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PROCESSUAL  CIVIL  e  CIVIL  –
Apelação  –  Interdição  –  Improcedência  –
Irresignação  –  Elementos  contidos  dos
autos  –  Ausência  de  demonstração  de
incapacidade para gerir os atos da vida civil
–  Negativa  de  curatela  que  se  impõe  –
Precedentes deste  Tribunal em  casos
semelhantes ao dos autos – Incidência do
art. 557, “caput”, do CPC – Manutenção da
sentença  – Negativa de seguimento.

-  A  decretação  de  interdição  reclama
demonstração inequívoca de incapacidade
do interditando para reger os atos da vida
civil, conforme entendimento do disposto no
artigo 1.767, I, do Código Civil. 

- Nos termos do art. 557, “caput”, do Código
de  Processo  Civil,  o  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
Tribunal,  do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.

Vistos, etc.

Cuidam  os  autos  de  apelação cível
interposta pelo Jorge Ferreira da Silva, contra a sentença de lavra do Juízo
da 3ª Vara da Comarca de Monteiro, fls. 56/57, que julgou improcedentes os
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pedidos formulados na  “ação  de  interdição  c/c  pedido  de  tutela
antecipada”, ajuizada contra Josineide Socorro Ferreira.

Na  decisão  combatida,  a magistrada
sentenciante  entendeu  que  restou  comprovado  que  a  promovida  é
plenamente capaz de gerir  os atos de sua vida civil,  não necessitando de
curador.

Irresignado,  sustenta  o autor/apelante,  em
síntese,  às  fls.  59/61,  que  a interditanda é sua irmã e já tem,  na prática,
responsabilidade sobre ela no dia a dia, já que  esta  não possui condições
alguma de desenvolver atividade laboral.

Afirma  o  recorrente  que  a  interditanda se
encontra interna no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira nesta capital, sem
data  provável  para  saída,  atravessando  crise  profunda,  o  que  denota  a
enfermidade e necessidade de representação.

Ao final, ainda questiona como uma pessoa
que se encontra interna em uma unidade psiquiátrica poderia estar bem. 

Requer o provimento do recurso, para que
seja concedido o encargo de curador da interditanda.

Devidamente  intimada,  a  patrona  da
interditanda deixa fluir “in albis” o prazo para contrarrazoar o apelo, conforme
noticia certidão de fl. 67-v.

Mandado de intimação da interditanda à fl.
67, não tendo sido cumprido, em razão da informação de seu internamento no
Hospital  Juliano  Moreira,  tudo  conforme  declaração  de  sua  genitora,
certificada à fl. 67-v.

A douta Procuradoria  de  Justiça,  em parecer
de  fls.  73/76 opina  pelo  desprovimento  do  recurso,  para  que  seja  mantida,  na
totalidade, a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

D E C I D O:

Colhe-se  da  vestibular que  o  apelante
ajuizou  a  presente  demanda  com  o  objetivo  de  interditar  sua  irmã,  ora
apelada, com base nos arts. 1.767 e 1.768 do Código Civil.
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Na época, a autor alegou que a interditanda
era “portadora do CID 10:  F31.2 (Transtorno afetivo bipolar,  episódio atual
maníaco  com  sintomas  psicóticos),  patologia  que  lhe  retira  o  necessário
discernimento para os atos da vida civil, tornando-a incapaz.” (sic – fl. 02)

Extrai-se, ainda, do  caderno processual, a
existência  de  interrogatório  judicial  da  interditanda,  quando  esta  afirmou,
dentre outras assertivas, morar sozinha, possuir 44 (quarenta e quatro) anos
de idade, ter nascido em Sertânia-PE, e já ter trabalhado muito no roçado,
sem exercer atividade laboral atualmente (fls. 28/29).

Em  exame  psicológico,  observam-se  os
seguintes quesitos:

“1)  Possui  o  interditando  alguma  patologia  física  ou
mental?
R. Sim.
2) Qual?
R. Transtorno Bipolar de Humor CIC 10F31.
3) Em caso afirmativo ao primeiro quesito, tal patologia
o torna incapaz total ou parcialmente para praticar atos
da  vida  civil  (reger  sua  pessoa,  seus  bens  e  seus
negócios)? Justifique
R. Não. Doença com períodos de crise imprevisíveis.
4)  Em  caso  afirmativo  ainda  ao  primeiro  quesito,  a
enfermidade ou deficiência mental impede o necessário
discernimento parcialmente para a prática de atos da
vida civil?
R. Não, salvo estar em fase maniacoforme.
...” (fl. 46)

Calha  registrar,  também, a  existência  de
dois pareceres opinativos do Ministério Público nos autos (fls. 54/55 e 73/76),
ambos  pela  rejeição da  interdição  requerida,  com  base  nas  provas
encartadas.

Com  efeito,  examinando  todos  os
elementos  mencionados,  compreende-se,  de  fato,  que  inexiste  qualquer
justificativa para que a apelada seja interditada, pois restou demonstrada sua
autonomia para a realização de atividades da vida civil.

Constata-se,  do interrogatório  realizado,
apenas uma certa desinformação da recorrida, quando responde qual o nome
da  Prefeita  do  Município  em  que  reside,  mas  desconhece  qual  o  da
Presidente  do  Brasil,  circunstância  relativamente  condizente  com  o  seu
“status” sócio econômico e cultural. 
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Ademais,  o  fato  de  a  apelada  está
internada em clínica, com acompanhamento psicológico, também não é capaz
de ensejar a adoção de medida extrema de interdição, ainda mais quando já
havia o atestamento médico sobre a periodicidade de sua patologia.

Portanto,  os  documentos  juntados  não
revelam que a apelada efetivamente apresente algum tipo de incapacidade
civil para justificar o deferimento da interdição, ainda que se reconheça o seu
conteúdo protetivo.

Sobre  a  matéria, impõe-se  colacionar  o
seguinte  julgado  deste  egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em casos
semelhantes aos dos autos, “in verbis”:

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). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00952367920128152001,  -  Não  possui  -,
Relator  DES  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E
BENEVIDES , j. em 30-01-2015) 

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
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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). 

Ainda  sobre  o  tema,  já  decidiu  a
jurisprudência pátria:

 
AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO  -  INCAPACIDADE  CIVIL
NÃO  COMPROVADA -  SENTENÇA MANTIDA.  -  Na
ação  de  interdição,  restando  comprovado  que  o
interditando  possui  plenas  condições  de  gerir  a  sua
pessoa  e  de  administrar  os  seus  bens,  descabida  é  a
decretação  da  interdição.  -  Recurso  desprovido.
(Apelação Cível 1.0338.12.000555-2/001, rel.  Desª Ana
Paula Caixeta, j. 20/6/2013, p. 27/6/2013).

CIVIL  -  CURATELA  -  DEFICIENTE  FÍSICO  -
CAPACIDADE PARA GERIR A SI  E A SEUS BENS -
ART.  1.780  DO  CÓDIGO  CIVIL  -  REQUERIMENTO
FEITO POR PARENTE.  Nos  termos  do  art.  1.780  do
novo  Código  Civil,  poderá  ser  instituída  curatela  a
requerimento  do  próprio  enfermo  ou  portador  de
deficiência física, ou se não puder fazê-lo, de seus pais,
tutor, cônjuge, parente ou órgão do Ministério Público.
Comprovada a capacidade da parte de gerir a si e a seus
bens,  a  negativa  da  curatela  requerida  por  parente  é
medida  que  se  impõe.(Apelação  cível  nº
1.0687.06.044378-9/001, rel. Des. Edilson Fernandes, j.
27/03/2007, p. 20/04/2007).

Ante  o  exposto,  nego  seguimento  ao
recurso  apelatório,  com  espeque  no  artigo  557,  “caput”,  do  Código  de
Processo Civil,  em consonância  ao  entendimento  categoricamente  firmado
por este Tribunal Estadual, devendo, portanto, ser mantida a decisão “a quo”. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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