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Psiquiatria Forense:

• É um ramo da medicina legal que se

propõe esclarecer os casos em que

alguma pessoa, pelo estado especial de

sua saúde mental, necessita

consideração particular perante a lei.
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Normalmente quando se pensa em psiquiatria

forense, pensa-se em área penal, consequentemente

num manicômio judiciário ou em um criminoso cruel

que alega ser louco para não ir para a cadeia,

esquecendo-se que, como área de intersecção entre

saúde mental e justiça, o espectro de atuação é

muito mais amplo, passando pelas múltiplas áreas

tais como: família, cível, trabalhista, administrativa e

qualquer outra que envolva questões jurídicas,

perpassando praticamente todas as áreas de

atuação humana e remontando à antiguidade, aos

primórdios dos códigos e leis.



A psiquiatria forense sempre atua nos casos

em que haja qualquer dúvida sobre a

integridade ou a saúde mental dos

indivíduos, em qualquer área do Direito,

buscando esclarecer à justiça se há ou não

a presença de um transtorno ou

enfermidade mental e quais as implicações

da existência ou não de um diagnóstico

psiquiátrico. Ela lida com a interface entre

lei e psiquiatria. É uma sub-especialidade

tanto da Psiquiatria como da medicina legal.

O nome mais apropriado seria: psiquiatria

legal.



Como as doenças mentais alteram a conduta das

pessoas, alteram sua forma habitual de se

relacionar, alteram sua maneira de ver as coisas,

alteram sua maneira de reagir etc, muitas vezes, tais

enfermidades trazem problemas de ordem legal para

aqueles que são acometidos.

Tais situações são muito frequentes, diversificadas

e complexas e por isso tornou-se necessário o

estabelecimento de uma sub-especialidade dentro

da Psiquiatria.

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuwODB6rXRAhVIlpAKHe3wBLkQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psiquiatria_forense.jpg&psig=AFQjCNGpWnKXtciQcsZcj7fUTPvV8nO_UA&ust=1484077702789306
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuwODB6rXRAhVIlpAKHe3wBLkQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Psiquiatria_forense.jpg&psig=AFQjCNGpWnKXtciQcsZcj7fUTPvV8nO_UA&ust=1484077702789306


A psiquiatria forense é na verdade, uma

sub-especialidade tanto da Psiquiatria

como da Medicina Legal.

Costumamos dizer que o nome mais

apropriado seria: Psiquiatria Legal.
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Na prática sabe-se como uma perícia pode

influenciar a conclusão do juiz no curso de um

processo - daí a extrema necessidade de o juiz

conhecer e ter elementos para confiar no perito

que indica.

O chamado Perito do Juízo.
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A primeira função do médico perito é tentar

esclarecer a autoridade que solicita o exame

a fim de permitir a melhor aplicação da

solução legal cabível no caso sob análise.

A perícia não decide, em absoluto, um

processo: ela é apenas mais um elemento de

prova.

No entanto, se a perícia fosse “descartável”,

também não seria determinada, nem teria a

posição de prova.



Da mesma forma, é preciso que o juiz

tenha toda a liberdade de discutir com o

perito, chamá-lo em audiência, dizer

que não ficou satisfeito com o resultado

do trabalho, dentre outros

procedimentos que forem importantes

para o melhor andamento do feito.
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A perícia médica psiquiátrica passa por

enormes problemas.

Trata-se da perícia mais complexa, em que

o médico pode se ver envolvido, não

exatamente pela dificuldade da matéria,

mas pelo pequeno conhecimento médico

acerca dela.

Mas perito sempre, tenta acertar e fazer o

trabalho da melhor forma possível.



O PERIGO:

1)o perito transmite para o laudo

apenas impressões pessoais e

sentimentos subjetivos sem se ater à

semiologia para o caso concreto

2) o perito lê a matéria nos livros de

doutrina e simplesmente a transcreve

na perícia sem exercer um raciocínio

crítico também em cima do caso

concreto que se lhe apresenta.



•Há riscos importantes para a perícia se o

médico:

√ já sofreu ele próprio de doença

psiquiátrica

√ tem relação afetiva com quem tem

doença desse tipo (mãe, esposa,

marido, filho etc.)

√ apresenta semelhança ideológica com

o discurso do periciado

√ apresenta antagonismo ideológico

com o discurso do periciado



√apresenta pouco ou nenhum

compromisso com o trabalho pericial

√ teme que o resultado adverso para o

periciado lhe ameace a vida

√ executa seu trabalho com vistas à

percepção de honorários ao final na

dependência do sucumbente na

matéria pericia



Em qualquer perícia médica, inclusive na

psiquiátrica, é muito importante que o

perito esteja pessoalmente atento às suas

próprias concepções, aos seus próprios

sentimentos e opiniões.

O perito deve ser isento



No entanto, não apresentar opiniões,

sentimentos ou impressões é algo

absolutamente irreal, que para o perito, quer

para o próprio juiz.

O necessário é que tais condições sejam

reconhecidas pelo profissional que não deve

permitir ter seu raciocínio e suas conclusões

contaminados por elas.

Isenção não quer dizer falta de opinião, mas

ausência de contaminação.



É preciso ainda notar que o momento da

perícia médica, inclusive da perícia

psiquiátrica, nem sempre é exatamente

“um momento de tranquilidade”, pois o

periciando nem sempre enxerga o perito

com bons olhos; ao contrário, pode

desconfiar dele e vê-lo como um

obstáculo a ser superado na busca da

vitória na Lide.



Além disso, há ainda os incautos que

julgam que o paciente psiquiátrico é

sempre pouco cooperativo, vago,

impreciso na fala, ou que não gosta de

conversar sobre o seu problema - não é

difícil prever que a maioria absoluta dos

que lhes chegam para a perícia será

tida como mentalmente doente e o

nexo com o trabalho será facilmente

afirmado.



Por falta de conhecimento ou de treinamento

pode-se reproduzir na perícia a confusão

entre tristeza e depressão, raiva ou mágoa e

ansiedade, vontade de vingança com

irritabilidade patológica, irresponsabilidade e

ameaças com “loucura”; confusões que

exemplificam os atuais problemas presentes

na clínica cotidiana.



O exame psiquiátrico deve sempre ser

composto de entrevista (anamnese) e

exames físico e mental.

Em verdade, o exame mental é

realizado ao longo de todo o

procedimento, sem que o periciado se

dê conta disso.



Por vezes, é necessário que o perito conheça

muitos outros dados, sobretudo quando a

intenção é a de estudar um possível nexo entre a

doença/perturbação e o trabalho, como, por

exemplo, vistoria de laudos, pareceres, relatórios

e atestados, análise de prescrições, análise de

resultados de exames complementares,

solicitação de exames complementares,

solicitação de informações ao médico assistente

ou ao empregador, visitação ao local de trabalho,

entrevista de paradigmas dentre outros

semelhantes.



O perito não é um “homologador” de

atestados e relatórios médicos - é

exatamente para balizar que existe a função

de perito. Infelizmente há médicos que

fornecem atestados diante de qualquer

pedido, às vezes de forma graciosa.

O perito em geral aprende a reconhecer

esses profissionais e os seus “nichos” de

atuação. A luta contra esse tipo de situação

é inglória, mas a ponderação pericial não

pode faltar.



O perito ainda deverá estar atento para não

induzir as respostas do periciado.

O instrumento maior do perito é a entrevista

(ou a ausência de condições para executá-la).

O importante, contudo, não é a entrevista ou

a conversação em si: é o que se extrai dessa

conversação, dessa entrevista.

Um periciado um pouco mais inteligente ou

mal-intencionado perceberá com certa

facilidade que o perito espera uma

confirmação daquilo que pergunta.



Um periciado um pouco mais inteligente

ou mal-intencionado perceberá com certa

facilidade que o perito espera uma

confirmação daquilo que pergunta.

Ex: Você ouve muitas vozes? Sente

pessoas te perseguindo? Vê vultos?



ÁREA PENAL



História Internacional:

Após um sensacional assassinato em 1843,

os juízes ingleses estabeleceram as muito

elogiadas e muito criticadas -– além de

muito copiadas –- regras M’Naghten.

As regras M’Naghten e suas interpretações

transformaram em jurisprudência moderna

uma visão da natureza humana

primeiramente esboçada em Platão.



A mente era encarada como um

sistema altamente vulnerável de

paixões peremptórias sujeitas a

controles racionais que às vezes

se rompiam, permitindo assim que

os impulsos destrutivos

governassem o comportamento.



Sofrendo de delírios persecutórios e

imaginando que estava sendo seguido

por espiões, M’Naghten havia matado

Edward Drummond, secretário privado

do Ministro Sir Robert Peel, acreditando

que sua vítima era o Ministro.



A despeito de todas as suas mórbidas

suspeitas – hoje ele seria classificado como

esquizofrênico paranóide - M’Naghten não

era o chamado louco varrido; havia se

comportado normalmente em seus assuntos

privados e de negócios. Seus advogados

impressionaram a Corte com “as visões mais

sadias e humanas a respeito da insanidade

jamais ocorrida nas investigações

modernas”.



O júri decidiu que os delírios de

M’Naghten eram absolutórios e o

julgaram inocente, por razões de

insanidade.



A decisão deixou a Inglaterra chocada e os juízes foram

convidados a participar de uma mesa para esclarecer a

questão. A época foram definidas as chamadas Regras

M’Naghten que definiram a insanidade como a

incapacidade de distinguir o certo do errado, uma instância

da perda da razão. Essas regras persistiram e o único

acréscimo consistiu na admissão do “impulso irresistível”.



E no Brasil ?
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Capacidade Penal:

As pessoas que cometem delitos - crimes

ou contravenções - são responsabilizadas

perante a Justiça por tais atos e recebem a

devida punição. No entanto, se forem

consideradas doentes mentais, não

receberão punição, mas terão um

encaminhamento judicial diferente.



Ela, exige a presença de dois elementos: a

idade e a sanidade mental.

São responsáveis todas as pessoas que

tendo completado 18 anos de idade, estejam

em pleno gozo de sua saúde mental.



CRITÉRIO ADOTADO PELO NOSSO CÓDIGO

PENAL:

BIOPSICOLÓGICO

PSICOLÓGICO:

SIGNIFICA COMPROMETIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA

CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO E/ OU DE DETERMINAÇÃO.

BIOLÓGICO:

SIGNIFICA EXISTÊNCIA DE UM TRANSTORNO MENTAL



• A imputabilidade requer:

• INTELIGÊNCIA

Que é a capacidade de compreender.

Libertas consilii.

• VONTADE

Que é a capacidade de querer, ou seja, de

realizar ou não a ação.

Libertas agendi.



IMPORTANTE:

A imputabilidade não significa normalidade

psíquica.

O sujeito que disponha da integridade dos

próprios poderes e esteja em condições de

seus próprios atos, apesar da presença de uma

alteração mental,continua sendo imputável.



COMO ASSIM? 

O FATO DE ALGUÉM SER DONTE MENTAL NÃO

QUER DIZER QUE NÃO POSSA SER

RESPONSABILIZADA POR UM CRIME, É PRECISO

QUE A DOENÇA MENTAL GUARDE NEXO CAUSAL

(DE CAUSA E EFEITO) COM O DELITO DO QUAL

ESTÁ SENDO ACUSADO.



LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CÓDIGO PENAL:

Artigo 26:

Caput

É isento de pena o agente que, por doença mental ou

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao

tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de

acordo com esse entendimento.

Parágrafo único:

A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em

virtude de perturbação de saúde mental ou por

desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou

de determinar-se de acordo com esse entendimento.



Artigo 28. 

Não excluem a imputabilidade penal:
Incisos:

I - a emoção ou a paixão;

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de

efeitos análogos.

§ 1.º É isento de pena o agente que, por embriaguez completa,

proveniente de caso fortuito ou de força maior, era, ao tempo da ação

ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do

fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

§ 2.º A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por

embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía,

ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse

entendimento.



As exigências da Lei Penal são, portanto:

•Ação ou omissão contemporânea ao transtorno

biológico.

•Concomitância do transtorno mental e a inteira ou

parcial incapacidade para entender e/ou se

autodeterminar.

•Nexo causal entre a prática delituosa e o transtorno

ou alteração mental patológica geradora da inteira

ou parcial incapacidade para entendimento ou

autodeterminação.



O comprometimento da capacidade de 

imputação, de forma parcial ou total, 

admite, juridicamente, quatro formas:



• Doença mental: (Psicoses, 

transtornos mentais orgânicos, 

demência)



Segundo HEITOR CARRILHO 

“a doença mental deve ser considerada em todos seus 

aspectos e formas – funcional, orgânica, constitucional ou 

toxinfecciosa – que tenham suprimido inteiramente a 

capacidade de entender o caráter criminoso da reação anti-

social realizada ou que tenha anulado a capacidade de 

autodeterminação”. 

Nesta fórmula estão contidas todas as psicoses, funcionais

ou dinâmicas, orgânicas ou destrutivas, tais como: a

esquizofrenia, as psicoses maníaco-depressivas (Transtorno

Afetivo Bipolar), as decorrentes de auto e hétero

intoxicações e,ainda, todos os estados demenciais

correspondentes a processos orgânicos (arteriosclerose

cerebral, demência, senil, paralisia geral, etc.)



Duas hipóteses: 

uma de ordem psiquiátrica (a); outra, 

implicitamente presumida por lei (b).

a)Desenvolvimento mental retardado: que inclui 

todos os graus (as chamadas anteriormente como 

oligofrenias). 

b)Desenvolvimento mental incompleto:

b1) Os surdos-mudos (podem ser incluídos nos três 

graus de imputação)

b2) Os silvícolas inadaptados. (O índio aculturado 

é imputável e no caso do índio em fase de 

integração será necessário perícia).



• Perturbação da saúde mental. 

(transtornos ansiosos e outros).

Transtornos Neuróticos (ansiedade, 

dissociativo, fóbico, pânico...)

E os...



Transtornos de Personalidade

(os de maiores relevância

são os TPEI e o TPAS)



E a dependência de drogas/alcoolismo ?



Emoção e Paixão e Embriaguez

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância

de efeitos análogos. ACTO LIBERA IN CAUSA

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa,

proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da

ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse

entendimento.

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente,

por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não

possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de

acordo com esse entendimento.

http://www.dji.com.br/penal/emocao_e_paixao.htm
http://www.dji.com.br/penal/embriaguez.htm


DEPENDÊNCIA DE DROGAS:

Lei 11.343/06:

Artigo 33, Artigo 28, Artigos 45 e 46

Art. 45.

É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito,

proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da

ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força

pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as

condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na

sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado.



Art. 46.

As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por

força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente

não possuía,ao tempo da ação ou da omissão, a plena

capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de

determinar-se de acordo com esse entendimento.



ENTÃO, A PERICIA PSIQUIÁTRICA 

PENAL

DEVE FORNECER:
1 – Um diagnóstico psiquiátrico (critério biológico).

2 – Demonstrar que tal diagnóstico comprometia de forma 

parcial ou total a capacidade de entendimento e/ ou de 

determinação do examinado (critério psicológico).

3 – O enquadramento jurídico deste diagnóstico nas quatro 

formas previstas na lei: doença mental; desenvolvimento 

mental incompleto; desenvolvimento mental retardado ou 

perturbação da saúde mental.

4 – Tudo ao tempo da ação (critério temporal).



E O QUE ACONTECE COM O PERICIADO       

SE ELE DE FATO FOR 

DOENTE MENTAL? 

FICA EM LIBERDADE?      VAI PRESO?

VAI PARA O MANICÔMIO JUDICIÁRIO?



MEDIDA DE SEGURANÇA

ART 26 

AMBULATORIAL OU INTERNAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO

REDUÇAO DA PENA OU 

MEDIDA DE SEGURANÇA



Das Medidas de Segurança:

Artigo 96.  As medidas de segurança são:

I – internação em hospital de cústódia e tratamento

psiquiátrico ou, à

falta, em outro estabelecimento adequado;

II – sujeição a tratamento ambulatorial.

Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe

medida de segurança nem subsiste a que tenha sido

imposta.



Artigo 97.

Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua

internação (art.26). Se,todavia, o fato previsto como

crime for punível com detenção, poderá o juiz

submetê-lo a tratamento ambulatorial.

§1.º A internação, ou tratamento ambulatorial, será

por tempo indeterminado, perdurando enquanto não

for averiguada, mediante perícia médica, a cessação

da periculosidade.

O prazo mínimo deverá ser de um a três anos.



§ 2.º A perícia médica realizar-se-á ao termo do

prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano

em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o

juiz de execução.

§ 3.º A desinternação ou a liberação, será sempre

condicional devendo ser restabelecida a situação

anterior se o agente,antes do decurso de um ano,

pratica fato indicativo da persistência de sua

periculosidade.

§ 4.º Em qualquer fase do tratamento ambulatorial

poderá o juiz determinar a

internação do agente, se essa providência for

necessária para fins curativos.



Substituição da pena por medida de segurança para 

o semi-imputável:

Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo

26 deste código e necessitando o condenado de

especial tratamento curativo, a pena privativa de

liberdade poderá ser substituída pela internação, ou

tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um a

três anos, nos termos do artigo anterior e respectivos

§§ 1.º A 4.º.



E QUANDO QUE ACABA A MEDIDA DE  

SEGURANÇA?

COM O EXAME DA VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO 

DE PERICULOSIDADE, QUE TAMBÉM É REALIZADO 

PELO PERITO PSIQUIATRA 





CAPACIDADE CIVIL:

É a faculdade que as pessoas têm de disporem

livremente de sua pessoa e de seus bens.

Requisito para a capacidade civil é a idade e a

sanidade mental.



Quando uma pessoa quer comprar ou

vender um imóvel, fazer um testamento,

herdar algum bem, casar-se, divorciar-

se, receber um benefício pecuniário e

muitos outros atos da vida civil, deve

estar em pleno gozo de seus direitos de

cidadão.



Se tiver uma doença mental, pela lei

brasileira, pode perder, total ou

parcialmente, esses direitos.

Isso será decidido judicialmente após uma

avaliação, denominada perícia, feita pelo

Perito do Juízo.



Avaliação Pericial:

-da capacidade de reger sua pessoa e

administrar seus bens.

-nas ações de interdição de direitos.

-nas ações de anulação de atos jurídicos.

-da capacidade de testar.

-Anulações de casamentos e separações

judiciais litigiosas.



-ações de modificação de guarda de filhos.

-da capacidade de receber citação judicial.

-transtornos mentais em ações de

indenização.



Mudanças no  Código Civil, introduzidas pela Lei n.º 10.406 de 
10 de janeiro de 2002, o qual entrou em vigor em janeiro de 
2003, trouxeram várias mudanças que demonstraram um 
caminho para a modernização da legislação, principalmente 
no que se refere à psiquiatria forense.

Foram quase trinta anos desde o início dos debates sobre o
novo código até a sanção presidencial. Aí veio a Lei 13.146/15
que entrou em vigor em 02/01/16 e mudou tudo e logo em
seguida a entrada novo CPC em março de 2016, com novas
mudanças.



Segundo do Código Civil "toda pessoa é capaz de

direitos e deveres na ordem civil" e, para tal,

entende-se a capacidade de direito como sendo a

aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações.

Juridicamente a capacidade é entendida como o

requisito necessário para o sujeito agir por si,

avaliando corretamente a realidade e distinguindo o

lícito do ilícito, o desejável do prejudicial o

adequado do inadequado e assim por diante.



Código Civil Promulgado em 2002, e 

entrou em vigência a partir           de 

11/03/2003.

Lei 13.146/15 em 02/01/2016

Novo Código de Processo Civil em 

18/03/16

Qual aplicar então?



Incapacidade Absoluta: (Civil)

O instituto da incapacidade busca proteger os

portadores de uma deficiência jurídica apreciável.

Esta proteção é assim graduada em: total privação do

agir jurídico (absolutamente incapazes) ou privação

parcial (relativamente incapazes).

Aos primeiros a lei determina que, para que possam

exercer os atos concernentes à vida jurídica, sejam

representados; já os segundos serão, apenas,

assistidos.



"Art. 3º 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."



Incapacidade Relativa

A incapacidade relativa ocorre quando não existe a

capacidade civil plena (ou de fato) e esta está próxima

da normalidade.

Nestes casos ficam limitados os poderes do curador nas

questões que envolvam finanças, contratos, venda ou

hipoteca de bens...



"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, 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 de Processo Civil (CPC), refere que

o juiz será assistido por perito quando a

prova do fato depender de conhecimento

técnico ou científico.

Este perito, designado pelo juiz, deve

obedecer algumas exigências, assim como

também pode escusar-se de sua função em

razão alguns impedimentos.



Qual o papel do Perito?

Avaliação da capacidade de reger sua pessoa e administrar 

seus bens. 

Avaliação da capacidade de receber citação judicial.

Avaliação de transtornos mentais em ações de indenização

Avaliação da capacidade de testar.

Anulações de casamentos e separações judiciais litigiosas

Perícia nas ações de interdição de direitos.

Perícia nas ações de anulação de atos jurídicos.

Perícia em ações de modificação de guarda de filhos.



1-Ações de Interdição. No direito civil a

perícia psiquiátrica tem como um dos

principais objetivos avaliar a capacidade da

pessoa se auto determinar (reger seus

próprios atos) e administrar seus bens.

Essas perícias se baseiam na avaliação da

Capacidade Civil e são requeridas pelo juiz

nas ações de Interdição de direito civil,

como ocorre, principalmente, em

deficientes mentais e pessoas demenciadas.

a.



2- Ações de anulações de atos jurídicos em

pessoas que tenham, porventura, tomado

alguma atitude civil (compra, venda,

casamento, divórcio, etc) enquanto não

gozava da plenitude de seu juízo crítico.

Nesses casos avaliam-se as condições de

consciência da pessoa.

Seria uma espécie de avaliação da Capacidade

Civil temporária.



3-Avaliação da capacidade de testar.

Como no caso anterior, a perícia

psiquiátrica aqui é solicitada nas ações de

anulações de testamentos. Isso ocorre em

casos onde, supostamente, a pessoa

tenha tomado alguma atitude

testamentária sem que gozasse

plenamente de reger plenamente seus

atos



4-Anulações de casamentos e separações

judiciais litigiosas. Mais ou menos com os

mesmos objetivos dos casos anteriores.



5-Ações de modificação de guarda de

filhos, normalmente quando o cônjuge

tutor demonstra insuficiência psíquica

para manter a guarda do(s) filho(s).



6-Avaliação de transtornos mentais em

ações de indenização e ações securitárias.

Esses exames estão, normalmente,

relacionados à medicina ocupacional Nas

ações de anulações de atos jurídicos em

pessoas que tenham, porventura, tomado

alguma atitude civil (compra, venda,

casamento, divórcio, etc) enquanto não

gozava da plenitude de seu juízo crítico.



Interdição:

Uma ação cível de interdição é promovida

quando o indivíduo perde a capacidade de

gerir seus bens e sua própria pessoa e

representa uma das solicitações judiciais

mais comuns onde um Psiquiatra Perito é

requisitado para atuar (VARGAS,1990).



Curatela

"I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil;

II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem 

exprimir a sua vontade;

III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em 

tóxicos;

IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;

V - os pródigos.

Curador: “É o encargo público concedido, por lei, a

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar

os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não

estão em condições de fazê-lo, em razão de

enfermidade ou deficiência mental”.





Perícias:

Nas perícias psiquiátricas em ação civil, até três

psiquiatras podem atuar como peritos, sendo um

nomeado pelo Juiz (perito louvado ou perito nomeado) e

dois indicados pelas partes, os quais atuarão como

Assistentes Técnicos, nos termos do Art. 421 do Código

de Processo Civil. Enquanto o perito do juízo

apresentará suas conclusões na forma de laudo

médico-pericial, os últimos apresentarão suas

conclusões finais na forma de parecer.




