
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº 0095236-79.2012.815.2001  —  6ª  Vara  de  Família  da 
Capital
Relator :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Vilma de Azevedo Campos
ADVOGADO : Hugo Leonardo M. P. de Miranda 
APELADA : Carmelita Azevedo Costa

APELAÇÃO  CÍVEL  —  INTERDIÇÃO  — 
IMPROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —  EXAME 
PERICIAL  —  ATESTADA  A  CAPACIDADE  PARA 
GERIR ATOS DA VIDA CIVIL — MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA — APLICAÇÃO DO ART. 557, 'CAPUT', DO 
CPC — SEGUIMENTO NEGADO.  

—  “Ausência  de  capacidade  para  exercer  os  atos  da  vida  civil. 
Inexistência  de  prova.  Laudo  pericial  que  afirma  ser  a  examinada 
capaz  de  gerir  seus  bens  e  negócios.  Improcedência  do  pedido. 
Manutenção do  decisum.  Desprovimento. Reza o art.  1º,  do Código 
Civil, que "toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil", 
logo,  a  interdição,  só  será  imposta  se,  cabalmente,  demonstrada  a 
incapacidade  do  indivíduo  de  reger  os  atos  da  vida  civil.  Não 
comprovada a incapacidade da interditanda de gerir a si e a seus bens, 
a  negativa  de  curatela  requerida  pela  sua  genitora  é  medida 
impositiva.” (TJPB; AC 001.2009.007502-7/001; Rel. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 01/07/2010; Pág. 10). 

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Vilma de  Azevedo 
Campos contra a sentença de fls. 56, proferida nos autos da Ação de Interdição ajuizada 
em face de Carmelita Azevedo Costa, julgando improcedente o pedido, sob a alegação 
de que a promovida é capaz de gerir os atos da vida civil. 

Em suas razões recursais (fls. 58/63), a apelante alega que os 
laudos emitidos pela médica que acompanha o tratamento da recorrida demonstram ser 
a mesma portadora de depressão grave, com sintomas psicóticos, estando sem condições 
de exercer os atos da vida cotidiana.
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Sem contrarrazões. 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 74/75, opinou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida, in  
totum, a sentença vergastada. 

É o relatório. Decido.

A apelante ajuizou Ação de Interdição em face de sua irmã, ora 
apelada,  sob  o  argumento  de  que  a  mesma  é  portadora  de  “transtorno  depressivo  
recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos, e transtorno misto ansioso e 
depressivo”, não possuindo a mínima condição de administrar sua vida civil.

Para fazer provas de suas alegações,  acostou os laudos de fls. 
08/30, emitidos pela médica que acompanha o tratamento da apelada.

Posteriormente, foi realizada perícia (fls. 45):

“Ao exame apresenta-se lúcida, orientada auto e alopsiquicamente,  
pensamento lógico. Não observo delírios e/ou alucinações, além de  
apresentar conduta normal satisfatória.
Isto posto, comunicamos a este Douto Juízo, que não podemos inferir  
incapacidade civil a examinada em questão no momento”
 
O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido 

inicial.

Pois bem. Sabe-se que a interdição é uma séria medida, devendo 
estar amparada num juízo de certeza absoluta de que essa pessoa esteja efetivamente 
incapacitada para os atos da vida civil.

O laudo de fls. 45 foi emitido por médico competente e possui 
considerável valor probante. 

A jurisprudência do TJPB é firme no sentido de que, se o laudo 
pericial conclui que o interditando é capaz de gerir sua vida, o pedido de interdição deve 
ser julgado improcedente. 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO  CÍVEL  INTERDIÇÃO  E  CURATELA  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DA  INCAPACIDADE  -  PERÍCIA  JUDICIAL 
REALIZADA  TRANSTORNO  PSIQUIÁTRICO  QUE  NÃO  IMPEDE  0 
INTERDITANDO  DE  GERIR  SUA  VIDA  IMPROCEDÊNCIA 
MANUTENÇÃO DESPROVIMENTO. A interdição,  porque restringe  a 
administração  pessoal  do  interdito  para  a  vida  e  para  os  negócios,  é 
absolutamente  excepcional  e  sua  confirmação  deve  ser  induvidosa  e 
cabal,  não deixando qualquer possibilidade de dúvida.  SEGREDO DE 
JUSTIÇA Apelação Cível N° 70030007975, Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 2511112009 .
(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  09820110004649001,  2ª 
SEÇÃO  ESPECIALIZADA  CÍVEL,  Relator  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides , j. em 12-03-2013) 
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.  LAUDO  PERICIAL 
INCONCLUSIVO.  IMPROCEDÊNCIA.  RECURSO.  VALORAÇÃO  DA 
PROVA  TÉCNICA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.  SEGUIMENTO 
NEGADO. Se o laudo pericial atestou que a interditanda tem capacidade 
de reger sua vida, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não 
podendo  o  interrogatório  se  sobrepor  à  prova  técnica.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00020770420058150231,  -  Não 
possui -, Relator DES MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. 
em 09-09-2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. DOENÇA MENTAL LEVE 
E DEPRESSÃO.  Ausência de capacidade para exercer os atos da vida 
civil. Inexistência de prova. Laudo pericial que afirma ser a examinada 
capaz  de  gerir  seus  bens  e  negócios.  Improcedência  do  pedido. 
Manutenção do decisum. Desprovimento. Reza o art. 1º, do Código Civil, 
que "toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil", logo, a 
interdição, só será imposta se, cabalmente, demonstrada a incapacidade 
do  indivíduo  de  reger  os  atos  da  vida  civil.  Não  comprovada  a 
incapacidade da interditanda de gerir a si e a seus bens, a negativa de 
curatela  requerida  pela  sua genitora  é  medida impositiva. (TJPB;  AC 
001.2009.007502-7/001; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; 
DJPB 01/07/2010; Pág. 10). 

AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.Processo  nº.  0002077-
04.2005.815.0231 INSURREIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA 
DAS RAZÕES. Carência de suporte probatório acerca da incapacidade da 
interditanda. Desprovimento. Em se tratando de interdição, a Lei pressupõe 
que  o  interesse  público  preponderante  é  o  da  pessoa  do  interditando,  no 
sentido  de  não  ser  privado  da  regência  de  sua  pessoa  e  bens,  direitos 
fundamentais  seus,  sem  a  prova  cabal  da  sua  incapacidade.  Inexistindo 
prova pericial retilínea e verossímil acerca do pretenso distúrbio mental 
sofrido pela interditanda, bem assim, convicção da própria magistrada 
sobre a incapacidade daquela, tanto que, ao fim do interrogatório,  fez 
constar que a inquirida se apresentou de forma calma e respondeu bem 
orientada a todos os questionamentos, impossível se reformar a sentença 
ferreteada,  declarando  a  interdição  nos  moldes  pretendidos  pela 
apelante. (TJPB;  AC  013.2004.002.072-2/001;  Rel.  Des.  Manoel  Soares 
Monteiro; DJPB 18/08/2009; Pág. 4) 

Importa destacar ser aplicável ao caso o art. 557, caput, do CPC, 
já que o recurso está em confronto com jurisprudência dominante desta Corte. 

Pelo exposto, nos moldes do art. 557,  caput, do CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Convém advertir as partes, no intuito de salvaguardar direitos, 
sobre os comandos do art. 557, § 2º do Código de Processo Civil, quanto a possível 
aplicação de multa na hipótese de manejo indevido de agravo interno.  

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015. 

João Batista Barbosa
Juiz Convocado 
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