considerados antecedentes 

familiares, fatores de risco vasculares porventura existentes, ocorrência de 

possível traumatismo craniano e etc.. (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 70). 

O exame neurológico investiga sinais que tornam desacreditável o 

diagnóstico de DTA; ao contrário, mostra sinais de um acometimento cerebral 

orgânico difuso. O exame cardiovascular também deve ser feito com cuidado, 

de modo que reste averigüada a ocorrência de lesão cerebral de natureza 

vascular, de que são indícios a presença de hipertensão arterial, cardipatia 

tromboembólica, perturbação do ritmo cardíaco, etc.. (MAGNIÉ; THOMAS, 

1998, p. 72).  



129 

 

Também serão realizados exames paraclínicos: a densitometria 

encefálica ou scanner X, que permite eliminar uma série de dúvidas 

envolvendo o diagnóstico; a imagem por ressonância magnética, que possibilita 

a distinção entre indivíduo portador de DTA e idoso normal; o exame de 

imagem funcional, que proporciona o estudo do metabolismo cerebral, em 

repouso e em atividade, sobretudo durante a realização de tarefas que exigem 

esforço de memória e, ainda, os exames neurofisiológicos 

(eletroencefalograma, que geralmente se apresenta alterado em pacientes 

portadores de Doença de Alzheimer) (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 73 a 78).  

Silveira Jr. cita, dentre as técnicas de diagnóstico por imagem, as 

tomografias computadorizadas (TC), as ressonâncias magnéticas (RM) e as 

tomografias por emissão de pósitrons (PET) (1998, p. 93).  

A tomografia computadorizada é meio hábil para a detecção de redução 

do volume cerebral, espessura fina do neocórtex, expansão dos “espaços 

abertos” do cérebro e a presença dos já comentados emaranhados 

neurofibrilares e placas senis. Apesar disso, a TC não fornece o diagnóstico 

definitivo da doença; apenas indica possibilidade. A ressonância magnética, 

por sua vez, mais sensível que a TC, indica rupturas cerebrais mínimas, que 

podem prejudicar a função cognitiva. Já a tomografia por emissão de pósitrons 

fornece espécie de “fotografia em movimento” do interior do cérebro, e 

monitora a quantidade de glicose usada por diversas partes do órgão. Se 

apenas pequena quantidade de glicose estiver sendo usada, haja vista que 

muitas células do cérebro do portador de DTA estão mortas, é sinal de que há 

deterioração causada pela doença. Silveira Jr. está convencido, ao contrário de 

outros cientistas, que esse conjunto de medidas é o bastante para indicar a 

presença certeira do Mal de Alzheimer (1998, p. 94). 
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Magnié e Thomas acrescentam, no entanto, que devem ser sopesados 

os custos e benefícios de todos esses exames paraclínicos, principalmente em 

pacientes cuja idade é já mais elevada (1998, p. 82). 

Reportagem recente da Revista Veja noticia a descoberta, por cientistas 

americanos das universidades da Pensilvânia e Rush, de uma estreita 

associação entre a perda da capacidade olfativa (para sentir cheiros familiares, 

tais quais os de banana, canela e limão) e o aparecimento da doença alguns 

anos mais tarde. Para chegar a essa conclusão, os médicos acompanharam 

cerca de 600 pessoas com mais de cinqüenta e quatro anos de idade, durante 

cinco anos. No início dos estudos, os pacientes foram submetidos a testes 

neurológicos e cognitivos, repetidos todos os anos, além de um exame que 

avaliou a percepção deles para doze odores. Para cada um dos cheiros eram 

dadas quatro opções de reposta. A média de acerto foi de nove questões. 

Quem ficou abaixo dessa marca mostrou-se até 50% mais suscetível ao 

aparecimento da DTA ou a perdas cognitivas em ritmo mais acelerado. A esse 

trabalho, some-se outro, também americano, em que os pesquisadores 

identificaram uma variante do gene GAB2, cuja presença parece aumentar o 

risco de desenvolvimento da doença. Lembre-se que o diagnóstico precoce é 

instrumento fundamental para ajudar a diminuir o ritmo do avanço da Doença 

de Alzheimer. Hoje, metade dos casos da doença são detectados em estágio 

avançado, quando o comprometimento das funções cognitivas é bastante 

extenso. Com os novos recursos, espera-se antecipar a constatação da doença 

em até 30% dos casos (NEIVA, Revista Veja). 

Neiva também relata que o protocolo seguido pelos médicos é de 1984, 

e dele consta apenas uma avaliação clínica feita em consultório, que inclui 

histórico familiar e teste de cognição. Estudo recente elaborado por uma junta 
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de médicos europeus e americanos, divulgado na revista científica Lancet 

Neurology, defende a inclusão de exames de imagem, tais como ressonância 

magnética e tomografia computadorizada, hábeis, como já dissemos, a flagrar 

a atividade e anatomia cerebrais. Ademais, os médicos sugerem a inclusão de 

marcadores biológicos e genéticos para descobrir os riscos da ocorrência da 

doença, o que já tem sido feito em alguns hospitais americanos (NEIVA, 

Revista Veja). 

 

 

2.4.6 Evolução da doença 

 

 

A Doença de Alzheimer é enfermidade que se desenvolve em período 

de aproximadamente dez a vinte anos. Antes do início acentuado da doença, 

porém, pode o paciente passar cerca de sete anos em declínio de sua 

capacidade cognitiva, sofrendo com sintomas muito semelhantes à debilitação 

da memória em razão da idade. É claro que o tempo de evolução da doença é 

peculiar a cada paciente, mas é certo que a degeneração total do cérebro é 

inevitável na maioria deles (SILVEIRA JR., 1998, p. 94).  

Os especialistas dividem a evolução da Doença de Alzheimer em quatro 

grandes fases, quais sejam: inicial, intermediária, final e terminal (SAYEG, 25 

maio 2008). Note-se que noventa e cinco por cento dos pacientes falece nos 

primeiros cinco anos de desenvolvimento da doença. 

A primeira fase, chamada inicial, é a mais crítica. Isto se deve não tanto 

aos sintomas apresentados, mas à dificuldade que se observa no diagnóstico 

(muitas pessoas creditam à senilidade determinados comportamentos típicos 
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do paciente com Alzheimer, o que atrasa o tratamento, agravando a evolução 

do quadro). Observe-se, desde já, que a Doença de Alzheimer ainda não 

apresenta cura, mas o acompanhamento médico deve começar o mais rápido 

possível, para que os efeitos sejam minimizados (CAMARGO, 2003, p. 29). 

Desta feita, a chamada fase inicial dura de dois a quatro anos. A 

primeira característica, que denota mesmo a presença da doença em grande 

parte dos casos, é a perda da memória recente. O paciente não se lembra mais 

das refeições que fez no dia, das pessoas com quem conversou, das estórias 

que ouviu nos últimos tempos e etc. (SAYEG, 25 maio 2008). 

A partir de pequenos esquecimentos, por vezes engraçados – 
“colocar sal no café” ou “açúcar no feijão” – se chega à 
completa indiferença para com os seus, para com o mundo em 
volta e para consigo mesmo. O desconhecimento das 
familiares vai se instalando, não sabendo mais quem são os 
filhos, netos, ou parceiro(a). Perde a auto-referência a ponto de 
passar diante do espelho e cumprimentar aquele que lá está, 
por não reconhecer sua própria imagem refletida (FRANCA, 
2004, p. 50). 
 

Roberto Pompeu de Toledo narra: 

O senhor D., de 95 anos, choca-se toda vez que vê, na 
televisão, notícia da morte da menina Isabella. Não que se 
choque com novos desenvolvimentos do caso. Como não se 
lembra do noticiário do dia anterior, e nem mesmo, quando 
chega a hora do noticiário da noite, daquele que viu à tarde, a 
cada noticiário trava conhecimento do caso pela primeira vez. 
A cada vez um choque novinho em folha. D. mora com a filha e 
o genro. A mulher já morreu há alguns anos. A filha chama-se 
Luíza, mas ele a chama de Ana, que era o nome da mulher. A 
família já se acostumou às confusões que povoam a mente de 
D. e em geral não se dá ao trabalho de corrigi-lo. Contra essa 
confusão específica, porém, o genro costuma se insurgir. “Se 
esta aqui é a Ana, que estou fazendo eu nesta casa”?, 
pergunta (16 abr. 2008, p. 134). 
 
A senhora T., de 87 anos, passa horas lendo a mesma página 
do mesmo livro. Sentada à mesa, acompanha com o dedo a 
linha em que os olhos pousam. Às vezes o dedo permanece 
muito tempo na mesma linha. Outras vezes, vai velozmente até 
o fim da página, e então volta ao início, e começa de novo. 
Chega uma hora em que vira a página, e então permanece 
nela outro longo tempo, subindo e descendo as linhas, às 
vezes estacionando por tempo exagerado numa delas. Quando 
se levante por algum motivo, ao voltar à mesa, retoma o livro 
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na mesma página, ou na anterior, ou, se o livro está fechado, 
em qualquer ponto em que venha a abri-lo. T. não apenas não 
grava o que leu – também não grava o que come. Pode já ter 
almoçado, mas, se vê a sobrinha, que chega sempre atrasada, 
sentar-se à mesa, ela se senta também. Se não for detida, 
almoçará tantas vezes quantas perceber alguém almoçando na 
casa. A irmã que cuida dela tem o cuidado de não deixar 
nenhuma comida exposta na casa. As bananas e laranjas são 
guardadas dentro de um armário trancado a chave (16 abr. 
2008, p. 134). 
 

As alterações relacionadas à memória se devem a diversas causas, 

dentre as quais a lesão do hipocampo. Também os baixos níveis de 

acetilcolina, importante neurotransmissor responsável pelo incremento da 

memória humana, que se deve à deterioração do sistema límbico do cérebro, o 

centro de nossas emoções (SILVEIRA JR., 1998, p. 95). 

Observa-se, também, certa desorientação espacial, o que, 

gradativamente, acaba por impedir saídas desacompanhadas, bem como a 

realização de tarefas rotineiras sem o auxílio de outra pessoa.  

É o mesmo Pompeu de Toledo quem relata: 

O senhor L., de 94 anos, às vezes é levado pelo 
acompanhante para dar uma volta no quarteirão, na cadeira de 
rodas a que foi reduzido desde que quebrou a perna. Outras 
vezes, a filha o tira de casa para uma ida ao médico. Quando 
volta, ele custa a reorientar-se. “De quem é esse 
apartamento?”, pergunta. Não adiante dizerem que é o seu 
próprio apartamento, ele não aceita tal explicação. “Que 
apartamento bom”, elogia (16 abr. 2008, p. 134). 
 
A senhora H., de 82 anos, costumava comparecer uma vez por 
mês à reunião em que, com amigas da mesma idade, 
costurava roupas de criança para os pobres. Como as amigas 
sabiam que ela andava meio esquecida, telefonaram na 
véspera para lembrá-la da reunião. No dia mesmo voltaram a 
ligar, para lembrar que o compromisso era às 15 horas. E uma 
amiga mais zelosa ainda telefonou de novo meia hora antes da 
reunião, para um último lembrete. Eis porém que a reunião se 
inicia e nada de H. aparecer. Passa meia hora, passa uma 
hora. Resolvem telefonar para a casa dela e ficam sabendo 
pela empregada que H. realmente chegou a sair de casa. Na 
rua, em vez de tomar um táxi, pôs-se a andar a pé em volta do 
quarteirão. Esqueceu-se de para que saíra. Quando cansou, 
voltou para casa. “Ainda bem que voltou”, comentou a 
empregada. Foi a última vez que chamaram H. para a reunião 
(16 abr. 2008, p. 134).  
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Também são notadas mudanças comportamentais; na maior parte dos 

casos, ganham ênfase características negativas da personalidade do doente, 

tornando a convivência com ele mais difícil. Em tempo: foram relatadas 

dificuldades de comunicação (esquecimento de palavras, impossibilidade de 

formular frases e etc.) e distúrbios do sono (SAYEG, 25 maio 2008). 

Alguns pacientes apresentam dificuldade de concentração para realizar 

tarefas corriqueiras, como ler um livro ou assistir a um filme (SILVEIRA JR., 

1998, p. 95). 

No que respeita às perturbações da linguagem oral, passam elas por 

três estágios evolutivos, crescentemente graves, a saber: em um momento 

inicial há uma diminuição da fluência verbal, ou seja, diminui a quantidade de 

palavras utilizadas pelo doente, caso em que ele passa a substituir um termo 

por outro, cometendo erros notáveis. Ex: utiliza-se "hora" em vez de "relógio". 

Logo depois, esses sintomas se agravam, e o doente substitui palavras 

parecidas erroneamente. Ex: "progresso" por "processo". Também cria 

neologismos, ou palavras que não existem na língua. Ainda nessa fase 

aparecem dificuldades de compreensão. No terceiro e mais grave estágio, toda 

a linguagem está afetada. O doente simplesmente repete as palavras de seu 

interlocutor (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 84). Ademais, ocorre, de maneira 

ainda mais acelarada, perturbação na linguagem escrita (MAGNIÉ; THOMAS, 

1998, p. 84). 

No que tange às perturbações práxicas, no início da doença elas têm 

pouca interferência na vida do paciente. Em geral, a perturbação se manifesta 

pela cópia de gestos feitos pelo interlocutor, sendo comum a presença de 

gestos mímicos. Tal situação resta agravada com o passar do tempo, ao ponto 
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de o portador de DTA não ser capaz de realizar os afazeres cotidianos mais 

fundamentais, tais como pôr em prática pequenas tarefas domésticas, como 

arrumar a mesa, vestir-se, preparar-se ou alimentar-se. Acidentes com água, 

eletricidade e fogo são comuns nesse estágio da doença (MAGNIÉ; THOMAS, 

1998, p. 85). 

Já no que concerne às perturbações gnósicas, em um primeiro momento 

ocorre a dificuldade visual. Ex: o enfermo não é mais capaz de reconhecer os 

objetos que lhe são apresentados. O problema fica bastante delicado quando 

são os rostos dos familiares que se tornam desconhecidos. Inclusive, o doente 

deixa de reconhecer seu próprio reflexo no espelho (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, 

p. 86). 

Ao final, a deterioração mental é maciça, havendo desintegração da 

memória, desorientação em relação a tempo e espaço e mudança no conjunto 

das faculdades intelectuais. O raciocínio e o julgamento são afetados, de modo 

que o paciente não mais se adapta a uma nova situação. Também a atenção 

resta prejudicada, subsistindo grande distração por parte do enfermo que, 

ademais, é incapaz de localizar o próprio quarto na residência em que vive. 

Também são observadas mudanças comportamentais, em alguns casos, como 

já mencionamos linhas acima, no sentido de uma exacerbação da alimentação, 

do comportamento sexual e etc.. O paciente de DTA permanece bastante 

agitado. São sinais neurológicos pré-terminais: rigidez extrapiramidal, com 

estado acinético e hipertônico e crises epilépticas generalizadas. A morte, 

como já se disse, é causada, via de regra, por infecções, escaras e problemas 

tromboembólicos, dentre outros secundários (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 86). 

Nessa fase da doença há dissenso entre os médicos: uns entendem que 

o melhor é esperar a piora dos sintomas; outros, ao revés, consideram esse o 
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melhor momento para a administração das chamadas “smart drugs”, ou drogas 

inteligentes. Outros especialistas, na mesma linha, utilizam nutrientes capazes 

de melhorar a síntese de neurotransmissores, associados a vasodilatadores 

cerebrais que melhoram a oxigenação e nutrição cerebral, além de oxidantes 

cujo poder de ação é reduzir o stress oxidativo do cérebro (SILVEIRA JR., 

1998, p. 95). 

A fase intermediária pode durar de três a cinco anos e representa, 

basicamente, o agravamento dos sintomas da fase inicial. Instalam-se, neste 

momento, afasias (perda do poder de expressão e comunicação pela fala ou 

pela palavra escrita, sem que tenha havido qualquer alteração no aparelho 

fonador), apraxias (incapacidade de realizar movimentos dirigidos a um fim 

específico, sem que haja paralisia de membros) e agnosias (perda da 

capacidade perceptiva sensorial, auditiva, visual e etc). O paciente emagrece 

sobremaneira e apresenta dificuldades para reconhecer seus familiares. 

Repete frases e palavras sem qualquer significado e acaba por perder a 

iniciativa para as tarefas mais simples. Já não é capaz de sobreviver sem ajuda 

(SAYEG, 25 maio 2008). 

Por fase final entende-se o estágio da doença em que os sintomas mais 

graves começam a surgir. Desaparece, agora, a memória antiga (tal 

desaparecimento se deve à morte de neurônios do neocórtex, como também à 

falta absoluta de neurotransmissores, sobretudo a acetilcolina – SILVEIRA JR., 

1998, p. 96).  

O paciente apresenta-se, quase na maior parte do tempo, apático, 

prostrado, restrito ao leito ou à poltrona. Já não é mais capaz de sorrir e não 

mais se reconhece quando de frente para o espelho (nem mesmo sustenta a 

cabeça erguida – SILVEIRA JR., 1998, p. 96). A incontinência urinária e fecal 
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são típicas desta fase. Em suma, o doente caminha para o estágio terminal, 

regredindo paulatinamente à estrutura física e mental semelhante a de um 

recém-nascido. Note-se que, quanto mais cedo a doença se instala, mais 

rápida e avassaladora é sua evolução (SAYEG, 25 maio 2008). 

Pacientes portadores de Alzheimer em estágio terminal são aqueles que 

assumem a posição fetal, ficando restritos exclusivamente ao leito. Em razão 

da imobilidade perene acabam por apresentar lesões nas mãos, que mantêm 

fortemente unidas, e úlceras por todo o corpo. Também são características 

desta fase o mutismo e a necessidade de alimentação por sucção ou pela via 

enteral. Encontra-se o enfermo em completo estado vegetativo. A morte, 

nestes casos, é evento muito provável em um prazo não superior a um ano, 

geralmente ocasionada por processos infecciosos, (sobretudo pulmonares e 

urinários ou acidente vascular cerebral – CAYTON; WARNER; GRAHAM, 

2000, p. 16) (SAYEG, 25 maio 2008). 

 

 

2.4.7 Tratamento 

 

 

É certo que ainda não há cura para o Mal de Alzheimer. Nesse sentido 

se manifesta a ABRAz – Associação Brasileira de Alzheimer: 

Até o momento não existe um tratamento curativo para a DA. 
Algumas medicações específicas (estabilizadoras) podem 
retardar a progressão da doença; outras (comportamentais) 
podem ajudar a minimizar a freqüência e a gravidade dos 
distúrbios de humor e comportamento (17 de jul. 2008). 
 

Mas, a ausência de medicamento eficaz contra a doença não significa a 

falta total de terapêutica (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 111).  
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Há, portanto, que se proceder ao tratamento, em uma tentativa de 

minimizar as decorrências perversas da doença. Fala-se, então, em três pilares 

básicos a serem administrados aos pacientes: retardamento da evolução do 

Mal, tentativa de melhora da cognição do paciente e abrandamento dos 

sintomas, com a utilização de medicamentos (preocupação, sobretudo, com as 

alterações comportamentais) (SAYEG, 25 maio 2008). 

Magnié e Thomas se referem ao tratamento nas três fases principais da 

doença: momento do diagnóstico, momento em que o paciente ainda é capaz 

de viver em harmonia junto à família e momento em que, segundo os autores, 

será inevitável a institucionalização (1998, p. 111). 

O tratamento das perturbações cognitivas se faz por meio de medidas 

farmacológicas (diversas são as substâncias ativas a serem ministradas ao 

portador de DTA como, por exemplo, vasodilatadores, estimulantes de 

metabolismo cerebral, estimulantes de vigília e etc.) e não farmacológicas, 

dentre as quais, principalmente, a organização da vida do doente e a tentativa 

de correção dos primeiros distúrbios (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 113). 

No que diz respeito à organização da vida do paciente, compreende a 

organização de espaço físico simples e totalmente adaptado às necessidades 

do doente. Os objetos de uso pessoal devem ser colocados sempre nos 

mesmos locais. As fontes de luz devem ser várias e bem posicionadas. Todo 

fator de risco doméstico deve ser mantido fora do alcance do enfermo, 

sobretudo isqueiros, palitos de fósforo, alavancas de gás, ferro de passar 

roupa, detergentes, inseticidas e medicamentos. As tomadas devem ser 

protegidas, bem como devem ser instaladas barras de apoio principalmente no 

banheiro de uso do doente. Tapetes devem ser evitados. Portas e janelas 
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devem ser controladas, de modo que se evite a saída clandestina do portador 

de DTA (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 117). 

Já no que respeita às medidas que visam à correção de déficits 

primários, tem-se: para o distúrbio da linguagem, interessante a contratação de 

serviços de um fonoaudiólogo. Ademais, as pessoas que convivem com o 

portador de Alzheimer devem ser pacientes no sentido de pronunciar as 

palavras devagar, usar palavras concretas em vez das abstratas e, 

principalmente, aprender a administrar os momentos de estresse. No que tange 

à perturbação da memória, exercícios mnésicos simples podem ser feitos, caso 

em que a colaboração da família é de vital importância. Também a ajuda de 

psicólogo é bem-vinda. O mesmo se diga da fisioterapia e da cinesioterapia, 

armas importantes contra a incontinência, mal que afeta a maioria dos 

pacientes de Alzheimer. Ainda, outras terapias menos conhecidas são também 

de grande valia para o doente: animação, dinâmica de grupo, socioterapia, 

ergoterapia, musicoterapia, arteterapia, etc. (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 

118). 

As perturbações de comportamento podem ser minimizadas com a 

realização de psicoterapias, sobretudo se houver participação efetiva da família 

do paciente. Também a administração de tranqüilizantes pode se fazer 

interessante nesses casos, bem como a utilização de antidepressivos. As 

afecções intercorrentes (infecções urinárias, brônquicas, cutâneas, problemas 

ortopédicos e podológicos, doença tromboembólica, obstipação, diarréias, 

desidratação, anemia, carência vitamínica e má nutrição, para citar apenas os 

mais freqüentes), devem ser constantamente vigiados pelo médico e familiares. 

A internação hospitalar nem sempre representa a melhor solução. Fundamental 

é a correção dos distúrbios sensoriais; assim é que o uso de aparelho auditivo, 
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o tratamento de catarata ou a colocação de uma prótese na bacia podem 

representar melhora significativa no quadro clínico (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, 

p. 120). 

O tratamento psicossocial envolve a proteção dos bens do demente. 

Desta feita, quando a DTA se torna grave, deve o médico sugerir a interdição e 

conseqüente nomeação de curador ao incapaz. A participação da família, em 

todos os aspectos do tratamento, é fundamental para o êxito das terapêuticas 

(MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 121).  

A manutenção do doente em casa deve se dar pela maior parte possível 

do tempo. Nesse ponto, é de se observar a atitude das pessoas que cuidam do 

enfermo, vez que a proteção exacerbada será prejudicial, apenas contribuindo 

para a perda gradativa de sua autonomia. Também o cuidador merece atenção 

especial, bem como acompanhamento psicológico, vez que a tarefa é das mais 

árduas (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 122). 

Ademais, mencione-se o custo do tratamento, em geral elevado. Daí a 

necessidade de verificação do tratamento mais adequado, mesmo em termos 

de custo-benefício (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 123). Hospitalização de longa 

duração e internação em clínicas especializadas são medidas a serem 

tomadas como última alternativa, vez que a presença da família é fundamental 

para a qualidade de vida do doente (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 124). 

Vêm sendo testadas, constantemente e em todo o mundo, novas drogas 

com ação nas regiões do cérebro afetadas pela moléstia. Tal tratamento 

farmacológico já tem sido administrado aos doentes, tendo se observado 

razoável melhora do quadro geral (SAYEG, 25 maio 2008). 
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Relevante a menção, também, à grande esperança de cura (ou, ao 

menos, atenuação) que representa a utilização de células-tronco, graças à sua 

capacidade de regeneração (TOLEDO, 16 abr. 2008, p. 134). 

 

 

2.4.8 Doença de Alzheimer e Legislação 

 

 

O artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88, com modificação trazida pela 

Lei nº 11.052/04, determina, in verbis: 

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por 
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de 
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido 
contraída depois da aposentadoria ou reforma (grifamos). 
 

Assim, de se ver que são beneficiados pela isenção em tela os 

portadores de Doença de Alzheimer, por serem tidos como alienados mentais, 

desde que haja comprovação por laudo médico específico. 

O Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro, cuidou da instituição, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do Programa de Assistência aos 

Portadores da Doença de Alzheimer, por meio da Portaria nº 703 de 2002, de 

autoria de Barjas Negri, ora transcrita, na íntegra: 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, 
Considerando a Portaria GM/MS nº 702, de 12 de abril de 
2002, que cria mecanismos para organização e implantação de 
Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde; 
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Considerando a Portaria SAS/MS nº 249, de 12 de abril de 
2002, que aprova as Normas para Cadastramento de Centros 
de Referência em Assistência à Saúde do Idoso e as 
Orientações Gerais para a Assistência ao Idoso; 
Considerando o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 
de cidadania, de defesa de sua dignidade, seu bem estar e 
direito à vida; 
Considerando que a demência é uma síndrome clínica 
decorrente de doença ou disfunção cerebral, usualmente 
de natureza crônica e progressiva, na qual ocorre 
perturbação de múltiplas funções cognitivas, incluindo 
memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, 
compreensão, cálculo, linguagem e julgamento e produz 
um declínio apreciável no funcionamento intelectual de 
seus portadores e interfere com as atividades do dia-a-dia, 
como higiene pessoal, vestimenta, alimentação, atividades 
fisiológicas e de toalete; 
Considerando que a Doença de Alzheimer é a principal 
causa de demência, sendo uma doença cerebral 
degenerativa primária, de etiologia não totalmente 
conhecida, com aspectos neuropatológicos e 
neuroquímicos característicos; 
Considerando a incidência da Doença de Alzheimer no Brasil; 
Considerando que a Doença de Alzheimer, embora 
podendo ocorrer em pacientes de outras faixas etárias, tem 
sua maior incidência entre a população idosa e que esta 
doença compromete severamente a qualidade de vida de seus 
portadores, e 
Considerando a necessidade de adotar medidas que permitam 
melhor organizar a assistência aos portadores da Doença de 
Alzheimer, em todos os aspectos nela envolvidos, resolve: 
Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
Programa de Assistência aos Portadores da Doença de 
Alzheimer. 
Art. 2º Definir que o Programa ora instituído será desenvolvido 
de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas 
Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios em cooperação com as respectivas Redes 
Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e seus Centros de 
Referência em Assistência à Saúde do Idoso. 
Parágrafo único. Os Centros de Referência integrantes da 
Rede mencionada no caput deste Artigo são os responsáveis 
pelo diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos 
pacientes, orientação a familiares e cuidadores e o que mais 
for necessário à adequada atenção aos pacientes portadores 
da Doença de Alzheimer. 
Art. 3º Determinar que a Secretaria de Assistência à Saúde 
estabeleça o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o 
tratamento da demência por Doença de Alzheimer, inclua os 
medicamentos utilizados neste tratamento no rol dos 
Medicamentos Excepcionais e adote as demais medidas que 
forem necessárias ao fiel cumprimento do disposto nesta 
Portaria. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário (grifamos) 
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A Portaria nº 249 de 2002, da Secretaria de Assistência à Saúde do 

Ministério da Saúde aprovou as normas para o Cadastramento de Centros de 

Referência em Assistência à Saúde do Idoso. A Portaria nº 843 de 2002, da 

mesma Secretaria, chancelou o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas 

para a demência por Doença de Alzheimer, cujo texto integral segue em anexo 

(Anexo I). A Portaria nº 255 de 2002, também do Ministério da Saúde, autoriza 

o fornecimento gratuito, pelo SUS, de medicamentos voltados ao tratamento da 

Doença de Alzheimer. 

O Projeto de Lei nº 2.031 de 1999, de autoria do deputado Rodrigo Maia, 

do PFL do Rio de Janeiro, dispunha sobre o atendimento obrigatório dos 

portadores de Doença de Alzheimer pelo SUS. Foi arquivado em 16 de 

novembro de 2004, no entanto. O PL de nº 3.630/04, do deputado Carlos 

Nader, do PFL do Rio de Janeiro, também arquivado, previa a definição de 

diretriz para a política de atenção integral aos portadores da Doença de 

Alzheimer no âmbito do SUS. 

Foram dois os requerimentos endereçados ao Ministro da Saúde que 

dão conta da DTA. O primeiro, de número 559 de 2003, de autoria do Senador 

Arthur Virgílio, solicitava informações sobre a Doença de Alzheimer no Brasil, 

seu controle pelas autoridades do Ministério da Saúde, bem como 

esclarecimentos a respeito de denúncia feita pelo Jornal Correio Brasiliense, 

segundo o qual a entrega de medicamentos para o tratamento da doença sofre 

atraso e acarreta falhas no fornecimento aos necessitados, por excesso de 

mecanismos burocráticos. Tal requerimento foi respondido em outubro de 

2003, e arquivado no final do mesmo mês. O segundo data de 27 de setembro 

de 2007, leva o número 1060 e tem como autor o deputado Marcelo Serafim. 
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Solicita, ao Ministro da Saúde, informações acerca das estatísticas de pessoas 

portadoras do Mal de Alzheimer em todo o Estado do Amazonas. A resposta foi 

encaminhada ao autor em 14 de novembro do ano passado. 

O senador Tião Viana, do PT do Acre, por meio do Projeto de Lei nº 

255/05, pretendia a criação do Dia Nacional de Conscientização da Doença de 

Alzheimer, a ser estabelecido em vinte e um de setembro. No dia 10 de julho 

de 2008 foi sancionada a Lei nº 11.736, cujo texto integral vem a seguir: 

Lei nº 11.736, de 10 de julho de 2008. 
Institui o Dia Nacional de Conscientização da Doença de 
Alzheimer. 
O Vice-Presidente da República, 
no exercício do cargo de Presidente da República. Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional de Conscientização da 
Doença de Alzheimer, a ser celebrado anualmente, no dia 21 
de setembro, com o objetivo de conscientizar a população 
brasileira sobre a importância da participação de familiares e 
amigos nos cuidados dispensados aos portadores da doença. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 10 de julho de 2008; 187º da Independência e 120º da 
República. 

José Alencar Gomes da Silva 
Jose Gomes Temporão (SENADO FEDERAL, 20 jul. 2008). 
 

O deputado Pastor Amarildo, do PMDB do Tocantins, por meio do 

Projeto de Lei nº 4.935 de 2005, pretende alteração no artigo 20 da Lei nº 

8.036 de 1990, que rege o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no 

sentido de permitir a movimentação da conta vinculada no Fundo quando o 

titular ou seu dependente for portador de doença grave degenerativa do 

sistema neurológico, o que é o caso da Doença de Alzheimer. O Projeto 

referido se encontra em trâmite na Câmara dos Deputados. No mesmo sentido 

são os Projetos de números 4.879/05, de autoria do deputado Carlos Sampaio, 

do PSDB de São Paulo, e 4.800/05, cujo autor é o deputado Corauci Sobrinho, 

do PFL paulista, ambos em tramitação. 
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O Projeto de Lei nº 2.362 de 2007, de autoria do deputado Luiz Carlos 

Hauly, do PSDB do Paraná, prevê alteração no artigo 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS – Lei nº 8.742/93), no sentido de estender o benefício 

de prestação continuada (BPC) de um salário mínimo ao portador de Doença 

de Alzheimer, além de conceder abono para seu responsável e reduzir para 

sessenta e cinco anos o limite de idade do idoso beneficiário. Encontra-se, 

referido Projeto, sob análise da Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF) da Câmara dos Deputados, desde 27 de novembro de 2007. 

Semelhante teor têm os Projetos de Lei números 3.047/04, do deputado João 

Mendes de Jesus, do PSL/RJ, e 4.645/01, cujo autor é o deputado Feu Rosa, 

do PSDB do Espírito Santo, ambos em andamento. 

Em termos de Direito Internacional, consigne-se o texto, de 1999, da 

Carta de Princípios da Associação Alzheimer Internacional, cuja íntegra segue: 

A Associação Alzheimer Internacional reconhece os seguintes 
princípios, como fundamentais para prover o cuidado de 
pessoas com demências, de seus familiares e cuidadores.  
1. A doença de Alzheimer e as outras demências são doença 
neurológicas incapacitantes e de caráter progressivo, 
apresentando um grande impacto profundo em pacientes 
afetados por elas, bem como seus familiares e cuidadores.  
2. Uma pessoa com demência continua sendo uma pessoa de 
valor e dignidade, merecendo o mesmo respeito como qualquer 
outra pessoa.  
3. Pessoas com demência necessitam de um ambiente seguro 
e adequado. Também necessitam de proteção contra a 
exploração de sua pessoa e de sua propriedade.  
4. Pessoas com demência têm direito à informação sobre a sua 
doença, de atendimento e acompanhamento médico contínuo, 
bem como de outros profissionais afins.  
5. Pessoas com demência, até onde for possível, devem 
participar das decisões que afetam a sua vida e do cuidado 
despendido no presente e no futuro.  
6. Os familiares/cuidadores de uma pessoa com demência 
devem ter suas necessidades, relativas ao seu trabalho de 
cuidar, avaliadas e posteriormente satisfeitas e providas. 
Também devem participar ativamente no processo de 
avaliação e solução de recursos.  
7. Todos os recursos possíveis e necessários devem estar 
disponíveis para a pessoa com demência e para seus 
familiares e cuidadores.  



146 

 

8. Educação, informação e treinamento sobre demência e suas 
conseqüências, bem cuidar efetivamente, devem estar 
disponíveis para os familiares/cuidadores de pessoas com 
demência (NÚCLEO DE INFORMAÇÕES SOBRE O MAL DE 
ALZHEIMER, 20 jul. 2008). 
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3 CURATELA DO IDOSO PORTADOR DA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 

3.1 Senilidade e Doença de Alzheimer 

 

 

Eis o objeto central desta dissertação: a curatela do idoso portador da 

Doença ou Mal de Alzheimer. 

Acerca da curatela, já se observou com afinco no Capítulo 2, trata-se de 

encargo (munus) público conferido a alguém a fim de que dirija a pessoa e 

bens do maior incapaz de fazê-lo. Essa a lição de Clóvis Beviláqua sobre o 

instituto (apud RODRIGUES, 2004, p. 411). 

Jander Maurício Brum menciona definições de De Plácido e Silva e de 

Paulo Dourado de Gusmão a respeito desse instituto de Direito Civil, as quais 

achamos por bem transcrever, o que fazemos a seguir: 

Na técnica jurídica, outra não é sua acepção, desde que é tido 
para designar a pessoa a quem é dada a comissão ou o 
encargo com os poderes de vigiar (cuidar, tratar, administrar) 
os interesses de outra pessoa, que tal não pode fazer por si 
mesma, sustenta De Plácido e Silva (apud BRUM, 1995, p. 31). 
 

Paulo Dourado de Gusmão, por sua vez, leciona: 

Encargo conferido a pessoa de idoneidade moral e econômica 
por sentença fundamentada, decretadora da incapacidade 
absoluta (interdição) ou relativa de pessoa de maioridade com 
o encargo de protegê-la, representá-la ou de assisti-la e de 
administrar os bens do interditando, com poderes plenos ou 
limitados. Assim, enquanto a tutela é o encargo de proteção 
assistencial de pessoa de menoridade, a curatela é de pessoa 
de maioridade, interditada por sentença (apud BRUM, 1995, p. 
31). 
 

Isto posto, lembre-se que a curatela não se restringe aos casos 

expressos no artigo 1767 do Código Civil (maiores incapazes); antes, existem a 
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curatela dos adultos incapazes, supramencionada, a curatela particular 

(mormente a do nascituro e a do ausente) e a chamada curadoria especial, 

estabelecida, inclusive, em prol do menor, de acordo com a lição de Maria 

Helena Diniz (2007b, p. 604). Daí porque, afirma Brum, árdua é a tarefa 

daquele que pretende conceituá-la de maneira unitária, haja vista a 

complexidade dos casos compreendidos pelo instituto. Não se confundam, 

ademais, curatela e interdição (para tanto, oportuna a remessa do leitor para o 

Capítulo 2 do presente estudo) (1995, p. 33). 

Inclusive, o Código Civil não cuidou da classificação da curatela, tal qual 

ocorreu com a tutela, o que nos leva à observação atenta das construções 

doutrinárias a respeito da matéria. Fala-se, pois, em curatela legítima, dativa e 

testamentária, de modo análogo à tutela (GOZZO, 1986, p. 4). 

Interessa-nos, porém, de ora em diante, a curatela do maior incapaz 

para a prática de atos da vida civil, já que, conforme salientamos linhas acima, 

o que se quer explorar é a curatela do idoso portador do Mal de Alzheimer. 

Antes, quer-se lembrar a definição de idoso no Brasil atual, de acordo 

com o expresso no artigo 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03: pessoa que 

conta com sessenta anos de idade ou mais. 

Por fim, parece-nos, esse, o momento oportuno para que se retome o 

conceito de Doença ou Mal de Alzheimer: é um tipo especial de demência que 

ocasiona a perda progressiva das funções intelectuais. É, portanto, doença 

neurodegenerativa cuja causa é ainda desconhecida da comunidade científica 

(CAMARGO, 2003, p. 19).  

É o tipo mais comum de demência (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 

2000, p. 15). É enfermidade que acomete, principalmente, a camada idosa da 

população (MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 19). Ainda não há terapêutica eficaz 
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para conter a evolução da Demência do Tipo Alzheimer (DTA), mas existem 

tratamentos que amenizam de maneira significativa o quadro geral de sintomas 

(MAGNIÉ; THOMAS, 1998, p. 111). 

Adequadamente retomadas a curatela, o idoso e a Doença ou Mal de 

Alzheimer, o que se pretende, nas linhas que se seguem, é demonstrar o 

cabimento da medida jurídica da curatela para o idoso que sofre da Doença de 

Alzheimer. 

A Demência do Tipo Alzheimer é doença degenerativa do cérebro que 

leva o paciente a estado de absoluta e notória incapacidade, decorrente da 

destruição de grande parte de suas células neuronais. Verifiquem-se, pois, a 

par da definição da doença, seus principais sintomas e a evolução do quadro 

clínico. 

Uma vez que se instale estado permanente de incapacidade em pessoa 

maior de idade, que a impeça de gerir, por si só, sua pessoa e bens, não há 

outra medida jurídica pertinente a ser tomada senão a interdição (sobre o 

procedimento de interdição, já se falou, é aquele, de jurisdição voluntária, 

destinado à constatação da existência de eventual incapacidade de pessoa 

maior de dezoito anos de idade, que culmina, uma vez que tal constatação 

ocorra, na proibição da realização de atos civis e na nomeação de curador - 

DINIZ, 2007a, p. 178), cuja conseqüência lógica é o estabelecimento da 

curatela, nos moldes da legislação civil em vigor. 

Dúvida não há, pois, a respeito da necessidade de interdição e 

nomeação de curador para a pessoa demente, inclusive a pessoa idosa. Por 

outro lado, evidente que a senilidade, por si só, não autoriza a interdição. É o 

que afirma a doutrina pátria, em uníssono. Maria Helena Diniz sustenta que a 

velhice não é motivo bastante para a interdição e estabelecimento da curatela, 
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por não ser equiparada a estado psicopático. O idoso somente será interditado 

quando estiver acometido de doença mental que lhe retire ou diminua a 

capacidade para cuidar da própria pessoa e bens, tal qual ocorre com o 

paciente de arteriosclerose (2007a, p. 154). E tal como se dá com o doente de 

Alzheimer. 

A mesma é a lição de Carlos Roberto Gonçalves, para quem a velhice 

somente desemboca na interdição e curatela se o idoso sofrer de mal psíquico 

que o afete de modo significativo no que tange à prática de atos da vida civil 

(2007, p. 614). 

Idêntica a postura de Paulo Nader, segundo a qual a pessoa idosa 

deverá ser interditada apenas em caso de existência de mal físico que 

comprometa seu discernimento, assim como sua capacidade de expressar, de 

modo racional e inequívoco, sua vontade (2006, p. 659). 

No mesmo sentido leciona Maria Berenice Dias, para quem certo 

enfraquecimento psíquico é manifestação típica da idade avançada, o que não 

denota, via de regra, a presença de perturbação mental que prejudique o 

discernimento do idoso. Ter sessenta anos de idade ou mais não é, 

definitivamente, sinônimo de alienação mental (2007, p. 545). 

José Augusto de Abreu Machado e Gilberto Passos de Freitas citam 

Washington de Barros Monteiro, para quem  

[...] a velhice acarreta, sem dúvida, diversos males, verdadeiro 
cortejo de transtornos, mas só quando assume caráter 
psicopático, com estado de involução senil em 
desenvolvimento e tendência a se agravar, pode sujeitar o 
paciente à curatela (apud MACHADO; FREITAS, 1981, p. 14). 
 

Os mesmos autores mencionam trecho da obra do Desembargador 

Octávio Guilherme Lacorte, para quem: 
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E a velhice, por si só, por mais avançada que seja, não basta a 
justificar o Decreto de Interdição; mister é que faça entrever um 
quadro de fraqueza mental com cores tão carregadas que logre 
tolher ou prejudicar substancialmente o livre exercício da 
capacidade civil. Assemelha-se, a velhice, a nova infância 
(apud MACHADO; FREITAS, 1981, p. 14). 
 

Aliás, a mentalidade do idoso foi classificada em três estados, segundo 

Legrand du Saulle: fisiológico, misto e patológico. No primeiro não há que se 

falar em comprometimento das faculdades mentais em razão da idade. No 

segundo é possível falar em certo enfraquecimento senil, já o poder de 

entendimento é reduzido, conquanto a consciência dos próprios atos ainda não 

tenha sido aniquilada. Trata-se da chamada caduquice. Terceiro estado é a 

fase mórbida da decrepitude. A caducidade já é o suficiente para que leve a 

efeito a medida jurídica de proteção cabível, qual seja, a curatela (MACHADO; 

FREITAS, 1981, p. 14). 

Interessantes, ao menos do ponto de vista histórico, vez que são todas 

elas de décadas passadas, as seguintes jurisprudências, colacionadas por 

Machado e Freitas: 

Se a idade avançada e o estado de decadência orgânica não 
são motivos legais para a interdição, esta não pode deixar de 
ser decretada quando o paciente não consegue, pela palavra 
falada ou escrita, manifestar seu pensamento, cuidar dos 
próprios negócios e reger sua pessoa e bens (Ac. Do TJSP, 
proc. Nº 13.047, DO de 21/9/1941) (1981, p. 15). 
Demência senil. Interdição. Exame extrajudicial. Decidiu o 
Tribunal que não estava demonstrada a demência senil, porque 
o exame pericial processado em juízo não trazia as respostas 
fundamentadas, ao passo que um exame extrajudicial feito por 
médicos especialistas era completo e convincente (RT – 
54/238) (1981, p. 15). 
A avançada idade, por si só, e o precário estado de saúde 
física, de quem não apresenta nenhuma anormalidade mental, 
não justificam o pedido de interdição, feito por quem não tem 
qualidade para isso e em processo divisório (RT – 68/38) 
(1981, p. 15). 
Interdição. Pessoa de idade provecta, que apenas apresenta 
discreta diminuição da capacidade mental. Inexistência de 
incapacidade provada. Pedido indeferido. Decisão confirmada 
(RT – 206/115) (1981, p. 15). 
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Interdição. Estados mentais alegados na inicial e não 
abordados na perícia. Conseqüência. Prevalência do laudo 
médico sobre o depoimento testemunhal. Interditanda de idade 
avançada, analfabeta, apta porém a administrar seus bens. 
Pedido improcedente (RT – 224/189) (1981, p. 15). 
Interdição. Demência senil. Laudos médicos que afirmam 
apenas existência de uma discreta diminuição da capacidade 
mental. Indeferimento do pedido pela aplicação do princípio ‘in 
dúbio pro capacitate’. Inadmissibilidade. Caso de proteção da 
pessoa e bens do interditando. Acolhimento de recurso 
extraordinário para que o tribunal pronuncie a interdição ou 
mantenha a conclusão negativa depois de toda diligência (RT – 
278/922) (1981, p. 16).  
Pessoa com arteriosclerose adiantada e perda de memória. 
Incapacidade para reger os próprios bens. Prova concludente. 
Sentença sem abranger atos anteriores do interditando (RT – 
325/165) (1981, p. 16). 
Arteriosclerose não passa de mera deficiência mental, 
entendendo-se mesmo que não justifica, isoladamente, decreto 
de interdição (RT – 441/05) (1981, p. 16). 
A demência senil dificilmente poderá ser pronunciada como 
causa de incapacidade e, mesmo com o recurso de perícia 
médico-legal, salvo nos casos de uma ação absurda vir a ser 
praticada (RT – 460/113) (1981, p. 16). 
 

De fato, forçoso é que se conclua, portanto, que a senilidade não é 

doença mental, de modo que a exegese do artigo 1767, I do Código Civil deve 

ser no sentido de não incluir pessoa com sessenta anos de idade ou mais pelo 

simples fato de ser idosa. Em contrapartida, indene é a afirmação segundo a 

qual deve ser também o idoso interditado e privado do exercício dos atos civis 

caso reste comprovada sua falta de discernimento para a administração de sua 

pessoa e bens. 

 

 

3.2 Incapacidade do idoso portador do Mal de Alzheimer 
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Por incapacidade se entenda, de acordo com a lição de Maria Helena 

Diniz, a inaptidão para exercer os atos da vida civil e conseqüente restrição 

legal para tanto (2007a, p. 148). 

Assim é que, são incapazes, dentre outras figuras elencadas pelos 

artigos 3º (incapacidade absoluta) e 4º (incapacidade relativa) do Código Civil, 

os que, por enfermidade ou doença mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil (inciso II do retro 

mencionado artigo 3º do CC). 

Conforme já se observou no Capítulo 2 do presente trabalho, inserem-se 

no rol do artigo 3º, II do Código Civil todos os acometidos por patologias 

mentais, tais como a demência ou fraqueza mental senil, a demência afásica, a 

degeneração, a psicastenia, a psicose tóxica, a psicose autotóxica (depressão, 

uremia, etc.), a psicose infectuosa (delírio pós-infeccioso, etc.), a paranóia, a 

demência arteriosclerótica, a demência sifilítica, o Mal de Parkinson senil, 

doença neurológica degenerativa, etc.. Também os alienados mentais, 

psicopatas mentecaptos, maníacos, imbecis, dementes e loucos furiosos ou 

não. Aliás, a expressão “loucos”, já se disse, comporta todo tipo de perturbação 

da saúde mental, mesmo que existam intervalos de lucidez (DINIZ, 2007a, p. 

152). 

Bem fez o legislador ao não apresentar rol taxativo de enfermidades. Se 

o tivesse feito, de grande dificuldade seria o trabalho do hermeneuta no sentido 

de enquadrar a doença manifestada no caso concreto ao dispositivo legal 

(DINIZ, 2007a, p. 152). 

Patente é a inserção do paciente de Alzheimer, qualquer que seja sua 

idade, na disciplina do inciso II do artigo 3º do Código Civil. A Doença de 

Alzheimer é mesmo patologia mental que degenera as células cerebrais, 
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levando seu portador a um estado praticamente vegetativo, que encontrará seu 

ápice na morte (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, p. 16). 

Entendemos necessária a curatela do idoso portador do Mal de 

Alzheimer, como doença incapacitante que é, e por não ser outra a medida 

cabível ao caso sob comento. Impende-se, pois, sanar dúvida concernente à 

fase da doença em que a interdição é imprescindível e nomeação de curador 

medida que se impõe. Qual é o momento em que o paciente acometido pelo 

Mal de Alzheimer acaba por se tornar incapaz de discernir, em razão do 

agravamento das lesões cerebrais? Essa a dúvida que nos acomete, 

primordialmente. Reexaminaremos a questão, voltando nossos olhos atentos 

para cada um dos estágios pelos quais evolui o doente de DTA, de modo que, 

ao final desta análise, sejamos capazes de concluir, com a clareza que se faz 

necessária, o momento exato em que se pode falar em incapacidade do 

paciente de Alzheimer para a gestão da própria pessoa e bens, bem como em 

curatela como medida eficaz para a proteção pessoal e patrimonial do enfermo. 

Especialistas da área médica costumam, em geral, distinguir a existência 

de três fases (inicial, intermediária e final – CAMARGO, 2003, p. 29) pelas 

quais passa a doença, desde os primeiros sintomas, até o desfecho fatal. 

São evidências da primeira fase, conforme se observou no Capítulo 2, 

esquecimentos, dificuldades de memória, descuido com a aparência pessoal, 

perda da autonomia para a vida corriqueira, desorientação no tempo e no 

espaço, perda da espontaneidade e iniciativa, alterações comportamentais, 

cansaço, falta de atenção e concentração. O paciente pode, ainda, mostrar-se 

irritável, impaciente e depressivo (CAMARGO, 2003, p. 29). 

Na fase intermediária surge certa dificuldade para reconhecer pessoas, 

bem como incapacidade para aprender coisas novas; é comum a 
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perambulação do doente, lembranças apenas do passado remoto, hostilidade, 

agressividade, inaptidão para a realização de julgamentos e pensamentos 

abstratos, necessidade de ajuda para a realização das tarefas diárias. Também 

são típicas desse período da doença a incontinência urinária e fecal, além de 

alucinações, idéias sem sentido, tais como desconfiança e ciúmes 

(CAMARGO, 2003, p. 29). 

A fase final ou avançada se caracteriza pelo emagrecimento exagerado 

do doente, vez que se encontra por demais debilitado para se alimentar. 

Também é grande a dificuldade para caminhar e praticamente a realização de 

tarefas cotidianas desacompanhado se torna impossível. Os déficits de 

memória agora são muito graves. O doente quase não pronuncia palavra, 

ficando restrito ao leito até o falecimento (CAMARGO, 2003, p. 30). 

Note-se, porém, que as três fases nem sempre são bem delineadas 

como aqui se apresentam. Ademais, tem-se constatado que a evolução da 

DTA nos homens é mais acelerada do que nas mulheres, vez que o tecido 

cerebral se degenera em velocidade mais rápida. Como qualquer doença, é 

certo que o Mal de Alzheimer tem evolução peculiar em cada indivíduo 

(CAMARGO, 2003, p. 30). 

Em geral, a contar do diagnóstico, um portador de DTA vive, em média, 

oito anos (LOKVIG; BECKER, 2005, p. 81).  

Cayton, Warner e Graham apontam como características do estágio 

inicial da doença as seguintes: dificuldades com a linguagem, perda 

significativa da memória recente, desorientação no tempo, desorientação 

mesmo em ambientes familiares, dificuldades para tomar decisões, falta de 

iniciativa e motivação, sinais de depressão e agressividade, perda de interesse 

por hobbies e atividades. No estágio intermediário são comuns o esquecimento 
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de eventos recentes e nomes de pessoas, falta de capacidade para realizar 

tarefas diárias sem a ajuda de terceira pessoa, incapacidade para cozinhar, 

fazer limpeza ou compras, necessidade de ajuda para os cuidados com a 

higiene, perambulação, agressividade sem motivo aparente e alucinações. O 

estágio avançado é aquele de total dependência, em que a memória está 

profundamente comprometida e o paciente não pode mais, de maneira alguma, 

viver sozinho. São típicas dificuldades para se alimentar, entender e interpretar 

eventos, localizar-se e voltar para casa. Ademais, o doente não reconhece 

parentes, amigos e objetos familiares, sofre de incontinência intestinal e/ou 

urinária, mostra um comportamento impróprio em público e está confinado a 

uma cadeira de rodas ou cama (2000, p. 24). 

O Dr. Norton Sayeg, autor do portal AlzheimerMed, alocado na rede 

mundial de computadores – Internet, aponta como sintomas inicias da doença 

perda de memória, confusão e desorientação; ansiedade, agitação, ilusão e 

desconfiança; alteração da personalidade e do senso crítico; dificuldades com 

as atividades diárias de se banhar e vestir; inaptidão para a realização de 

tarefas mais elaboradas, de que são exemplos cozinhar, dirigir, fazer compras 

e telefonar. Na fase intermediária ocorre o agravamento visível dos sintomas 

iniciais, assim como o doente apresenta dificuldades em reconhecer parentes e 

amigos, perde-se mesmo em ambientes conhecidos, tem alucinações, 

inapetência, perda de peso e incontinência urinária, assim como dificuldades 

de fala e comunicação. Também pode apresentar movimentos e fala 

repetitivos, distúrbios do sono e problemas com ações rotineiras, de que 

decorre sua dependência progressiva. Vagância e dificuldades motoras são 

outros sintomas típicos desse estágio evolutivo da DTA. Na fase final o 

paciente se apresenta totalmente dependente de terceiro cuidador. A 



157 

 

imobilidade é crescente, bem como se agravam as incontinências urinária e 

fecal. Há certa tendência do doente em assumir a posição fetal, restringindo-se 

à poltrona ou ao leito. Já não pronuncia palavra e há perda progressiva de 

peso. Aparecem escaras, ou úlceras por pressão, e também são comuns 

infecções do trato respiratório e urológico, que tendem a levar o paciente, 

bastante enfraquecido já, ao falecimento (SAYEG, 25 maio 2008). 

São sintomas comuns, observados pela comunidade médica desde a 

fase inicial da Doença de Alzheimer, perda da memória recente, desorientação 

no tempo e no espaço, mesmo em ambientes familiares, inaptidão para a 

feitura de tarefas domésticas corriqueiras, falta de atenção e de concentração, 

dificuldades de comunicação em geral, falta de iniciativa e dificuldade para 

tomar decisões.  

Não é tarefa difícil, pois, concluir pela incapacidade do doente de 

Alzheimer para a gestão de sua pessoa e bens desde a primeira fase da 

doença, vez que ela reste definitivamente diagnosticada. Ora, medida jurídica 

que se impõe, a fim de proteger pessoa e patrimônio do maior incapaz, é a 

curatela, instituto assistencialista, examinado a fundo por nós, cujo escopo 

reside fundamentalmente na tutela dos interesses do maior incapaz para os 

atos da vida civil.  

O doente de Alzheimer mostra-se mesmo incapaz para a realização dos 

atos civis desde a primeira fase da enfermidade, é o que se quer comprovar e 

defender. Fundamento legal, conforme estudo anterior, é o artigo 1767, I do 

Código Civil, já que, em razão de enfermidade mental (Demência do Tipo 

Alzheimer) está o idoso (e, não se olvide, maior incapaz de qualquer idade) 

privado de seu discernimento de modo permanente (a doença, já se afirmou 
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outrora, é neurodegenerativa, e para ela a ciência ainda não conhece cura), 

caso em que a interdição e nomeação de curador se fazem imprescindíveis. 

Nas duas fases que se seguem, intermediária e final, ocorre apenas o 

agravamento dos sintomas, donde é possível inferir, de modo claro, que 

persiste a necessidade, agora mais premente, de interdição e estabelecimento 

de medida curatelar. 

Tal conjunto sintomatológico é variável de um paciente para outro, o que 

nos impede de afirmar, de modo taxativo, a necessidade de interdição e 

nomeação de curador sempre no momento evolutivo inicial da DTA. Daí que, 

uma vez proposta a interdição do idoso portador de Alzheimer, supostamente 

incapaz para a realização dos atos da vida civil, extremamente necessários são 

o interrogatório do doente, procedido pelo magistrado sempre que possível for, 

e a efetivação de exame pericial cuidadoso, cujo laudo seja conclusivo a 

respeito da incapacidade.  

Na prática, o que se tem observado é número farto de julgados no 

sentido de promover a interdição de pessoa idosa portadora de Demência do 

Tipo Alzheimer, como se verá linhas abaixo. 

A seguir, observaremos detalhes do procedimento de interdição, assim 

como do estabelecimento de curador pertinentes à situação específica do idoso 

acometido pela Doença de Alzheimer. 
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3.3 Interdição e curatela do idoso portador do Mal de Alzheimer 

 

 

Débora Gozzo define a interdição como o procedimento judicial apto à 

investigação da capacidade ou incapacidade do maior de idade. Uma vez que 

reste constatada a incapacidade, absoluta ou relativa, será o interdito proibido 

de praticar, sozinho, atos jurídicos. Assim, ser-lhe-á nomeado curador, 

encarregado de sua representação ou assistência, conforme o caso (1986, p. 

3). 

Se a incapacidade não ficar comprovada, não há que se falar em 

interdição e conseqüente nomeação de curador. É o que tem decidido o 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 

Interdição - Interditanda se apresenta apta ao exercício regular 
do direito por si mesma – Laudo do Imesc não constatou 
nenhuma anomalia – Interditanda capaz de realizar operações 
matemáticas, além de ter pleno conhecimento de valores 
monetários - Anormalidade não configurada – Apelo desprovido 
(Apelação Cível nº 487.418.4/5-00). 
 
Interdição – Incapacidade – Debilidade mental não comprovada 
– Mulher que apresentou tão só limitações de caráter 
instrumental e efetivo, sem comprometimento da capacidade 
de reger sua pessoa e bens – Laudo pericial estreme e 
conclusivo – Pedido rejeitado – Improvimento ao recurso – Não 
se pode decretar interdição de pessoa que, embora 
apresentando personalidade limitada por fatores de natureza 
instrumental e efetiva, guarda plena capacidade de reger sua 
pessoa e bens (Apelação Cível nº 088.654-4). 
 

Esse o rito procedimental hábil, portanto, para a interdição do idoso 

portador do Mal de Alzheimer, de que decorrerá o estabelecimento da curatela 

(lembre-se que tanto a interdição quanto a curatela já foram abordadas de 

modo detalhado no capítulo 2 do presente trabalho, para o qual remetemos o 

leitor, a fim de sanar eventuais dúvidas). 
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Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária para o qual são 

legitimados, segundo a lei, o pai, a mãe, o tutor, o cônjuge ou algum parente 

próximo do interditando. Também o órgão ministerial, apenas no caso de 

anomalia psíquica, se não existirem as pessoas mencionadas anteriormente, 

ou, se, mesmo que existam, sejam menores ou incapazes para propor a 

medida (artigo 1178, CPC). Não existe ordem de preferência constante do 

artigo 1177 do Código de Processo Civil. Se a interdição for requerida pelo 

Parquet, o juiz nomeará curador à lide ao interditando (artigo 1179, CPC). 

Acompanhado, pois, de advogado com poderes para o ato, o primeiro 

passo é a apresentação de petição inicial por meio da qual o interessado 

provará a sua legitimidade, especificará os fatos que revelam a anomalia 

psíquica e assinalará a incapacidade do interditando para reger a sua pessoa e 

administrar os seus bens. Em se tratando da interdição do idoso, inclusive em 

razão da existência de Doença de Alzheimer que leve à incapacidade, a prática 

tem demonstrado que, em geral, a medida é postulada pelos filhos do suposto 

incapaz, vez que, quase sempre, não há mais que se falar na presença dos 

pais do interditando, muito menos de tutor. Também é bastante corriqueiro o 

estado de viuvez em que se encontra aquele cuja curatela se pretende, daí 

que, repetimos, são, via de regra, os filhos maiores e capazes que pretendem a 

interdição do idoso portador do Mal de Alzheimer. 

Estando de acordo a petição inicial, será o suposto incapaz citado para, 

em dia designado, comparecer perante o juiz, que o examinará, interrogando-o 

minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens e do mais que lhe parecer 

necessário para verificar seu estado mental, sendo reduzidas a termo 

perguntas e respostas (artigo 1181, CPC). As decisões dos Tribunais têm 

revelado que o interrogatório é momento de importância sem igual no processo 
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de interdição, posto que é hábil para que o juiz ateste, pessoalmente, a falta de 

discernimento do interditando.  

Algumas decisões revelam, inclusive, que os magistrados entendem, 

muitas vezes, desnecessária, do ponto de vista prático, a perícia realizada por 

médico psiquiatra e psicólogo, já que ele mesmo é capaz de auferir a 

incapacidade plena do idoso portador da Doença de Alzheimer no instante em 

que o interroga. Nesse sentido é o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça de 

São Paulo em Apelação Cível nº 413 234.4/9-00, da comarca de São Paulo, 

foro regional de Itaquera, cuja ementa transcrevemos a seguir: 

Interdição - Sentença que reconheceu a incapacidade do 
interditando após interrogatório, dispensando a prova pericial - 
Elementos de convencimento fidedignos da incapacidade 
absoluta da interditanda, que eliminam a mais remota 
possibilidade de fraude - Sentença mantida - Recurso não 
provido. 
 

Em outra oportunidade, o TJ/SP decidiu de forma semelhante: 
 

Interdição – Sentença que julgou procedente ação de 
interdição, sem a apreciação de um laudo médico – 
Convencimento satisfatório – Recurso improvido (Apelação 
Cível nº 552.575.4/9-00).  
 

Ressalte-se que o recurso foi interposto pelo Ministério Público, e o 

pleito era de nulidade da sentença em razão da falta do exame pericial. Não foi 

provido o recurso, já que os desembargadores do TJ de São Paulo entenderam 

suficiente o interrogatório realizado pelo juiz, pelo qual se pôde constatar o 

completo alheamento da interditanda. Ademais, foram acostados laudos 

médicos de exames realizados no Hospital do Servidor Público Municipal, 

restando inconteste a presença, já em estágio avançado, da Demência do Tipo 

Alzheimer. 

Em sentido contrário, porém, também já entendeu o TJ de São Paulo, 

em recurso interposto pelo Ministério Público, pela nulidade da sentença de 



162 

 

interdição de idoso portador do Mal de Alzheimer, diante da ausência de 

realização do exame pericial. Assim, 

Interdição – Sentença que decretou interdição sem realização 
de exame médico pericial – Recurso apresentado pelo 
Ministério Público postulando a anulação da r. sentença para 
que se determine a realização da perícia médica – Nulidade 
reconhecida – Inteligência do artigo 1.183 do CPC – A perícia 
médica é indispensável nos casos de interdição – Anulação da 
sentença, devendo o MM. Juiz nomear Advogado para 
defender a interditanda; conceder o prazo previsto no artigo 
1.182 do Código de Processo Civil para a apresentação de 
impugnação e determinar a realização do exame pericial. 
Recurso provido (Apelação Cível nº 489.962.4/1-00). 
 

A contar de audiência de interrogatório, poderá o interditando impugnar 

o pedido no prazo de cinco dias. Para tanto, será representado nos autos pelo 

Ministério Público ou por curador à lide, quando a interdição tiver sido proposta 

pelo próprio promotor de justiça. Todavia, é possível que constitua advogado 

para proceder à sua defesa. Inclusive, qualquer parente sucessível pode lhe 

constituir advogado com os mesmos poderes judiciais que teria se fosse 

nomeado pessoalmente pelo interditando. Os parentes é que responderão 

pelos honorários do profissional (artigo 1182, CPC). 

Esgotado o prazo para a apresentação de impugnação, o juiz nomeará 

perito para proceder ao exame do interditando (artigo 1183, CPC). No caso do 

idoso portador da Doença de Alzheimer, consideramos extremamente 

relevante a realização de perícia, a fim que se constate, de fato, o estado de 

alienação mental que decorre da enfermidade. Importante a perícia cuidadosa 

principalmente quando o doente se encontra, ainda, em estágio inicial da 

doença, caso em que o leigo poderia confundir esquecimentos típicos da idade 

avançada com a perda de memória decorrente do Mal de Alzheimer, essa sim 

ensejadora de interdição, desde que acompanhada de outros sintomas que 

levem o perito a concluir pela falta de capacidade do idoso. Não são incomuns 
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os casos de tentativas de interdição de idosos completamente saudáveis, sob a 

alegação de que sofrem de DTA, por parte de filhos que simplesmente têm a 

intenção de se apoderar do patrimônio dos pais. 

Aliás, tão ou mais grave é o comportamento do filho que se apodera dos 

bens do genitor interdito, portador do Mal de Alzheimer. O Tribunal de Justiça 

de São Paulo já decidiu no sentido de condenar por danos morais, no valor de 

cento e cinqüenta salários mínimos, filho que dilapidou o patrimônio da mãe, à 

época ainda não sujeita à curatela, mas já portadora de DTA, aproveitando-se 

de sua incapacidade mental. Eis a ementa: 

Responsabilidade Civil - Indenização por danos morais e 
materiais Filho de portadora de "Mal de Alzheimer" se aproveita 
dessa condição para sacar valores das contas bancárias da 
genitora, para uso próprio e não em benefício daquela. Dano 
material - Montante do saque - Valor que deveria ter sido 
utilizado em benefício da autora - Ocorrência de prejuízo -Valor 
utilizado em beneficio do requerido. Danos morais - 
Caracterização – O ocorrido é grave, mormente se levado em 
conta que o autor dos danos é o próprio filho da autora, 
situação inimaginável tendo em vista que é da natureza 
humana o dever de assistência e confiabilidade mútua entre 
pais e filhos - Recurso do réu desprovido e provido o da autora 
(Apelação com revisão número 492.630.4/4-00). 
 

Uma vez decretada a interdição, será nomeado curador ao idoso 

portador de Doença de Alzheimer (artigo 1183, Parágrafo único do CPC). Note-

se, mais uma vez, que a sentença de interdição produz efeito desde logo, 

mesmo que sujeita à apelação. Além disso, será inscrita no Registro de 

Pessoas Naturais, bem como publicada pela imprensa local e pelo órgão oficial 

por três vezes, com intervalo de dez dias, constando do edital o nome do 

interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela (artigo 

1184 do CPC). 

A princípio, será nomeado curador o cônjuge ou companheiro, desde 

que não separado juridicamente ou de fato do interdito. Na falta dessas 
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pessoas, é curador legítimo o pai ou a mãe, e, na falta deles, o descendente 

que se mostrar mais apto a exercer a medida. Entre os descendentes, os mais 

próximos precedem os mais remotos. Na falta das pessoas mencionadas 

acima, compete ao juiz a escolha do curador (artigo 1775 do Código Civil). No 

caso do idoso portador do Mal de Alzheimer repita-se o que foi dito acerca da 

legitimidade para a propositura da interdição: em geral, é nomeado curador o 

filho maior do doente que se mostra mais apto ao encargo, entendido esse, 

quase sempre, como o filho que naturalmente se preocupa com o interdito, 

dispensando-lhe cuidado e afeto. 

Na falta de parente apto a exercer a curatela pode o juiz, diante da 

eventual necessidade, estabelecer a nomeação de curador especial para idoso 

portador da Doença de Alzheimer, caso em que o munus será exercido em 

situação específica. Nesse sentido é a decisão do TJ de São Paulo (note-se 

que a enfermeira do asilo onde residia a idosa incapaz é que foi nomeada 

curadora especial para o fim de zelar pelo recebimento, do Estado, de 

suplemento alimentar para a curatelada): 

Ação de obrigação de fazer – Juízo “a quo” que indeferiu o 
pedido de nomeação de curador especial, bem como a 
antecipação dos efeitos da tutela de mérito pretendida, voltada 
a compelir a ora agravada ao fornecimento periódico e 
contínuo do suplemento alimentar que foi prescrito à autora 
agravante – Decisório que não merece subsistir – Recorrente 
que possui 100 anos de idade, sobrevive em asilo e padece de 
Mal de Alzheimer, inferindo-se, daí, a sua incapacidade para os 
atos da vida civil, o que induz à pertinência da nomeação da 
pessoa indicada na petição inicial como curadora especial, nos 
moldes do artigo 9º, I do CPC, com atuação restrita à causa – 
Hipótese, outrossim, em que a Fazenda Estadual deve ser 
compelida, por seu órgão regional específico, ao fornecimento 
periódico e contínuo do suprimento alimentar prescrito à 
promovente, sob pena de multa diária – Agravo provido 
(Agravo de Instrumento nº 664.584.5/5-00). 
 

Sendo nomeado curador, pessoa e bens do interdito passam a ser por 

ele administrados, nos moldes do que se opera com a tutela, feitas as 
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ressalvas estipuladas pela própria lei. Não são incomuns, todavia, situações 

conflitantes entre o curador e os demais filhos do idoso portador de DTA, 

geralmente no que respeita à gestão patrimonial. 

De acordo com a necessidade evidenciada no caso concreto, pode o juiz 

nomear administrador provisório para os bens do interdito, que deve ser 

exercida, prioritariamente, por aquele autorizado por lei para ser curador 

(NADER, 2006, p. 667). Já cuidamos da matéria no Capítulo 2.  

A respeito, veja-se decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

Agravo de Instrumento – Interdição – Nomeação de curadora 
provisória do interditando que padece do Mal de Alzheimer, em 
estágio avançado, comprometida, inclusive, sua locomoção – 
Esposa que já vem exercendo, de fato, a curatela – 
Necessidade de regularização, tendo em vista a possibilidade 
de fiscalização judicial, bem como a regularização do 
recebimento de benefício previdenciário – Providência que não 
se mostra despropositada, visando, ao contrário, a proteção da 
pessoa e do patrimônio do incapaz – Deferimento – Agravo 
provido (Agravo de Instrumento nº 515.759.4/8-00). 
 

O artigo 1186 do CPC prevê a possibilidade de levantamento da 

interdição, sempre que houver cessação da causa que lhe deu origem.  

O pedido de levantamento pode ser feito pelo próprio interdito, e será 

apensado aos autos da interdição. Novamente haverá a nomeação de perito, 

com o intuito de se atestar a sanidade do interditado. Após a apresentação do 

laudo, será designada audiência de instrução e julgamento. Se for acolhido o 

pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição, e mandará publicar a 

sentença, outra vez, após o trânsito em julgado, pela imprensa local e órgão 

oficial em três momentos distintos, com intervalo de dez dias, seguindo-se a 

averbação no Registro de Pessoas Naturais (artigo 1186 do CPC).  

Note-se, porém, que em se tratando da interdição de idoso portador do 

Mal de Alzheimer, rara, senão inexistente, é a situação de levantamento da 

medida, posto ser ainda a enfermidade incurável, ademais de seu caráter 
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degenerativo das funções cerebrais, quase sempre culminando no falecimento 

do doente. 

 

 

3.4 Relevância da medida 

 

 

Quase todas as pessoas que sofrem do Mal de Alzheimer tornam-se 

incapazes de gerir as próprias finanças, o que, inclusive, acaba por se tornar 

motivo de grande preocupação para os parentes e cuidadores, em geral 

(CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, p. 115).  

Lya Luft escreveu a seguinte passagem em Veja: 

A doença se manifesta em geral muito sutil: um esquecimento 
aqui, uma confusão ali. Uma atitude estranha aqui, outra ali, 
intercaladas por fases de aparente normalidade. A 
sociabilidade muda, os bons modos parecem esquecidos, o 
controle do dinheiro se torna caótico, e é dificílimo interferir. 
Há enorme resistência dos familiares em aceitar essa 
enfermidade [...] (grifamos) (16 abr. 2008, p. 22).  
 

“É comum as pessoas perderem a compreensão do dinheiro à medida 

que a Doença de Alzheimer progride” (CAYTON; WARNER; GRAHAM, 2000, 

p. 117). 

Diante da inaptidão para a realização de atividades corriqueiras, bem 

como perda da memória, falta de iniciativa e desorientação espaço-temporal, 

resta clara a dificuldade do doente para lidar com dinheiro e bens. Assim é, 

repetimos ainda uma vez, necessária a nomeação de curador para o idoso 

interditado em razão da constatação de sua incapacidade, decorrente de DTA. 

Cayton, Warner e Graham citam as seguintes situações concretas:  

Minha mãe, que é viúva, sempre foi uma pessoa metódica e 
bem organizada e não gosta que eu interfira em seus assuntos 
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financeiros. Entretanto, ela está ficando muito esquecida e a 
luz de sua casa quase foi cortada porque ela esqueceu de 
pagar sua conta [...] (2000, p. 117). 
Meu pai, portador de doença de Alzheimer, não é mais capaz 
de lidar com seu dinheiro de forma adequada. Ele se esquece 
de receber a pensão, perde seu dinheiro e se recusa a pagar 
as coisas nas lojas [...] (2000, p. 117). 
 

De se ver, nessas duas situações, a relevância do estabelecimento da 

curatela, a fim de que o curador exerça sua função de modo a facilitar a vida do 

paciente de Alzheimer e de seus familiares, evitando, dentre outros prejuízos, a 

deterioração patrimonial. 

Magnié e Thomas sustentam que, quando a DTA se torna grave, o 

próprio médico deve propor uma medida de proteção jurídica, Dentre outras (as 

quais não mencionaremos apenas por não se aplicarem à disciplina jurídica 

brasileira), a curatela é mecanismo de longo prazo hábil a garantir proteção à 

pessoa e bens do enfermo (1998, p. 121). “O paciente posto sob curatela deve 

ser assistido por seu curador para todos os atos da vida cívica” (MAGNIÉ; 

THOMAS, 1998, p. 121). 

À família compete, então, buscar aconselhamento legal e financeiro, é o 

que recomendam Cayton, Warner e Graham. É salutar, portanto, consulta a um 

advogado (2000, p. 116). Compete ao profissional da advocacia informar o 

cliente acerca do estabelecimento da curatela e suas decorrências, bem como 

sobre o procedimento judicial competente para a interdição do idoso incapaz e 

subseqüente estabelecimento de curador. 

A par das medidas jurídicas cabíveis, ora objeto de nossa atenção, 

recomendam os profissionais da saúde que se trate com carinho e paciência o 

doente, no sentido de preservar sua autonomia, ao mesmo tempo em que se 

cuida para evitar sua ruína financeira. Ademais, não se perca de vista que deve 

restar protegido o eventual patrimônio do enfermo não para benefício exclusivo 
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da família; antes, todos os recursos reunidos serão bem-vindos para o custeio 

de tratamento adequado ao doente, com a finalidade exclusiva de lhe diminuir 

o sofrimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Entendemos ter restado clara a importância da temática cujo cerne é a 

pessoa idosa, entendida como aquela que tem sessenta anos de idade ou 

mais, de acordo com o artigo 1º do Estatuto do Idoso. Isto porque, pudemos 

constatar no Capítulo 1, os dados estatísticos revelam: a estimativa é de que, 

em 2050, a população de idosos no Brasil seja algo em torno de quatorze 

milhões (sendo nove milhões de mulheres e 5 milhões de homens).  

A expectativa de vida também tende a se elevar, mesmo nos países 

tidos como subdesenvolvidos, caso do nosso. De fácil percepção é, pois, o fato 

de que significativa será, nas próximas décadas, a camada idosa de nossa 

população, o que nos faz considerar relevante qualquer análise voltada para 

ela, como pretendeu ser essa, que ora se encerra. Ademais, ainda que não 

compusessem o tema propriamente dito, achamos de interesse do leitor 

conhecer a evolução da proteção dispensada à terceira idade, bem como trazer 

à baila seus direitos fundamentais, estampados, hoje, no supracitado Estatuto 

do Idoso (Lei nº 10.741/03), o que fizemos ainda em sede de primeiro capítulo. 

Afora tal comprovação, por certo igualmente importante o detalhamento 

da incapacidade civil, interdição e curatela. De fato, o idoso portador do Mal de 

Alzheimer, em franco processo de degeneração de sua atividade cerebral, 

mostra-se, com o passar do tempo e na medida em que evolui a enfermidade, 

absolutamente incapaz, totalmente privado do discernimento necessário para a 

realização dos atos mais simples do dia-a-dia (que se dirá, pois, acerca da 

gestão de seu patrimônio?). Deve, portanto, estamos certos, ser tido como 

incapaz absoluto para os atos da vida civil, tal qual enuncia o artigo 3º, inciso II 
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do Código Civil de 2002, o qual transcrevemos, ainda uma vez: “São 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: II – os 

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos”.  

Não há outra medida a ser tomada, senão a interdição e conseqüente 

instituição de curador ao idoso interdito, portador da Doença de Alzheimer. O 

procedimento de interdição do paciente de Alzheimer é aquele constante dos 

artigos 1177 e seguintes do Código de Processo Civil: o mesmo que se aplica 

em todas as demais interdições, diga-se de passagem. As jurisprudências 

colacionadas ao longo do Capítulo 3 demonstraram que, no que tange à 

promoção da medida, em geral são os filhos do idoso enfermo que solicitam 

judicialmente sua interdição, bem como pleiteiam lhe seja nomeado curador. 

Não verificamos a presença maciça do Ministério Público enquanto pólo ativo 

destas demandas específicas, consoante admite o CPC, em seu artigo 1178.  

Observou-se, outrossim, que a simples alegação, na petição inicial, da 

presença da Doença de Alzheimer tem-se mostrado suficiente, ademais, 

evidentemente, do interrogatório procedido pelo magistrado e da perícia 

médica, para ocasionar a decretação da interdição. Constatou-se, ainda, não 

serem raros os casos de descendentes que se aproveitam do estado de 

alienação mental de seus pais para lhes usurpar o patrimônio. Ou mesmo, o 

que é ainda pior, aqueles que pretendem na interdição medida hábil a 

proporcionar controle total sobre as finanças de ascendente idoso, ainda que 

perfeitamente são (remetemos o leitor ao Capítulo 3). 

A curatela é medida que se amolda com perfeição à situação do idoso 

portador do Mal de Alzheimer, de acordo com o texto do artigo 1767, I do 

Código Civil, in verbis: Estão sujeitos à curatela: I – aqueles que, por 
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enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 

para os atos da vida civil.   

Sobre o curador, conforme permissão estampada no artigo 1775, §§ 1º e 

2º do Código Civil, tem sido instituído para o encargo, na maioria das situações 

que envolvem idosos portadores de DTA, um de seus filhos. Não são incomuns 

os casos de desavenças entre descendentes, mormente no que concerne à 

gestão patrimonial. 

Na parte final do Capítulo 2, servindo-nos, para tanto, da literatura 

médica nacional e estrangeira mais atualizada, realizamos análise acurada da 

Doença de Alzheimer. De tudo quanto foi mencionado, merecem destaque, 

nesse momento de conclusão, dois aspectos fundamentais: a sintomatologia 

evolutiva da enfermidade e o tratamento, se bem que, vale lembrar desde já, 

ainda não há se falar em cura. 

Na observação dos sintomas da DTA, que variam conforme a fase da 

doença em que se ache o paciente, reside o elemento motriz do presente 

trabalho, conforme se quis deixar claro ainda na Introdução. Ora, é certo que a 

Doença de Alzheimer, por causar a lesão irreversível das células cerebrais, 

destruindo a memória do doente, primeiro a recente e ao depois a remota, 

privando-lhe do entendimento das coisas mais elementares (tais quais se 

vestir, banhar-se, fazer compras e etc.), reclama, do mundo jurídico, medida 

competente que, de modo inegável, é mesmo a interdição, seguida pela 

nomeação de curador.  

Realmente, o doente de Alzheimer é espécie de doente mental que, por 

absolutamente incapaz para os atos da vida civil, necessita de curador que lhe 

assista ou represente, principalmente para fins de gestão patrimonial (artigo 3º, 
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II c/c artigo 1767, I, ambos do Código Civil). Tal é o entendimento pacífico da 

doutrina e jurisprudência nacionais.  

Dúvida que nos acometeu e motivou a consecução deste estudo é o 

momento exato em que a interdição deve ser concedida, bem como instituído 

curador ao doente. Pois bem. Estamos convencidos de que a Demência do 

Tipo Alzheimer, mesmo em sua fase inicial, invoca, na maioria dos casos, a 

interdição do idoso enfermo e o estabelecimento da medida assistencialista da 

curatela. Explicamos: já no primeiro estágio pelo qual passa a Doença de 

Alzheimer, o paciente se vê privado de seu discernimento, vez que a memória 

recente é afetada, o que torna o doente incapaz de lidar com dinheiro, sair de 

casa desacompanhado e tomar decisões relevantes. Que fique claro: se 

presentes tais sintomas que prejudicam de modo substancial o entendimento 

do paciente, que se decrete sua interdição e nomeie curador, a fim de o 

representar em todos os negócios civis.  

Em contrapartida, se esses sinais, mais graves, da doença ainda não se 

tiverem manifestado, mesmo que o diagnóstico seja de Doença de Alzheimer, 

de modo que reste imaculado o discernimento do idoso enfermo, razoável é 

que continue, por si só, a exercer os atos da vida civil, protelando-se, tanto 

quanto possível, sua sujeição à curatela.  

Patente, portanto, a necessidade de realização de interrogatório judicial, 

bem como exame pericial por profissionais capacitados, de maneira que 

subsista inconteste a incapacidade do idoso portador de Alzheimer, a fim de 

que o magistrado se decida, com acerto, pela interdição. É o caso concreto, 

também nessas situações, que regulará e solicitará medida mais adequada. 

Não se olvide da coibição às fraudes, já comentadas linhas acima. 
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Apesar da ausência atual de cura, fazemos questão de mencionar a 

esperança que ganhou corpo com o recente julgamento do STF no sentido de 

considerar constitucional a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05), 

permitindo-se, no Brasil, de ora em diante, a realização de pesquisas com 

células-tronco embrionárias. Alguns dos cientistas consultados acerca da 

questão afirmam pela possibilidade do desenvolvimento de tratamento eficaz 

no combate à Doença de Alzheimer, com a utilização de ditas células-tronco 

embrionárias, o que nos parece motivo de enorme comemoração. 

Consideramos satisfatoriamente cumprida a missão que inicialmente nos 

propusemos: aproximar o Direito de outras ciências, fornecer respostas 

(jurídicas) para problemas de outros ramos do conhecimento (a Medicina não é 

capaz de apontar solução para as famílias do doente de Alzheimer, no que diz 

respeito à administração de seu patrimônio e representação/assistência para 

os demais atos da vida civil). Saudável é, desta feita, a interdisciplinaridade que 

se quer defender e fomentar. 

Uma vez restado claro o entendimento dos institutos da interdição e da 

curatela, bem como ampliadas as informações acerca de doença tão comum 

nos nossos dias, como é a Doença de Alzheimer, culminando na demonstração 

de aplicabilidade da curatela em relação a idoso que sofra de DTA, damos por 

encerrada a presente dissertação de mestrado. 
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ANEXO I 

Portaria nº 843 de 06 de Novembro de 2002. 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais,  

Considerando a necessidade de estabelecer Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da Demência por Doença de 
Alzheimer, que contenha critérios de diagnóstico e tratamento, observando 
ética e tecnicamente a prescrição médica, racionalize a dispensação dos 
medicamentos preconizados para o tratamento da doença, regulamente suas 
indicações e seus esquemas terapêuticos e estabeleça mecanismos de 
acompanhamento de uso e de avaliação de resultados, garantindo assim a 
prescrição segura e eficaz; 

Considerando a Consulta Pública a que foi submetido o Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Tratamento da Demência por Doença de 
Alzheimer, por meio da Consulta Pública SAS/MS nº 01, de 12 de abril de  
2002, que promoveu sua ampla discussão e possibilitou a participação efetiva 
da comunidade técnico científica, sociedades médicas, profissionais de saúde 
e gestores do Sistema Único de Saúde na sua formulação, e 

Considerando as sugestões apresentadas ao Departamento de 
Sistemas e Redes Assistenciais – DSRA/SAS/MS no processo de Consulta 
Pública acima referido, resolve:  

Art. 1º - Aprovar o PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES 
TERAPÊUTICAS – DEMÊNCIA POR DOENÇA DE ALZHEIMER – 
Rivastigmina, Galantamina e Donepezil , na forma do Anexo desta Portaria.  

§ 1º - Este Protocolo, que contém o conceito geral da doença, os 
critérios de inclusão/exclusão de pacientes no tratamento, critérios de 
diagnóstico, esquema terapêutico preconizado e mecanismos de 
acompanhamento e avaliação deste tratamento, é de caráter nacional, devendo 
ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, na regulação da dispensação dos medicamentos nele previstos.  

§ 2º - As Secretarias de Saúde que já tenham definido Protocolo próprio 
com a mesma finalidade, deverão adequá-lo de forma a observar a totalidade 
dos critérios técnicos estabelecidos no Protocolo aprovado pela presente 
Portaria;  

§ 3º - É obrigatória a observância deste Protocolo para fins de 
dispensação dos medicamentos nele previstos; 
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§ 4º - É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável 
legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos 
medicamentos preconizados para o tratamento da Doença de Alzheimer, o que 
deverá ser formalizado por meio da assinatura do respectivo Termo de 
Consentimento Informado, de acordo com o medicamento utilizado, conforme o 
modelo integrante do Protocolo.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

   

RENILSON REHEM DE SOUZA  

Secretário  
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PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS  

DEMÊNCIA POR DOENÇA DE ALZHEIMER  

Rivastigmina, Galantamina,  Donepezil,  

   

1. Introdução  

A demência é uma síndrome clínica decorrente de doença ou disfunção 
cerebral, usualmente de natureza crônica e progressiva, na qual ocorre 
perturbação de múltiplas funções cognitivas, incluindo memória, atenção e 
aprendizado, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, linguagem e 
julgamento. O comprometimento das funções cognitivas é comumente 
acompanhado, e ocasionalmente precedido, por deterioração do controle 
emocional, comportamento social ou motivação. A demência produz um 
declínio apreciável no funcionamento intelectual e interfere com as atividades 
do dia-a-dia, como higiene pessoal, vestimenta, alimentação, atividades 
fisiológicas e de toalete(1). A sobrevida média após o diagnóstico de demência 
é de 3,3 anos(2).  

A doença de Alzheimer – a principal causa de demência – é uma doença 
cerebral degenerativa primária, de etiologia não totalmente conhecida, com 
aspectos neuropatológicos e neuroquímicos característicos.  

Fatores genéticos são extremamente relevantes, pois além da idade a 
existência de membro da família com demência é o único  fator 
sistematicamente associado, presente em 32,9% de casos diagnosticados (3). 
A DA é transmitida de forma autossômica dominante e as características de 
idade de início e evolução identificam subtipos diferentes com correlatos 
genéticos. Por ser autossômica dominante a penetração é completa, entretanto 
a manifestação observada na prole não é de 50%, mas de aproximadamente 
25%. A redução da manifestação sugere que outros fatores devam fazer parte 
do processo da doença, caracterizando sua multifatoriedade. O risco relativo 
geral calculado foi de 3,5 para aqueles sujeitos com pelo menos um parente de 
1º grau acometido de demência.  

Instala-se usualmente de modo insidioso e desenvolve-se lenta e 
continuamente por um período de vários anos. O início pode ser na meia-idade 
ou até mesmo mais cedo, mas a incidência é maior à medida que a idade 
avança (a partir dos 60-65 anos)(1).  

As alterações neuropatológicas e bioquímicas da doença de Alzheimer 
podem ser divididas em duas áreas gerais: mudanças estruturais e alterações 
nos neurotransmissores ou sistemas neurotransmissores.  

As mudanças estruturais incluem os enovelados neurofibrilares, as placas 
neuríticas e as alterações do metabolismo amilóide, bem como as perdas 
sinápticas e morte neuronal.  
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As alterações nos sistemas neurotransmissores estão ligadas às 
mudanças estruturais (patológicas) que ocorrem na doença, porém, de forma 
desordenada. Alguns neurotransmissores são significativamente afetados ou 
relativamente afetados indicando um padrão de degeneração de sistemas. 
Porém, sistemas neurotransmissores podem estar afetados em algumas áreas 
cerebrais as não em outras, como no caso da perda do sistema colinérgico 
cortical basal e da ausência de efeito sobre o sistema colinérgico do tronco 
cerebral. Efeitos similares são observados no sistema noradrenérgico.  

Baseado na hipótese colinérgica da doença de Alzheimer, evidenciada 
pela perda de neurônios colinérgicos centrais, atividade reduzida da 
colinacetiltransferase em cérebro de pacientes com Alzheimer e pela 
correlação de déficit colinérgico e prejuízo da função cognitiva, os inibidores da 
acetilcolinesterase foram testados na doença de Alzheimer com um modesto 
benefício comprovado.  

Vários ensaios clínicos testaram a utilização de alguns representantes 
desta classe de medicações. A maioria destes estudos apresentou um 
seguimento de 06 a 12 meses e utilizou escalas padronizadas de avaliação de 
prejuízo cognitivo (ADAS – Alzheimer’s Disease Assessment Scale) e de 
estado mental (MMSE – Mini-Mental State Examination) como desfechos 
principais, demonstrando uma diferença de cerca de 4 a 5 pontos na escala 
ADAS (escala de 0 a 70, sendo os valores mais elevados representam maior 
prejuízo). Considerando que a história natural da doença prevê uma 
deterioração anual de 8 a 10% nesta escala(4), tal diferença significa uma 
redução de aproximadamente 6 meses na história natural do Alzheimer(5).  

   

2. Classificação CID 10  

• G30.-  Doença de Alzheimer  

• F00.-  Demência na doença de Alzheimer  

   

3. Diagnóstico Clínico  

Requisito primário para o diagnóstico de demência é a evidência de um 
declínio tanto na memória quanto no pensamento, o qual é suficiente para 
comprometer atividades pessoais da vida diária.  

O comprometimento da memória tipicamente afeta o registro, 
armazenamento e evocação de novas informações, porém, material familiar e 
os aprendizados mais antigos (mais precoces na vida) podem também ser 
perdidos, especialmente nos estágios mais tardios.  

O processamento de informações é afetado, de modo que o indivíduo tem 
progressivamente mais dificuldade em responder a mais de um estímulo de 
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cada vez, tal como participar de uma conversa com várias pessoas ao mesmo 
tempo.  

Os sintomas e comprometimentos acima mencionados devem ser 
evidentes por pelo menos 06 (seis) meses para que um diagnóstico clínico 
confiável de demência seja feito(1,4).  

O diagnóstico de doença de Alzheimer é um processo de exclusão.  

   

3.1. Critérios para o diagnóstico clínico de provável doença de 
Alzheimer(4,6)  

3.1.1. presença de demência estabelecida por teste objetivo;  

3.1.2. prejuízo da memória e de pelo menos uma outra função cognitiva 
(linguagem ou percepção, por exemplo);  

3.1.3. piora progressiva da sintomatologia;  

3.1.4. ausência de distúrbio do nível de consciência;  

3.1.5. início entre 40 e 90 anos de idade, mas mais freqüentemente após 
os 65 anos;  

3.1.6. ausência de distúrbios sistêmicos e/ou outra doença do SNC que 
poderiam acarretar déficit cognitivo progressivo (demência), como por exemplo 
hipotireoidismo.  

3.1.7. O diagnóstico provável é apoiado por:  

a) deterioração progressiva de funções cognitivas como linguagem 
(afasia), habilidades motoras (apraxias) e percepção (agnosias);  

b) atividades do dia-a-dia prejudicadas e padrão de comportamento 
alterado;  

c) história familiar de “demência”, particularmente se confirmada por 
exame anatomo-patológico;  

d) exames complementares normais (EEG, TCC, RM) ou com alterações 
inespecíficas (ex. EEG com lentificação, TCC com atrofia difusa);  

e) evidência documentada de progressão da atrofia cerebral.  

   

3.1.8. Outros achados clínicos consistentes com provável DA, após 
exclusão de outras causas de demência:  



183 

 

a) Platô no curso da doença;  

b) Sintomas associados de depressão, insônia, incontinência, ilusões, 
surtos de descontrole (verbal, emocional ou física), mudanças no 
comportamento sexual, e perda de peso;  

Aparecimento de outras alterações neurológicas em fase avançada da 
doença (alterações motoras como aumento do tônus muscular, alterações da 
marcha, entre outras.).  

   

3.2. Critérios para diagnóstico de possível DA (4,6)  

3.2.1. Feito com base na síndrome demencial, na ausência de outras 
alterações neurológicas, psiquiátricas ou sistêmicas, suficientes para produzir 
demência mesmo que em presença de variações de apresentação do início ou 
do curso clínico;  

3.2.2. Pode ser feito na presença de uma segunda alteração sistêmica ou 
cerebral suficiente para produzir demência, mas não considerada causa do 
quadro demencial presente;  

3.2.3. Pode ser usado em investigações, quando um único e gradual 
déficit cognitivo severo é documentado na ausência de outras causas 
identificáveis.  

   

3.3. Critérios para diagnóstico de doença de Alzheimer definitiva (4,6)  

3.3.1. Preenchimento dos critérios de provável DA com comprovação por 
histopatologia de tecido cerebral por biópsia ou autópsia.  

Achados que tornam o diagnóstico de DA improvável ou incerto:  

a) Início súbito;  

b) Achados neurológicos focais como hemiparesia, alterações de 
sensibilidade e dos campos visuais, sinais cerebelares, crises convulsivas, 
entre outras, no início da doença ou muito precoces no curso da doença.  

   

Em até 10 a 15% dos casos, a demência da doença de Alzheimer pode 
coexistir com demência vascular.   

   

4. Diagnóstico Laboratorial  
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Não existem exames que confirmem o diagnóstico de doença de 
Alzheimer, pois até agora isso só ocorre por biópsia cerebral ou necrópsia 
(autópsia).  

Os exames complementares servem para a exclusão de condições que 
poderiam provocar demência que não a doença de Alzheimer.  

No entanto, utilizando-se os critérios padronizados a correlação 
(acurácia) entre o diagnóstico clínico provável para doença de Alzheimer com 
os achados de biópsia/autópsia alcança 80-90% (7).  

A inclusão de pacientes com início de doença mais cedo diminui a 
acurácia. Instrumentos padronizados são de auxílio fundamental como o Mini-
exame do Estado Mental (4) e a Escala Clínica de Avaliação de Demência 
(Clinical Dementia Rating Scale – CDR).  

   

5. Exames Subsidiários Exigidos  

Mini-exame do Estado Mental e Escala Clínica de Avaliação de Demência 
realizado pelo médico prescritor; avaliação por um comitê de especialistas a 
ser instituído pelo gestor estadual.  

   

6. Critérios de Inclusão no Protocolo de Tratamento  

Ter sido avaliado por um neurologista e/ou psiquiatra e/ou geriatra; 
preencher os critérios clínicos de demência por doença de Alzheimer possível 
ou provável; apresentar Mini-Exame do Estado Mental com escore entre 12 e 
24 (8) para pacientes com mais de 4 anos de escolaridade e entre 8 e 17 para 
pacientes com até 4 anos de estudo e Escala CRD 1 ou 2 (demência leve ou 
moderada).  

   

7. Critérios de Exclusão do Protocolo de Tratamento  

Não serão incluídos neste Protocolo de tratamento pacientes que 
apresentarem pelo menos um dos itens abaixo:  

• avaliação, por parte do médico assistente e/ou do comitê de 
especialistas, que o paciente apresentará má aderência ao tratamento;  

• evidência de lesão cerebral orgânica ou metabólica simultâneas não 
compensadas;  

• insuficiência cardíaca grave ou arritmia cardíaca;  
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• síndrome parkinsoniana (Doença de Parkinson ou síndrome 
parkinsoniana); 

• diarréia;  

• doença péptica sem resposta ao tratamento.  

   

8. Centros de Referência  

O diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes portadores 
da Doença de Alzheimer deverá se dar nos Centros de Referência em 
Assistência à Saúde do Idoso, definidos pela Portaria GM/MS nº 702 e Portaria 
SAS/MS nº 249, ambas de 12 de abril de 2002.  

A aquisição dos medicamentos previstos neste Protocolo é de 
responsabilidade das Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal, 
em conformidade com o Programa de Medicamentos Excepcionais.  

A dispensação poderá ocorrer na própria Secretaria de Saúde ou, a 
critério do gestor estadual, nos Centros de Referência. Nesse último caso, 
deve ser celebrado um acordo operacional entre a Secretaria de Saúde do 
estado e o Centro de Referência, e, estabelecidos mecanismos de avaliação, 
acompanhamento e controle.  

Para a manutenção da dispensação dos medicamentos, os pacientes 
incluídos no Programa deverão ser reavaliados 3 a 4 meses após o início do 
tratamento e, após, a cada 4-6 meses, conforme estabelecido nos itens 9.2 e 
9.3 deste Protocolo.  

   

9. Tratamento  

9.1. Fármacos e dose  

Os medicamentos abaixo poderão ser utilizados. Não serão permitidas 
associações entre estes fármacos.  

9.1.1. Rivastigmina: Início com 1,5mg duas vezes ao dia com aumento 
gradual até 6mg duas vezes ao dia (8,10,12-20)  

9.1.2. Galantamina: Início com 5 a 8mg ao dia com aumento gradual até 
24 a 25mg ao dia (8,10,21-24)  

9.1.3. Donepezil: dose inicial de 5mg ao dia, podendo ser aumentada 
para 10mg ao dia não havendo resposta em algumas semanas (8-11)  
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9.2. Critérios de Interrupção de Tratamento  

O tratamento deve ser suspenso em 3 situações distintas(8):  

a)                        Após 3-4 meses do início do tratamento o paciente 
deverá ser reavaliado; não havendo melhora ou estabilização da deterioração 
do quadro o tratamento deve ser suspenso por falta de benefício;  

b)                        Mesmo que em tratamento continuado, este deve ser 
mantido apenas enquanto o Mini-exame de Estado Mental estiver acima de 12 
para pacientes com mais de 4 anos de escolaridade e acima de 8 para 
pacientes com menos de 4 anos de estudo, abaixo do que não existe nenhuma 
evidência de benefício da medicação e esta deve ser suspensa; de forma 
semelhante, somente deve ser mantido em tratamento pacientes com Escala 
CDR igual ou inferior a 2;  

c)                        Intolerância da medicação.  
   

9.3. Monitorização  

Três a quatro meses após o início do tratamento o paciente deve fazer 
uma reavaliação no Centro de Referência. Após este período, as reavaliações 
nos Centros de Referência devem ocorrer a cada 4 a 6 meses, para avaliar o 
benefício e a necessidade de continuidade do tratamento através de avaliação 
clínica e realização do Mini-exame do Estado Mental e da Escala CDR.  

   

10. Consentimento Informado  

É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos 
potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos 
preconizados para o tratamento de Demência por Doença de Alzheimer, o que 
deverá ser formalizado por meio da assinatura do respectivo Termo de 
Consentimento Informado, de acordo com o medicamento utilizado, conforme 
o modelo integrante deste Protocolo.  
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Termo de Consentimento Informado  

Rivastigmina, Galantamina, Donepezil  

   

Eu ________________________ (nome do(a) paciente), abaixo 
identificado(a) e firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente sobre 
todas as indicações, contra-indicações, principais efeitos colaterais e riscos 
relacionados ao uso do medicamento _____________________ para o 
tratamento de demência por doença de Alzheimer.  

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por 
mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso o tratamento seja interrompido.  

Os termos médicos foram explicados e todas as minhas dúvidas foram 
resolvidas pelo médico ___________________ (nome do médico que 
prescreve). 

Expresso, também, minha concordância e espontânea vontade em 
submeter-me ao referido tratamento, assumindo a responsabilidade e os riscos 
pelos eventuais efeitos indesejáveis.  

Assim, declaro que:  

Fui claramente informado(a) de que os medicamentos podem trazer os 
seguintes benefícios:  

• redução na velocidade de progressão da doença;  
• melhora da memória e da atenção  

Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes contra-
indicações, potenciais efeitos colaterais e riscos:  

• medicações classificadas na gestação como:  
- fator de risco C (significa que risco para o bebê não pode ser 

descartado, mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos): 
donepezil;  

- fator de risco B (significa que risco para o bebê é muito improvável): 
galantamina e rivastigmina;  

• risco de ocorrência dos seguintes efeitos colaterais:  
- Donepezil: freqüentes: dor de cabeça, náuseas e diarréia; menos 

freqüentes: síncope, dor no peito, fadiga, insônia, tonturas, depressão, 
pesadelos, sonolência, perda do apetite, vômitos, perda de peso, aumento da 
freqüência urinária, espasmos musculares, artrite e dores pelo corpo;  

- Galantamina: freqüentes: náuseas, vômitos, diarréia; menos 
freqüentes: diminuição da freqüência de batidas do coração, desmaios, dor no 
peito, tontura, dor de cabeça, depressão, cansaço, insônia, sonolência, tremor, 
perda do apetite, emagrecimento, dor abdominal, azia e outros sinais de 
irritação gástrica, gases, infecções urinárias, incontinência, anemia, rinite; 
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raros: são descritas as ocorrências de apatia, fibrilação atrial, bloqueio atrio-
ventricular, convulsão, delírio, diverticulite, gastrite, gastroenterite, insuficiência 
cardíaca, aumento da glicose no sangue, pressão baixa, aumento de desejo 
sexual, sangue nas fezes, palpitação, boca seca, aumento de salivação, 
vertigem, cálculo renal, retenção urinária.  

- Rivastigmina: freqüentes: tonturas, dor de cabeça, náuseas, vômitos, 
diarréia, perda do apetite, dor abdominal; menos freqüentes: desmaios, 
pressão alta, cansaço, insônia, sonolência, confusão, depressão, ansiedade, 
tontura, alucinação, agressividade, azia e sintomas de irritação gástrica, prisão 
de ventre, gases, perda de peso, arrotos, infecções urinárias, fraqueza 
muscular, tremores, rinite.  

Estou ciente da necessidade de comparecer às consultas periódicas 
conforme agendadas e a realizar os exames e avaliações solicitadas pelo 
médico.  

Estou ciente, também, de que posso suspender este tratamento a 
qualquer momento, sem que este fato implique qualquer forma de 
constrangimento entre mim e meu médico, que se dispõe a continuar me 
tratando em quaisquer circunstâncias.  

Autorizo o Ministério da saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso de 
informações relativas ao meu tratamento desde que assegurado o anonimato.  

Declaro, finalmente, ter compreendido e concordado com todos os termos 
deste Consentimento informado.  

Assim, o faço por livre e espontânea vontade e por decisão conjunta, 
minha e de meu médico.  
   

O meu tratamento constará do seguinte medicamento:  

donepezil  

galantamina  

rivastigmina  

   

Paciente: 
________________________________
__________  
Documento de Identidade: 
______________________________  
Se
xo:  

Masculino ( ) 
Feminino ( )  

Idade: 
______________
__  

Endereço: 
________________________________
_________  
Cidade: 
_________  

CEP: 
________
_  

Telefone: (   ) 
______  

Responsável legal (quando for o caso): 
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____________________  
Documento de Identidade do 
responsável legal: _______________  

   

________________________________
__________  

Assinatura do paciente ou do 
responsável legal  

     

   

Médico Responsável: 
____________  

CRM:___
____  

UF: 
___  

Endereço: 
________________________________
__________  
Cidade: 
_________  

CEP: 
__________
_  

Telefone: (  
) _____  

   

________________
________  

Assinatura e 
carimbo do médico  

   

_______________
________  

Data  

      
   
Obs.:  

1. O preenchimento completo deste Termo e sua respectiva assinatura são 
imprescindíveis para o fornecimento do medicamento. 

2. Este Termo será preenchido em duas vias: uma será arquivada na 
farmácia responsável pela dispensação dos medicamentos e a outra será 
entregue ao paciente. 

 


