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 Aproximadamente 23 milhões de pessoas tinham
mais de 60 anos em 2010. Hoje são mais de 30
milhões;

 Equivalem a pouco mais de 10 por cento da
população;

 Injetam mensalmente 28 bilhões de Reais na
economia do País;

 Sustentam 20 por cento dos lares brasileiros.
Dados: IBGE/2012 e 2018 

O IDOSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Direito de Família 2018



Dos 22,3 milhões de idosos em 2010, apenas 2,7
milhões com mais de 60 anos moravam sozinhos
(1,8 milhão de mulheres e 938 mil homens)
enquanto que na composição familiar 15,5 milhões
daqueles ainda chefiam suas famílias, a geração de
idosos sob abandono inverso assume índice
preocupante.

FONTE: IBDFAM

O IDOSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA
(CENSO 2010)
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Direitos Pessoais
do Idoso 

"Quem ama cuida; cuida de si mesmo, da família, da comunidade, do país - pode ser 
difícil, mas é de uma assustadora simplicidade e não vejo outro caminho.“ 

(Lya Luft)
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FAMÍLIA E SOLIDARIEDADE NA CRFB

Artigo 1º, III – Dignidade da Pessoa Humana

Artigo 3º, I – Solidariedade Social

Artigo 5º, I – Isonomia entre homens e mulheres

Art. 226 – A consagração da família plural, em uma
cláusula geral de inclusão: rol exemplificativo.

Art. 227 e 230 - Proteção integral à Criança,
Adolescente, Jovens e Idosos



 Princípio da subsidiaridade (não intervenção estatal );
 Proteção ao bem de família;
 Sistema previdenciário público;
 Salário-família
 Programas de natureza assistencial:
 Benefícios fiscais

Proteção estatal à Família



Art. 203. 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;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a
integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm 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.
§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em
seus lares.
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LEI Nº 13.466, DE 12 DE JULHO DE 2017.
Altera os arts. 3º, 15 e 71 da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Esta Lei altera os arts. 3º, 15 e 71 da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências, a fim de estabelecer a prioridade especial das pessoas maiores de 
oitenta anos.
Art. 2º O art. 3º da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 3º ...
§ 2º Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas 
necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos.” (NR)
Art. 3º O art. 15 da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 15.
§ 7º Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais 
idosos, exceto em caso de emergência.” (NR)
Art. 4º O art. 71 da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 71.
§ 5º Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos.” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de julho de 2017; 196º da Independência e 129º da República."
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Família instrumental: Código Civil de 2002

• Meio de realização da pessoa humana
• Princípio da Afetividade 
• Família Plural 
• Democrática – Isonomia entre o casal 
• Igualdade substancial – Proteção às 

crianças, adolescentes, jovens e idosos; 
combate à violência doméstica.



Constituição Federal, Artigo 229: Os pais têm o dever de assistir,
criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever
de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Lei 10.471/03, Artigo 3o É obrigação da família, da comunidade,
da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito 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.

Direito à convivência familiar
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 Projeto de lei 4.294/2008, do deputado Carlos
Bezerra, acrescenta parágrafo ao artigo 3º do
Estatuto do Idoso, prevendo indenização por
dano moral decorrente do abandono de idosos
por sua família.

 Caracterização de abandono afetivo inverso.

Ainda não há decisões judiciais neste sentido.

Direito à convivência familiar
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Código Civil, art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja
guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los
em sua companhia, segundo o que acordar com o
outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como
fiscalizar sua manutenção e educação.

Parágrafo único. O direito de visita estende-se a
qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os
interesses da criança ou do adolescente

Direito à convivência familiar
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ECA, art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência
material, moral e educacional à criança ou adolescente,
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros,
inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se a regularizar a posse
de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros.
§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de
tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a
falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o
direito de representação para a prática de atos determinados.
§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários.

Direito à convivência familiar
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Ação de Guarda - Menor acolhido institucionalmente porque sua genitora o
abandonou na Promotoria de Justiça. Sentença que julgou procedente o pedido,
para deferir a guarda definitiva do menor à sua avó materna. Conjunto
probatório que revela que os genitores não reúnem condições de dar ao filho
proteção, amparo e assistência, como sustentam os estudos psicossociais
colacionados ao processo, apresentando características de dependência química,
certo que o pai do menor à época do acolhimento institucional do infante se
encontrava preso e a mãe, vagando pelas ruas em situação de drogadição.
Interesse do menor que deve sempre prevalecer e se sobrepor a quaisquer
outros interesses juridicamente tutelados - Manutenção da Sentença -
Desprovimento da Apelação. 0006549-83.2012.8.19.0007 – APELAÇÃO
CÍVEL Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE - Julgamento: 28/08/2018 -
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

Direito à convivência familiar – Guarda 
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Direito à convivência familiar – Visitação 
Apelação. Ação de Regulamentação de Visita de Avós Paternos. R. Sentença de
improcedência. I - Mérito da controvérsia que exigiu ampla dilação probatória. Estudos
Social e Psicológico não apontam qualquer negligência da Avó Paterna ou fato
desabonador de sua conduta, que desautorizem a visitação avoenga, sendo relevante
destacar que a própria Genitora destaca os fortes laços afetivos que unem o neto e a Avó.
II - Convívio familiar que é direito da criança e do adolescente, conforme preceituam os
artigos 4º e 9º do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de constituir
um direito fundamental assegurado pela Constituição da República em seu artigo 227. III -
Não obstante a ausência de conflito entre os pais da criança, detentores do poder
parental, inexiste qualquer justificativa plausível ou demonstração de prejuízo a justificar a
negativa do direito à visitação da Avó, em harmonia ao princípio da afetividade como
orientação dignificante das relações familiares. IV - Ademais, a presença avoenga na vida
dos netos, a princípio, pode ser um fator chave na formação e desenvolvimento emocional
e social destes. Convivência familiar que depende, em última análise, da competência de
cada um para dar e receber amor. Imperiosa a observância do Princípio do Melhor
Interesse das Crianças. V - R. Sentença que merece ser reformada para estabelecer a
visitação avoenga toda quarta-feira, das 17h 30min. às 19h, sempre na casa dos
Recorridos, genitores, além do mesmo período no dia 25 de dezembro de cada ano.
Provimento
TJ/RJ, Apelação Cível n° 0004992-78.2016.8.19.0053, j. 11/04/2018



Direito à convivência familiar
Avós devem receber indenização por destrato
Um casal que foi destratado pela mãe de sua neta deve receber indenização de R$
6.000 por danos morais. A decisão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) confirma sentença da comarca de Uberlândia, no Triângulo
Mineiro.
Os avós paternos da criança, que tinha três anos à época dos fatos, haviam
conseguido na Justiça permissão para visitar a única neta, já que sua mãe proibia o
contato. Em uma das visitas, depois de esperarem três horas até que a neta
acordasse, o avô e a avó, com 91 e 65 anos respectivamente, foram chamados de
“idiotas, mentirosos e cínicos” pela mãe da menina. E, ainda, foram expulsos da
casa da neta de forma agressiva.
Segundo os avós, a atitude da mãe da menina decorre de problemas com o pai da
criança, e as agressões os abalaram profundamente.
A mulher alega que, como o pai da menina estava impedido temporariamente,
pela Justiça, de vê-la, os avós paternos insistiam que as visitas deveriam ocorrer na
casa destes, numa tentativa de permitir ao pai que visse a filha. A mãe da menina
diz, ainda, que não agrediu os avós paternos da filha durante a visita.

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/avos-devem-receber-indenizacao-por-
destrato.htm#.UkrM5j-E47k. Decisão | 11.09.2013

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/avos-devem-receber-indenizacao-por-destrato.htm
http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/avos-devem-receber-indenizacao-por-destrato.htm


Direito à convivência familiar
Em Primeira Instância, o juiz condenou a mãe da criança a pagar R$ 6 mil, por
danos morais, aos avós paternos da filha.
As partes recorreram da decisão e o relator do recurso, desembargador
Álvares Cabral da Silva, manteve o valor fixado na sentença. “É de extrema
importância destacar que os autores da demanda são idosos, a quem deve se
dispensar as condutas mais respeitosas possíveis. Ocorre que pelo áudio,
juntado ao processo, o que pudemos notar foi uma conduta exatamente
diversa, por parte da mãe da criança, visto que proferiu ofensa aos idosos,
bem como gritou determinando que se retirassem de sua casa. Tal ato é
inaceitável, não apenas por valores morais, mas principalmente por terem os
idosos proteção legal contra este tipo de conduta no Estatuto dos Idosos.”
“Entendo que o ato praticado pela mãe da criança é ilícito e é devida
indenização em favor dos avós paternos”, concluiu.
O desembargador Veiga de Oliveira votou de acordo com o relator, ficando
vencido o desembargador Gutemberg da Mota e Silva, para quem a
indenização deveria ser reduzida.

http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/avos-devem-receber-
indenizacao-por-destrato.htm#.UkrM5j-E47k



PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO
OCORRIDO APÓS ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO ART. 16 DA LEI N. 8.213/1991.
MENOR SOB GUARDA EXCLUÍDO DO ROL DE DEPENDENTES PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Esta Corte Superior firmou
compreensão de que, se o óbito do instituidor da pensão por morte ocorreu
após a alteração legislativa promovida no art. 16 da Lei n. 8.213/1991 pela
Lei n. 9.528/97 - hipótese dos autos -, tal benefício não é devido ao menor
sob guarda. - Não há como afastar a aplicação da Súmula 83/STJ à espécie,
pois a Corte a quo dirimiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, que, em vários julgados, também já rechaçou a
aplicabilidade do art. 33, § 3º, da Lei n. 8.069/1990, tendo em vista a
natureza específica da norma previdenciária. Agravo regimental desprovido.
AgRg no REsp 1285355 / ES

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA
POR AVÓ, NA CONDIÇÃO DE GUARDIÃ DE MENOR
SOB GUARDA (ART 33, §3º DA LEI Nº 8.069/90). BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO QUE SE ESTENDE ATÉ A MAIORIDADE,
QUANDO CESSAM OS EFEITOS DA GUARDA (ART. 1.793, I DO
CC). PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
0171332-37.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO
Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA - Julgamento:
05/09/2018 - QUARTA CÂMARA CÍVEL

Há vedação à 
guarda 

previdenciária?
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ALIENAÇÃO PARENTAL

www.idsamericalatina.com.br

LEI Nº 12.318, DE 26 DE AGOSTO DE 2010: 

Art. 2o Considera-se ato de
alienação parental a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores,
pelos avós ou pelos que tenham a criança ou
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou
vigilância para que repudie genitor ou que cause
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este.



 Hipóteses do artigo 2º:
 I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no

exercício da paternidade ou maternidade;
 II – dificultar o exercício da autoridade parental;
 III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
 IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência

familiar;
 V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;

 VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a
criança ou adolescente;

 VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando
a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro
genitor, com familiares deste ou com avós

Condutas na alienação parental
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Condutas na alienação parental

APELAÇÃO CÍVEL. MÃE FALECIDA. GUARDA DISPUTADA
PELO PAI E AVÓS MATERNOS. SÍNDROME DE ALIENAÇÃO
PARENTAL DESENCADEADA PELOS AVÓS. DEFERIMENTO
DA GUARDA AO PAI 1. Não merece reparos a sentença que,
após o falecimento da mãe, deferiu a guarda da criança ao pai,
que demonstra reunir todas as condições necessárias para
proporcionar a filha um ambiente familiar com amor e limites,
necessários ao seu saudável crescimento. 2. A tentativa de
invalidar a figura paterna, geradora da síndrome de alienação
parental, só milita em desfavor da criança e pode ensejar, caso
persista, suspensão das visitas ao avós, a ser postulada em
processo próprio. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70017390972, Sétima Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em
13/06/2007)
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PLENA CAPACIDADE CIVIL 
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Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro.
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 
(dezesseis) anos.
Art. 4o 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 e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
IV - os pródigos.

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos 
os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, 
independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 
dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em 
função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.

AQUISICAO DA CAPACIDADE – Código Civil 
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Somente através de Processo de Interdição;
Esta ação só será julgada procedente se houver perícia comprobatória da
incapacidade.
A sentença que vier a reconhecer a incapacidade só produz efeitos a partir da
publicação da decisão judicial.
Possibilidade de nomeação de curador nas hipóteses de incapacidade física, nos
termos do artigo Art. 1.780: A requerimento do enfermo ou portador de
deficiência física, ou, na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das pessoas a
que se refere o art. 1.768, dar-se-lhe-a curador para cuidar de todos ou alguns de
seus negócios ou bens.

PERDA DA CAPACIDADE

Direito de Família 2018



 Somente através de Processo de Interdição;

 Esta ação só será julgada procedente se houver perícia comprovatória da
incapacidade.

 A sentença que vier a reconhecer a incapacidade só produz efeitos a partir da
publicação da decisão judicial.

PERDA DA CAPACIDADE
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Limites da Interdição 

Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações
adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

“Todos aqueles, que, em virtude, de doença ou deficiência mental estejam impossibilitados
para cuidar dos próprios interesses. Tais seres sujeitam-se, pois, à curatela, que constitui medida de
amparo e proteção, e não penalidade”

Washington de Barros Monteiro



27

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício
de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à
curatela, conforme a lei.
§ 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de
tomada de decisão apoiada.
§ 3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida
protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias
de cada caso, e durará o menor tempo possível.
§ 4o Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua
administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.



28

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial.
§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio
corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à
saúde, ao trabalho e ao voto.
§ 2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar
da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os
interesses do curatelado.
§ 3o No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao
nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha
vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o
curatelado.



Da Tomada de Decisão Apoiada
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Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa
com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais
mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na
tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e
informações necessários para que possa exercer sua capacidade.

§ 1o Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com
deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites 
do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo 
de vigência do acordo e o respeito a ̀ vontade, aos direitos e aos interesses da
pessoa que devem apoiar.

§ 2o O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a
ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio
previsto no caput deste artigo.



Da Tomada de Decisão Apoiada
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§ 3o Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada,
o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público,
ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio.

§ 4o A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre
terceiros, sem restriço ̃es, desde que esteja inserida nos limites do apoio
acordado.

§ 5o Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode
solicitar que os apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando,
por escrito, sua função em relação ao apoiado. § 6o Em caso de negócio
jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de
opinio ̃es entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o
Ministério Público, decidir sobre a questão.

§ 7o Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não
adimplir as obrigaço ̃es assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa
apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz.



Da Tomada de Decisão Apoiada
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§ 8o Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará,
ouvida a pessoa apoiada e se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de
apoio.

§ 9o A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de
acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada.

§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do 
processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado a ̀
manifestação do juiz sobre a matéria.

§ 11.  Aplicam-se a ̀ tomada de decisão apoiada, no que couber, as
disposiço ̃es referentes a ̀ prestação de contas na curatela.



Quem pode ser  
interditado?  

Art. 1.767. Estão sujeitos a 
curatela 
I - aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade;
II - (Revogado);
III - os ébrios habituais e os 
viciados em tóxico;
IV - (Revogado);
V - os pródigos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm


Destinatários  

Na interdição, há um
processo de supressão ou
minimização da capacidade
de fato ou negocial, pois
ao reconhecer-se a
incapacidade absoluta ou
relativa há o
reconhecimento judicial
de que a pessoa é
portadora de deficiência
física ou mental que lhe
reduz o discernimento.



Processo de 
Interdição 

NCPC:
Art. 747. A interdição pode ser
promovida:
I - pelo cônjuge ou companheiro;
II - pelos parentes ou tutores;
III - pelo representante da
entidade em que se encontra
abrigado o interditando;
IV - pelo Ministério Público.
Parágrafo único. A legitimidade
deverá ser comprovada por
documentação que acompanhe a
petição inicial.



Processo de 
Interdição 

.. Art. 1.769. O Ministério
Público somente promoverá o
processo que define os termos
da curatela:

I - nos casos de deficiência
mental ou intelectual;
II - se não existir ou não
promover a interdição alguma
das pessoas designadas nos
incisos I e II do artigo
antecedente;
III - se, existindo, forem
menores ou incapazes as
pessoas mencionadas no inciso
II.



INTERDIÇÃO IMPROCEDENTE

Direito de Família 2018

0034215-46.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO

DES. GILBERTO DUTRA MOREIRA - Julgamento: 16/07/2013 - NONA CAMARA CIVEL

Agravo interno. Agravo de instrumento. Interdição. Decisão proferida após
audiência de impressão pessoal que indeferiu a curatela provisória em
favor do agravante. Depoimento da interditanda, ora agravada, que não
comprova qualquer limitação de discernimento ou doença mental, tendo o
Ministério Público opinado pela desnecessidade de prova pericial e a
aplicação do julgamento antecipado com a improcedência do pedido.
Flagrante a plena capacidade da idosa, que respondeu com sensatez e
clareza as perguntas formuladas pelo Magistrado. Fato reafirmado pelo
próprio patrono do agravante, que não fez constar qualquer ressalva
quanto ao depoimento levado a termo às fls. 49 dos autos principais.
Ausência de qualquer verossimilhança nas alegações do agravante, em
juízo de cognição sumária, que legitime a curatela provisória initio litis.
Instrução probatória inafastável. Precedentes deste Tribunal neste sentido.
Agravante que não invoca qualquer situação de risco que imponha a
medida extrema vindicada. Ausência de fumus boni iuris ou periculum in
mora que justifique a concessão da antecipação de tutela. Incidência da
súmula 59 deste Tribunal. Recurso a que se negou seguimento

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300224441


CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 

www.idsamericalatina.com.br

• Plena liberdade de casar e constituir união estável;

• As pessoas que vierem a se casar ou constituir união estável e
tiverem mais de 70 anos terão que se casar sob o regime da
separação obrigatória de bens, conforme previsto no artigo
1641.

• Não será preciso a adoção do regime da separação total caso já
exista uma união estável anterior aos 70 anos de um dos
cônjuges.



Casamento 

Procedimento de 
habilitação prévio 

(“papeis”) 

Celebração por 
autoridade civil ou 

religiosa

Efeitos imediatos 

Necessário o 
estado civil: 

solteiro, viúvo ou 
divorciado 

União 
estável 

Tempo de 
convivência ou 

contrato 

Mesmo com 
contrato, é 

necessário o 
convívio 

Não há prazo 
definido em lei 

Não há estado civil 
específico: 

comprovação da 
separação de fato 



Durabilidade à luz do Direito Previdenciário:  

Lei 8.213/91, alterada pela Lei 13.135/2015
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em
parte iguais.
§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:
V - para cônjuge ou companheiro:
a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência,
respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;
b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito)
contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos
de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;
c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na
data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições
mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
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Contrato de União Estável 

Contrato de Namoro

Escritura pública de 
Poliamor ou União 

Poliafetiva 

• Art. 1.725
• Via de regra: Escritura 

celebrada junto ao Cartório 
de Notas

• Produção de efeitos pessoais 
e patrimoniais

• Negócio jurídico (art. 104)
• Objetiva elidir os efeitos da 

união estável. 

• Negócio jurídico (art. 104)
• Finalidade: reconhecer a 

coexistência e a comunhão 
de esforços comuns entre 
os parceiros. 
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Formas de fixação 
do regime 

patrimonial 

Lei

Regime supletivo da 
Comunhão Parcial de 

Bens  (art. 1.640 )

Regime da Separação 
Legal ou Obrigatória 

(art.1.641)

Vontade 

Pacto antenupcial 
(art. 1.653)

Procedimento Judicial de 
Alteração do Regime de 

Bens 
(art. 1.639, § 2º)

41



42Fonte: TARTUCE, SIMÃO, Direito Civil, vol. 5,  7ª ED., p. 157. 



Eficácia: A separação de fato pode afastar a 
incidência do regime de bens?  

....No REsp, o Min. Relator esclarece que o acórdão recorrido está em
consonância com as decisões do Supremo e deste Superior Tribunal no
sentido de que, consentida a separação de corpos, nessa data se extingue a
sociedade conjugal, desfazendo-se os deveres conjugais, bem como o
regime matrimonial de bens. Também, a partir dessa data, retroagem os
efeitos da sentença de separação judicial ou divórcio (art. 8º da Lei n.
6.515/1977, não alterado pelas novas disposições do CC/2002). Aponta
ainda que, na hipótese, o casal já estava separado de fato quando
faleceram os genitores do cônjuge varão, desde então cessaram os deveres
e a comunicabilidade dos bens, permanecendo somente aqueles bens
amealhados na constância do casamento. Diante do exposto, entre outros
argumentos, a Turma não conheceu do recurso. REsp 1.065.209-SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha,
julgado em 8/6/2010. (Inf.438)



CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 
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DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE
SEXAGENÁRIOS¹. REGIME DE BENS APLICÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE
FRUTOS E PRODUTO. 1. Se o TJ/PR fixou os alimentos levando em
consideração o binômio necessidades da alimentanda e possibilidades do
alimentante, suas conclusões são infensas ao reexame do STJ nesta sede recursal. 2.
O regime de bens aplicável na união estável é o da comunhão parcial, pelo
qual há comunicabilidade ou meação dos bens adquiridos a título oneroso na
constância da união, prescindindo-se, para tanto, da prova de que a aquisição
decorreu do esforço comum de ambos os companheiros. 3. A comunicabilidade
dos bens adquiridos na constância da união estável é regra e, como tal, deve
prevalecer sobre as exceções, as quais merecem interpretação restritiva, devendo
ser consideradas as peculiaridades de cada caso. 4. A restrição aos atos praticados
por pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos representa ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana.

¹Hoje a proibição é para maiores de 70 anos.



CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL 
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...5. Embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime
aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens,
segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens
adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o
que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial. 6. É salutar a distinção entre a
incomunicabilidade do produto dos bens adquiridos anteriormente ao início da união,
contida no § 1º do art. 5º da Lei n.º 9.278, de 1996, e a comunicabilidade dos frutos dos
bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do
casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão, conforme previsão do art.
1.660, V, do CC/02, correspondente ao art. 271, V, do CC/16, aplicável na espécie. 7.
Se o acórdão recorrido categoriza como frutos dos bens particulares do ex-
companheiro aqueles adquiridos ao longo da união estável, e não como produto de
bens eventualmente adquiridos anteriormente ao início da união, opera-se a
comunicação desses frutos para fins de partilha. Plena liberdade de casar e constituir
união estável; As pessoas que vierem a se casar ou constituir união estável e tiverem mais
de 70 anos terão que se casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Não será
preciso a adoção do regime da separação total caso já exista uma união estável anterior
aos 70 anos de um dos cônjuges.



Formas de 
dissolução 

Judicial 
(via processo judicial)

Divórcio 

Dissolução da união 
estável 

Extrajudicial 
(Cartório)

Escritura pública de 
divórcio 

Escritura pública de 
dissolução da união 

estável 



Aspectos da dissolução do 
casamento ou da união 

estável

Possibilidade de se estabelecer uma 
mediação para retomada do diálogo entre o 

casal 

Não há prazo mínimo de 
relacionamento; 

Se não há acordo: dissolução judicial;

Não é necessário que se partilhem os bens 
do casal 

Se há filhos menores ou incapazes: 
dissolução judicial 



Fixação dos alimentos 

Necessidade 

ProporcionalidadePossibilidade 

CC/02, art. 1.694, § 1º: Os alimentos devem ser fixados na proporção das
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
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QUEM PODE PLEITEAR E QUEM 
DEVE PAGAR?
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Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria
mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem
desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e
filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos
mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos
irmãos, assim germanos como unilaterais.



OBRIGAÇÃO NO ESTATUTO DO IDOSO
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Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os
prestadores..

Art. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o
Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter
efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil.

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de
prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito
da assistência social.



OBRIGAÇÃO NO ESTATUTO DO IDOSO
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Direito civil e processo civil. Ação de alimentos proposta pelos pais idosos
em face de um dos filhos. Chamamento da outra filha para integrar a lide.
Definição da natureza solidária da obrigação de prestar alimentos à luz do
Estatuto do Idoso. - A doutrina é uníssona, sob o prisma do Código Civil,
em afirmar que o dever de prestar alimentos recíprocos entre pais e filhos
não tem natureza solidária, porque é conjunta. - A Lei 10.741/2003,
atribuiu natureza solidária à obrigação de prestar alimentos quando os
credores forem idosos, que por força da sua natureza especial prevalece
sobre as disposições específicas do Código Civil. - O Estatuto do Idoso,
cumprindo política pública (art. 3º), assegura celeridade no processo,
impedindo intervenção de outros eventuais devedores de alimentos. - A
solidariedade da obrigação alimentar devida ao idoso lhe garante a opção
entre os prestadores (art. 12). Recurso especial não conhecido.

REsp 775565 / SP – Min. Nancy Andrighi



 Idade de extinção do poder familiar: 18 anos (art. 1.635
do CC)
 Prática consolidada nos Tribunais: 24 anos, se o
alimentando estiver cursando ensino superior ou técnico.

STJ, Súmula: 358 O cancelamento de pensão alimentícia
de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão
judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios
autos.

Qual o limite do dever de prestar alimentos aos filhos e aos netos?

Atenção: nos casos de desconto em folha é
necessária a propositura da ação revisional
ou da ação de exoneração dos alimentos.



Entendimento vigente no TJ/RJ:

Súmula Nº. 250 “O percentual correspondente à pensão alimentícia
deve incidir sobre a verba denominada participação nos lucros e
resultados percebida pelo alimentante.”

Súmula Nº. 188 “O adicional de férias e o 13º salário integram a base de
cálculo da pensão alimentícia, quando fixada em percentual de
remuneração do alimentante.”

Súmula Nº. 187 “É cabível a retenção da parcela do FGTS devido ao
alimentante, no percentual correspondente ao pensionamento, para
garantia da execução da prestação alimentícia.”

Como fixar a prestação? 



art. 1.698. Se o parente, que deve
alimentos em primeiro lugar, não
estiver em condições de suportar
totalmente o encargo, serão
chamados a concorrer os de grau
imediato; sendo várias as pessoas
obrigadas a prestar alimentos,
todas devem concorrer na
proporção dos respectivos
recursos, e, intentada ação contra
uma delas, poderão as demais ser
chamadas a integrar a lide.

STJ, SÚMULA 596: “A 
obrigação alimentar dos 

avós tem natureza 
complementar e 

subsidiária, somente se 
configurando no caso da 
impossibilidade total ou 

parcial de seu 
cumprimento pelos pais.

54



55

Súmula 309 do STJ: O débito
alimentar que autoriza a prisão
civil do alimentante é o que
compreende as três prestações
anteriores ao ajuizamento da
execução e as que se vencerem
no curso do processo.



DIREITOS PATRIMONIAIS 

Direito de Família 2018



PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA 
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STJ, Súmula 364 : O conceito de impenhorabilidade do bem de família
abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e
viúvas.

“...A interpretação teleológica do Art. 1º, da Lei 8.009/90, revela que a norma
não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de
um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia. Se assim
ocorre, não faz sentido proteger quem vive em grupo e abandonar o
indivíduo que sofre o mais doloroso dos sentimentos: a solidão.”

EREsp182223/SP
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL - 1999/0110360-6



Diretivas antecipadas de vontade ou living will

 (Enunciado 528) Arts. 1.729, parágrafo único, e 1.857 - É
válida a declaração de vontade expressa em documento
autêntico, também chamado “testamento vital”, em que a
pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de
saúde, ou não tratamento, que deseja no caso de se encontrar
sem condições de manifestar a sua vontade.

 V Jornada de Direito Civil 

Não é testamento, mas negócio jurídico unilateral (inter
vivos)



AUTOCURATELA PATRIMONIAL 

• Possibilidade de se fazer um contrato de mandato, ou seja,
outorgar uma procuração para que uma pessoa o represente
no futuro, caso haja alguma situação de incapacidade
comprovada.

• Efeitos:
• A procuração somente terá efeitos se houver a

incapacidade comprovada em ação judicial;

• Poderá ser fixado na procuração quais os limites das ações
do procurador.

• Ainda não é utilizada na prática no Brasil.



art. 544. A doação de ascendentes a
descendentes, ou de um cônjuge a
outro, importa adiantamento do que
lhes cabe por herança.

art. 548. Art. 548. É nula a doação
de todos os bens sem reserva de
parte, ou renda suficiente para a
subsistência do doador.

art. 549. Nula é também a doação
quanto à parte que exceder à de que
o doador, no momento da
liberalidade, poderia dispor em
testamento.

Art. 1.845. São herdeiros necessários os
descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
Art. 1.846. Pertence aos herdeiros necessários, de
pleno direito, a metade dos bens da herança,
constituindo a legítima.
Art. 1.849. O herdeiro necessário, a quem o
testador deixar a sua parte disponível, ou algum
legado, não perderá o direito à legítima.

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por
testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte
deles, para depois de sua morte.
§ 1o A legítima dos herdeiros necessários não
poderá ser incluída no testamento.
§ 2o São válidas as disposições testamentárias de
caráter não patrimonial, ainda que o testador
somente a elas se tenha limitado.
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