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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL
NÃO  DEMONSTRADA  NOS  AUTOS.  PROVA
PERICIAL  INCONCLUSIVA. NECESSIDADE
DE  COMPLEMENTAÇÃO.   RECONHECI-
MENTO  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA CASSADA.
APELO PREJUDICADO. 

− Muito  embora  a  interdição  seja  uma  medida
extremamente drástica, sabe-se que também reveste-
se de caráter nitidamente protetivo da pessoa, tendo
como objetivo primordial conferir um guardião a uma
pessoa incapaz de gerir a si própria, com o propósito
de salvaguardar os interesses desta.

− Considerando que  a perícia realizada mostrou-se
insuficiente a demonstrar se a interditanda  apresenta
ou não limitações que comprometem suas faculdades
mentais,  de  modo a incapacitá-la  para  a  vida  civil,
faz-se  necessário  o  retorno  dos  autos  à  primeira
instância, para que seja realizada nova perícia.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  anular  a sentença, julgando prejudicado o recurso,  nos termos do
voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  Erika Raissa  da
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Silva Matos, desafiando sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família da Comarca da Capital (fls. 41/42), nos autos da Ação de Interdição
proposta em face de Crimalda Maria da Silva.

Na  peça  de  ingresso,  a  requerente  alega  ser  filha  da
interditanda,  que,  por  ser  portadora  de  transtorno  depressivo  recorrente,
episódio atual grave, sem sintomas psicóticos (CID 10: F33.2), não tem mais
condições de gerir e administrar sua pessoa e seus bens, devendo, portanto, ser
representada pela autora para todos os atos da vida civil.

Ao final, pugnou pela decretação da interdição da requerida e a
sua nomeação como curadora.

Realizada  audiência  de  interrogatório  da  interditanda  (fls.
28/29). Na mesma oportunidade, o juízo a quo concedeu a liminar requerida,
nomeando a autora curadora provisória de Crimalda Maria da Silva.

Exame  médico  psiquiátrico  realizado  por  profissional  do
Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, anexado às fls. 36/37.

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido (fls.
40/41).

Em seguida,  o juízo monocrático proferiu sentença,  julgando
improcedente o pedido autoral (fls. 41/42).

Inconformada, a promovente apresentou Recurso de Apelação
(fls.  44/49),  alegando,  em suma,  o  equívoco  do  decreto  judicial,  que  não
observou  as  provas  carreadas  aos  presentes  autos.  Ainda,  sustenta  que  a
interditanda é absolutamente incapaz de gerir sua pessoa e administrar seus
bens,  conforme  atestado  em  laudo  médico  realizado  nos  autos  de
previdenciária que tramitou perante a Justiça Federal.  Pugnou, dessa forma,
pela  reforma  da  sentença  objurgada,  de  forma  que  a  interditanda  seja
declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  51/54,  pugnando  pela
manutenção do decreto judicial. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias (fls. 59/62), opinou pelo desprovimento do apelo,
sob o argumento de que não há prova nos autos de que a inteditanda sofra de
distúrbio que impossibilite ou inabilite, por completo, a gestão dos bens e a
prática dos atos da vida civil.

É o relatório.

VOTO.

Em primeiro lugar, cumpre observar os requisitos processuais
de admissibilidade recursal. Nesse aspecto, a impugnação apelativa obedece
aos pressupostos  processuais intrínsecos (cabimento,  legitimidade,  interesse
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recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

Pretende a recorrente,  através desta irresignação apelatória,  a
reforma  do  decreto  judicial,  argumentando  que  as  provas  dos  autos
demonstram que a interditanda é absolutamente incapaz de gerir sua pessoa e
administrar seus bens, estando sua vontade completamente viciada.

Pois bem.

Sobre o instituto da interdição e da curatela,  o Código Civil
assim dispõe:

"Art. 1.767. Estão sujeitos a 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.

Conceituando a interdição, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, em comentários ao art. 1.767 do CC, ensinam:

"Interdição. É medida de proteção ao incapaz, que se
insere  dentro  do  direito  de  família,  onde  pode  ser
assegurada,  com  mais  eficácia,  a  proteção  do
deficiente físico ou mental, criando mecanismos que
coíbam o risco de violência a sua pessoa ou de perda
de seus  bens.  A proteção legal se  impõe ao maior
incapaz para que não seja prejudicada a execução de
suas  obrigações  sociais,  comerciais  e  familiares  e
para que haja proteção efetiva de seus bens e de sua
pessoa. A interdição decorre de decisão soberana do
juiz." (in, Código Civil Comentado. 5. ed., rev., ampl.
e atual. até 16.06.2007. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2007, p. 1.102).

Neste  aspecto,  oportuno  destacar a  lição  de  Carlos  Roberto
Gonçalves, para quem o simples distúrbio de inteligência, embora possa ser
tido  pelo  médico  como estado  de  alienação  mental,  não  é  suficiente  para
ensejar  a  interdição  do  indivíduo,  sendo imperioso  para  tanto  que  o torne
incapaz  de reger a  sua pessoa e  os seus bens  (In Direito  Civil  Brasileiro,
volume IV: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 631).

No  caso  em  análise,  analisando  detidamente  o  caderno
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processual,  entendo  que  o  laudo  pericial  confeccionado  não  autoriza o
entendimento adotado pelo MMº Juiz singular.

Isso porque,  a perícia realizada não foi segura no sentido de
demonstrar  que  a  Sra.  Crimalda  Maria  da  Silva  apresenta  limitações  que
comprometam suas faculdades mentais, de modo a incapacitá-la para a vida
civil.  Transcrevo  a  conclusão  do  laudo  pericial  médico  que  corrobora  a
referida afirmação: 

“Pelo  que  nos  foi  exposto,  não  é  possível  inferir
incapacidade   civil  a  examinanda em questão  no
momento.  Paciente  com  quadro  “depressivo
recorrente”,  ao  exame  pouco  colaborou  com  o
entrevistador. As provas apresentadas (insuficientes)
ao exame não nos fundamenta a incapacidade total
da paciente em tela, tendo em vista que o transtorno
do  qual  a  mesma  é  portadora  é  passivo  de
tratamento  ambulatorial  (psicofármaco/psicote-
rapêutico)” (fls. 37).

A  ilação  acima  decorre,  ainda,  dos  demais  elementos
probatórios  carreados  aos  autos,  uma vez  que,  durante  o  interrogatório  da
interditanta, realizado perante o Juízo a quo,  em 18 de julho de 2013, a Sra.
Crimalda  foi  submetida  a  uma  série  de  perguntas,  mas  não  respondeu
adequadamente a elas. 

Colhe-se a seguinte passagem da ata da audiência que corrobora
tal afirmação:

“(...) indagada sore o que sente, maneou a cabeça e
pôs  a  mão  sob  o  queixo,  ficando  com  olhos
marejados e demonstrando estar muito entristecida;
sua  face  fica  convulsionada  e  começa  a  chorar
copiosamente;  a  seguir,  torcendo  as  mãos  e
mordendo  nervosamente  os  dedos,  sendo-lhe
perguntado desde  quando se sentia  assim,  afirmou
apenas não lembrar de quando tudo começou; toma
medicamentos, mas não lembra qual foi a última vez
que tomou; não lembra quando foi que começou a
sentir-se angustiada.
(...)não sabe o motivo de estar aqui, hoje” (fls. 28)

Naquela oportunidade, o magistrado que conduziu a audiência
concluiu  pela  existência  de  indícios  de  ausência  de  plena  capacidade  de
autodeterminação para o exercício dos atos da vida civil, deferindo a liminar
requerida pela autora.

Demais  disso,  extrai-se  do  feito  que  não  fora  colhida  prova
testemunhal  apta  a confirmar  ou  não  as  conclusões  exaradas  no  decreto
sentencial.
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Com  efeito,  sabe-se  que  a  interdição  constitua-se  em  uma
medida extremamente drástica, devendo, por isso, adotar-se todas as cautelas
para agasalhar a decisão de privar alguém da regência de sua vida. Noutro
vértice, também é um instituto com caráter nitidamente protetivo que tem por
escopo principal  conferir  um guardião  a  uma pessoa  incapaz  de  gerir  a  si
próprio, com o propósito de salvaguardar os interesses do inabilitado.

Nesta trilha, verifica-se que o  expert nomeado nos autos não
define, de forma peremptória e conclusiva, o quadro de saúde da interditanda,
posto  que,  em  nenhum  momento,  afirma  se  a  requerida  deve  ou  não  ser
interditada. A prova técnica, de tal modo, é inábil a comprovar a incapacidade
para os atos da vida civil, a ponto de ensejar ou afastar a medida da interdição
do art. 1.767 do Código Civil.

Sendo  assim,  a  meu  inteligir,  faz-se  necessário  melhor
esclarecimento do perito acerca do objetivo da demanda, qual seja, o de saber
se  a  demandada  possui  ou  não  condições  para  dirigir-se  sozinha,  com  a
produção da prova necessária ao deslinde do feito.

A respeito do tema, assim aponta a jurisprudência dos tribunais
pátrios:

“INTERDIÇÃO  C.C.  INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA Sentença de improcedência, sob o
fundamento de o interditando apresentar capacidade
civil plena Laudo pericial, no entanto, inconclusivo a
respeito  da  capacidade  civil  do  interditando
Sugestão,  apenas,  de  tratamento  especializado  sob
regime  de  internação  fechada  Necessidade  de  que
tornem  os  autos  ao  Perito  para,  examinando
novamente o interditando, se necessário, concluir se
está ou incapacitado total ou parcialmente para os
atos  da  vida  civil  Conversão  do  julgamento  em
diligência,  para esse  fim.  Julgamento da  apelação
convertido em diligência.”

(TJ-SP - APL: 00088286920118260302 SP 0008828-
69.2011.8.26.0302,  Relator:  João  Carlos  Saletti,
Data  de  Julgamento:  25/06/2013,  10ª  Câmara  de
Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2013)

“PEDIDO DE INTERDIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS
CONTRADITÓRIOS  -  NÃO-REALIZAÇÃO  DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
-  AMPLA DILAÇÃO  PROBATÓRIA -  SENTENÇA
CASSADA. - Evidenciado nos autos que o conjunto
probatório que embasou o indeferimento do pedido
de  interdição  é  frágil  e  contraditório,  é
imprescindível  que  se  amplie  a  dilação probatória
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com  a  realização  do  exame  médico-pericial
detalhado e circunstanciado, além do interrogatório
do interditando pelo Juiz Sentenciante, neste caso, se
possível,  bem  como  oitiva  das  testemunhas
arroladas.”
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0702.04.140864-3/001,
Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto ,  1ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  16/03/2010,  publicação  da
súmula em 14/04/2010) 

“CURATELA.  PEDIDO DE INTERDIÇÃO  SOB  A
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  FILHO  DO  AUTOR  É
PORTADOR  DE  PARALISIA  CEREBRAL  COM
SEQUELA MOTORA O QUE O IMPOSSIBILITARIA
DE  GERIR  OS  ATOS  DA  VIDA  CIVIL.  LAUDO
PERICIAL  INCOMPLETO  QUE  APRESENTA
RESPOSTAS CONFLITANTES E INCONCLUSIVAS
AOS  QUESITOS  DO  JUÍZO  E  DEIXA  DE
RESPONDER A QUESITOS DO REPRESENTANTE
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  E  DO  RÉU.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
INDISPENSABILIDADE  TODAVIA  DE
COMPLÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA QUE O
AUTOR POSSA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO
DE  SEU  DIREITO  OU  QUE  O  RÉU  POSSA
DEMONSTRAR  A  EXISTÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO
AUTOR.  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL,  ARTS.
130, 131 E 333, INCISOS I E II. PRINCÍPIOS DA
PERSUASÃO  RACIONAL  E  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  BUSCA  DA
VERDADE  REAL  E  DA  EFETIVIDADE  DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.  CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.”

(TJ-SC -  AC:  768794  SC 2010.076879-4,  Relator:
Nelson  Schaefer  Martins,  Data  de  Julgamento:
07/06/2011, Segunda Câmara de Direito Civil, Data
de Publicação: Apelação Cível n. , de São José)

“EMENTA:  INTERDIÇÃO  -  NECESSIDADE  DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA  -  REALIZAÇÃO  DE
PERÍCIA  MÉDICA  ESPECIALIZADA  -
IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO -
SENTENÇA  CASSADA  "IN  CASU.  

-  Exigindo  a  demanda  uma  instrução  probatória
mais  acurada,  com a  realização  de  prova  pericial
médica  especializada,  notadamente  em  relação  à
verificação  da  incapacidade  da  interditanda  bem
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como o grau de incapacidade, e "in casu" dado a
insuficiência  das  provas  produzidas,  necessária  se
mostra à cassação da sentença de primeiro grau com
a  determinação  de  retorno  dos  autos  à  primeira
instância para o devido prosseguimento do feito com
a produção da perícia necessária.”
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0473.11.000212-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Belizário  de  Lacerda,  7ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  29/01/2013,
publicação da súmula em 01/02/2013) 

Alinhadas essas premissas, sobeja que a sentença primeva seja
desconstituída, para que seja a interditanda submetida à nova avaliação por
especialistas, a fim de verificar a real dimensão do seu discernimento e se ela
se enquadra entre os indivíduos capazes de gerir sua vida normalmente, sem
prejuízo da oitiva de testemunhas.

Ante o exposto, de ofício, ANULO A SENTENÇA de primeiro
grau,  determinando  que  os  autos  retornem  à  origem  para  o  regular
prosseguimento do feito, a fim de que seja realizada nova perícia médica na ré.
Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O RECURSO APELATÓRIO.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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