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A  C  Ó  R  D  Ã  O

APELAÇÃO CÍVEL N° 0030542-67.2013.815.2001
Origem :   4ª Vara de Família da Comarca da Capital
Relatora :   Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :  Maria Digna Andrade de Mattos, representada por sua 

  curadora Oriana Andrade de Matos
Advogado :   Rogério Gouveia de Souza
Apelado :   Justiça Pública

APELAÇÃO  CÍVEL. ALIENAÇÃO  DE  BEM 
IMÓVEL.  CURATELADA  COM  MAIS  DE  100 
ANOS.  PEDIDO  DE  ALVARÁ  JUDICIAL. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  FALTA DE 
FUNDAMENTAÇÃO  NO  DECISUM.  NULIDADE 
DE  OFÍCIO.  ERROR  IN  PROCEDENDO. 
AUSÊNCIA  DE  AVALIAÇÃO  JUDICIAL  PARA 
AFERIR VANTAGEM  COM  A VENDA DO  BEM. 
NULIDADE  ABSOLUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL,  SOB PENA DE 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  SENTENÇA 
ANULADA DE OFÍCIO.  RETORNO DOS AUTOS 
À ORIGEM.

− O art. 1750 do Código Civil, também aplicado 
à  curatela,  dispõe  que  os  imóveis  pertencentes 
àqueles  interditados  somente  podem ser  vendidos 
quando  houver  manifesta  vantagem,  mediante 
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prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.

- Havendo falha na prestação jurisdicional, inclusive 
error  in  procedendo,  a  revelar,  em  última  análise, 
violação  ao  princípio  da  motivação  das  decisões 
judiciais,  insculpido no art.  93,  IX da  Constituição 
Federal, imperiosa a anulação da sentença.

- Não tendo o juízo a quo analisado questões fáticas, 
que demandam expresso enfrentamento, impõe-se a 
nulidade  da  sentença,  com  o  retorno  dos  autos  à 
origem.

− Não  cabe  ao  órgão  de  2º  grau  de  jurisdição 
decidir  questões  que  não  tenham  sido  alvo  de 
apreciação  pela  instância  originária,  sob  pena  de 
supressão de instância.

V I S T O S ,  relatados e discutidos os autos acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, de 

ofício, em  anular a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria 
Digna  Andrade  de  Mattos,  representada  por  sua  curadora  Oriana 
Andrade de Mattos contra sentença, fls. 93/94, proferida pelo Juízo da 4ª 
Vara de Família  da Comarca da Capital, que, nos autos da ação proposta 
para  obtenção  de  autorização  para  alienar  bem  imóvel  pertencente  à 
interditada, julgou improcedente o pedido inicial.
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Em  suas  razões  recursais,  fls.  95/98,  a  curadora 
afirma que sua genitora, a interditada Maria Digna Andrade de Mattos, é 
a única proprietária da casa objeto do presente feito, onde reside 03 (três) 
empregados,  acrescentando que ela  hoje  se  encontra  com 102 (cento  e 
dois) anos de idade e é portadora do Mal de Alzheimer (fls. 11/12.).

Alega  que  pretende  levar  sua  genitora  para  o 
“aconchego do seu lar, concedendo uma suíte unicamente para ela e sua 
Auxiliar de Enfermagem, que a acompanha por muitos anos”.

Argumenta  que,  durante  toda  fase  processual, 
atendeu   as  solicitações  do  Ministério  Público,  em  tempo  hábil,  no 
entanto,  o  juízo  a  quo  julgou  improcedente  o  pedido,  sem  analisar  a 
“sensibilidade humanitária da família que, em conjunto, concordam em 
que esta casa seja negociada/vendida e a renda adquirida seja depositada 
em conta poupança em nome da interditada, conforme procurações em 
anexo”.

Pugna,  por  fim,  pelo  provimento  do  apelo  e 
consequente procedência da ação, com a respectiva liberação do “Alvará 
de Autorização”.

A Procuradoria de Justiça  pugnou pela nulificação 
da  sentença,  por  insuficiência  de  fundamentação  ou,  por  error  in  
procedendo,  “na  medida  em  que  não  apreciado  o  requisito  legal  para 
deferir  o  alvará,  isto  é,  a  vantagem  da  venda,ou,  demais,  pela  não 
determinação da avaliação judicial”.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora
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De  ofício,  é  de  ser  reconhecida  a  nulidade  da 
sentença proferida.

A sentença fundamenta-se no seguinte teor:

“DECIDO.

O pedido deve ser indeferido. A prova documental não ensejou 

o  estatuído  no  pleito  vestibular.  Ficando  improvado  a 

destinação do dinheiro da venda do imóvel, sendo mencionado 

apenas que seria em uma conta em nome da sua genitora, não 

dando  maiores  esclarecimentos,  que  são  essenciais  para  o 

deferimento do pedido. E é visando a proteção dos interesses 

da interditada,  para que esta não sofra prejuízos quando da 

venda do bem imóvel ao qual reside, que INDEFIRO o pedido.

O Ministério Público, quando se seu arrazoado derradeiro, em 

análise proficiente, pugnou pela improcedência do pedido.

Diante do quadro fático, julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Após o trânsito em julgado da decisão,  arquivem-se com as 

cautelas de praxe.

Sem custas. 

P.R.I.”

Como  se  observa  dos  autos,  Oriana  Andrade  de 
Mattos, na condição de curadora de sua genitora,  Maria Digna Andrade 
de Mattos, fl. 09, ingressou com a presente ação, objetivando autorização 
judicial  para  alienar  o  imóvel  situado  na  Rua  Lauro  Torres,  nº  339, 
Tambauzinho, João Pessoa, cuja propriedade é da interditada, fl. 10, em 
razão da herança de seu esposo, pai da curadora.

Afirmou que pretendia  vender  a  casa,  não apenas 
em razão do desgaste da estrutura física, mas principalmente porque sua 
mãe  já  tem  mais  de  100  (cem)  anos  de  idade  e  ali  reside  com  três 
funcionárias (técnica de enfermagem, cuidadora de idoso e empregada 
doméstica)  formalmente  contratadas,  fato  que  onera  ainda  mais  as 
despesas, somados os gastos habituais com remédios, saúde, alimentação 
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especial, etc.

Asseverou  que,  com  o  intuito  de  desonerar  as 
despesas  e  prestar  uma  melhor  assistência,  de  forma  constante  e 
presencial,  pretendia  levar  sua  genitora  para  residir  em  sua  casa,  na 
companhia de seus filhos e marido, devidamente acompanhada de técnica 
de enfermagem, tendo em vista que seu estado de saúde lhe permite raros 
momentos de lucidez, fls. 11/12.

Intimada para trazer aos autos avaliação do imóvel, 
fl. 18V, a parte autora acostou o laudo de fls. 24/37, com os respectivos 
anexos, fls. 38/76.

Ouvido  o  Ministério  Público,  novamente  a  parte 
autora foi intimada para prestar esclarecimentos sobre o destino do valor 
do imóvel, bem assim acerca da renda da interditada.

Mais uma vez, ao peticionar, fls. 82/83, informou que 
os  valores  porventura  adquiridos  com  a  venda  do  imóvel  seriam 
depositados  em  nome  da  interditada,  a  fim  de  suprir  eventuais 
adversidades,  tudo  visando  seu  bem-estar.  Na  mesma  oportunidade, 
acostou  contracheques  dando  conta  das  pensões  percebidas  pela 
interditada, fl.84.

Em seguida,  após nova intimação, informou que a 
interditada é pensionista da UFPB, do Ministério da Saúde e do INSS, fl. 
89.

O  Promotor  de  Justiça  emitiu  parecer  pelo 
indeferimento  do  alvará,  visando  resguardar  e  tutelar  os  direitos  da 
interditada, fls. 91/92..

Sobreveio  a  sentença  de  improcedência,  assentada 
no fundamento de que a autora não havia comprovado os fatos alegados, 
nos termos supramencionados.
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Entretanto,  verifica-se que o juízo  a quo deixou de 
analisar as questões suscitadas pela requerente acerca da necessidade da 
interditada residir na casa de sua filha, em razão de sua avançada idade, 
problemas de saúde e por questões financeiras, bem como de tecer juízo 
acerca das diligências determinadas no decorrer da instrução, referentes 
ao valor do imóvel e valores percebidos pela interditada. Tais  questões 
fáticas,  entretanto,  demandavam  expresso  enfrentamento  pelo 
magistrado.

Ademais,  o  art.  1750  do  Código  Civil,  também 
aplicado  à curatela (art. 17741, CC), dispõe que os imóveis pertencentes 
àqueles  interditados  somente  podem  ser  vendidos  quando:  houver 
manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do 
juiz. 

De  todo  esse  contexto,  não  havia  subsídio  para 
simplesmente  julgar  a  lide  desfavoravelmente  à  parte  autora,  sem  o 
enfrentamento de pontos tão relevantes, notadamente ante a ausência de 
avaliação judicial ou pronunciamento sobre a manifesta vantagem para a 
interditada.

Assim, na hipótese dos autos, vislumbro não apenas 
a falta de fundamentação na decisão, mas também o  error in procedendo, 
ante a ausência de determinação da avaliação judicial,  a fim de se aferir a 
manifesta vantagem e garantir o pagamento de preço justo. 

Colaciono julgados em casos análogos:

DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELADO.  ALIENAÇÃO DE 

BENS. AQUISIÇÃO DE OUTRO MAIOR. MELHORIA DA 

MORADIA,  COM  MAIOR  ESPAÇO  E  CONSEQUENTE 

CONFORTO. MANIFESTA VANTAGEM. POSSIBILIDADE. 

1.  O juiz deve aplicar a Lei,  principalmente a que envolve 

1  CC. Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos  
seguintes. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 0030542-67.2013.815.2001                 6



incapazes, de maneira social, de forma sensível ao sofrimento 

alheio, sem causar prejuízo de ordem moral aos envolvidos. 

2.  A  alienação  de  imóvel  pertencente  à  incapaz  pode  ser 

autorizada quando houver manifesta vantagem, devendo ser 

precedida  de  avaliação  judicial.  3.  Configura-se  inviável 

condicionar a  alienação do imóvel pertencente ao incapaz à 

prévia  celebração de compromisso  de compra e venda,  com 

avaliação do imóvel certo e determinado, ante a dinâmica do 

mercado imobiliário local, bem como, quando configurada nos 

autos  a  manifesta a vantagem para o curatelado.  4.  Recurso 

conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJDF;  Rec 

2011.06.1.012561-0; Ac. 683.095; Quinta Turma Cível; Relª Desª 

Ana Cantarino; DJDFTE 14/06/2013; Pág. 186) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ALIENAÇÃO  DE  BEM 

PERTENCENTE  A  INCAPAZ.  NECESSIDADE  DE 

AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E PROVA SATISFATÓRIA 

DE  BENEFÍCIO  AO  CURATELADO.  1.  A  alienação  de 

imóvel  pertencente  à  pessoa  interditada  judicialmente, 

demanda obrigatória  avaliação judicial  prévia,  a  fim de se 

aferir a manifesta vantagem e garantir o pagamento de preço 

justo,  preservando-se os interesses do incapaz.  Inteligência 

dos artigos 1.774 e 1.750 do Código Civil. 2. Não se reconhece 

a  idoneidade  de  laudo  confeccionado  por  secretário 

municipal,  mormente  quando  o  chefe  do  poder  executivo 

local  é  parente  do  interessado  na  compra.  3.  Agravo 

conhecido  e  provido.  (TJDF;  Rec.  2008.00.2.010193-1;  Ac. 

345.623; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; 

DJDFTE 19/05/2009; Pág. 74)

Como se vê, resta claro que a pretensão da apelante 
não foi apreciada, havendo falha na prestação jurisdicional, inclusive, ante 
o error in procedendo, a revelar, em última análise, violação ao princípio da 
motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX da Constituição 
Federal, imperiosa a anulação da sentença.
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Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação  de  prestação  de contas.  Segunda 

fase. Sentença que julgou boas as contas prestadas pelo banco. 

Nulidade  da sentença.  Reconhecimento.  Ausência  de 

fundamentação.  Violação  ao art.  93,  IX,  da  CF.  Decisão  que 

acolhe as contas do banco, sem expor os motivos que levaram o 

juízo  a  tal  conclusão. Sentença cassada.  Recurso  provido. 

(TJPR; ApCiv 1150971-2; Foz do Iguaçu; Décima Quarta Câmara 

Cível; Rel. Des. Edson Vidal Pinto; DJPR 21/03/2014; Pág. 351)

APELAÇÃO  CÍVEL  -AÇÃO  DE  COBRANÇA  -EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS  -PLANO  COLLOR  I  -NULIDADE  DA 

SENTENÇA  -OCORRÊNCIA  NA  ESPÉCIE  -FALTA  DE 

ADEQUADA  FUNDAMENTAÇÃO  E  VIOLAÇÃO  AO 

PRINCÍPIO  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO 

-JULGADOR  SINGULAR  QUE  PROFERE  SENTENÇA 

VALENDO-SE  DE  MOTIVAÇÃO  GENÉRICA,  SEM  SE 

ATENTAR  PARA  AS  PARTICULARIDADES  DO  CASO 

CONCRETO  -ANÁLISE  PARCIAL  DA  CONTROVÉRSIA 

-PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  DEFICIENTE  -SENTENÇA 

CASSADA -RECURSO PREJUDICADO (TJPR -15ª C.Cível -AC 

-1121343-3 -Região Metropolitana de Londrina -Foro Central 

de  Londrina  -Rel.:  Renato  Naves  Barcellos  -Unânime  --J. 

18.12.2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PEDIDO  DE  ALVARÁ  JUDICIAL. 

SENTENÇA  PROLATADA  PREMATURAMENTE. 

VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  FUNDAMENTAIS  DO 

PROCESSO.  ERROR  IN  PROCEDENDO. 

DESCONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO.  I  -  Ao proferir  sentença 

extintiva sem antes  perseguir  questão  prejudicial  externa  ao 

mérito do pedido de alvará judicial, o magistrado sentenciante 

postou-se em arrepio dos princípios fundamentais em que se 

inspiram a legislação processual civil e a Constituição Federal. 
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II - Havendo pedido expresso da genitora do requerente para 

ser  nomeada  curadora  do  mesmo,  deveria  o  magistrado 

suspender  o  processo,  nos  moldes  do  artigo  265,  inciso  IV, 

alínea "a", do CPC, oportunizando à mesma o ajuizamento da 

ação  de  interdição  para,  depois,  decidir  o  pedido  de  alvará 

judicial,  e  não  extingui-lo  por  incapacidade  do  promovente 

para estar em juízo, patenteando-se, na espécie, evidente error 

in procedendo, o que justifica a cassação do comando sentencial de  

ofício,  prejudicando  a  análise  do  apelo  interposto.  SENTENÇA 

CASSADA EX OFFICIO. APELO PREJUDICADO. (TJGO; AC  

507086-31.2008.8.09.0107;  Morrinhos;  Rel.  Des.  Carlos  Roberto  

Favaro; DJGO 01/07/2011; Pág. 141)

No que se refere à análise do pleito pelo Tribunal, 
não  cabe  ao  órgão  de  2º  grau  de  jurisdição  decidir  questões  que  não 
tenham sido alvo de  apreciação pela  instância  originária,  sob  pena de 
supressão de instância, notadamente ante a falta de avaliação judicial do 
bem em questão e pronunciamento sobre a vantagem para a interditada, 
não estando assim a causa madura. Senão vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  PRELIMINAR. 
SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE DECLARADA. O 
julgador deve resolver as questões de fato e de direito que 
lhe são submetidas pelas partes. A sentença omissa, quanto à 
matéria relevante, arguida em primeiro grau de jurisdição, é 
citra petita, e deve ser anulada pelo Tribunal. O Tribunal não 
pode  analisar  questão  não  apreciada  pelo  juízo a  quo sob 
pena de  afronta  ao  princípio  do  duplo  grau  de  jurisdição. 
DES.  Antônio  BISPO.  PRELIMINAR.  REVELIA  NÃO 
ANALISADA. SENTENÇA CITRA PETITA. É nula a sentença 
que reconhece tese da defesa, sem antes examinar a questão da 
revelia. VV. DES. TIAGO PINTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
ORDINÁRIA.  PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. 
SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. Como a decisão foi 
baseada em fato superveniente, merece rejeição a preliminar de 
nulidade da sentença em razão de vício citra petita pela não 
análise do pedido de reconhecimento de revelia.  O objeto da 
sentença  não  possui  relação  que  implique  na  discussão  da 
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revelia e que, por si,  não geraria o reconhecimento dos fatos 
que  fundamentam  o  pedido  como  verdadeiros,  devendo  o 
recurso ser apreciado em seu âmbito e extensão. (TJMG; APCV 
1.0079.07.337456-7/002;  Rel.  Des.  Tibúrcio  Marques;  Julg. 
22/08/2013; DJEMG 30/08/2013) 

Ressalte-se  que  não  se  está  aqui  enfrentando  o 
mérito da insurgência, nem afirmando que a apelante possui razão em 
seus  argumentos  acerca  da  alegada  revelia.  O  que  se  pretende  é  tão 
somente que o julgador se pronuncie sobre todas as questões suscitadas e 
relevantes do feito. 

Com essas considerações,  declaro nula a sentença, 
em razão do error in procedendo e também pela falta de fundamentação, 
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que sejam 
adotadas as providências cabíveis ao regular processamento do feito.

É como o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da  Paraíba realizada no dia 29 
de julho de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 225. Participaram 
do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de 
Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o 
Exmo.  Dr.  Francisco  Seráphico   Ferraz  da  Nóbrega  Filho,  Promotor 
convocado.

  
Gabinete no TJ/PB, em  João Pessoa- PB, 31 de julho 

de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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