
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001916-78.2013.815.0371.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Sousa.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : José Eldo Belo da Silva. 
Advogado : José Lopes Beserra. 
Apelado : Maria do Socorro Alexandre.
Advogado : Geralda Soares da Fonseca Costa.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
TERRENO  DO  IMÓVEL PERTENCENTE  AO
DNOCS  (AUTARQUIA  FEDERAL).  AÇÃO
POSSESSÓRIA  QUE  NÃO  DISCUTE
PROPRIEDADE  DO  BEM.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO
POR  PESSOA  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ
INTERDITADA  JUDICIALMENTE.
NULIDADE.  ESBULHO  CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não há que se falar em incompetência absoluta do
Juízo Estadual, pelo fato de pertencer o  terreno onde
foram  construídas  as  casas  ao  DNOCS,  autarquia
federal,  pois,  tratando-se  a  demanda  de Ação  de
Reintegração  de  “Posse”,  irrelevante  ao  feito  a
propriedade do bem.

-  Os  absolutamente  incapazes  não  podem  exercer
quaisquer atos da vida civil sem estarem devidamente
representados. Incapacidade civil é, portanto, o estado
no qual se limita legal ou judicialmente o exercício da
vida  civil  a  um indivíduo.  Em verdade,  trata-se  de
uma proteção natural do direito a tais pessoas e ao seu
patrimônio,  sendo seus  atos  considerados nulos,  ou
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seja, como nunca tivessem existido.

-  Caracterizado  resta  o  esbulho,  decorrente  do
ingresso  em  posse  de  bem  de  pessoa  incapaz,
mediante negócio jurídico com ela firmado, quando o
estado de debilidade mental da autora é fato público e
notório na comunidade.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  rejeitar a preliminar, à unanimidade. No mérito, por igual
votação, negou-se provimento ao recurso.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  José Eldo Belo da
Silva,  hostilizando sentença prolatada pelo juízo da 5º Vara da Comarca de
Sousa, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de Tutela
Antecipada, proposta por  Maria do Socorro Alexandre, ora representada
por seu curador José Francisco Alexandre,  em face do apelante.

Retroagindo ao petitório inicial (fls. 02/07), narra a autora ser
pessoa incapaz, sem discernimento para praticar atos da vida civil, e, por tal
razão,  interditada  judicialmente,  tendo  como  curador  o  seu  marido,  José
Francisco Alexandre.

Ocorre que, na ausência de seu curador, a autora, em um ato de
insanidade, trocou a sua casa de moradia pela do promovido, que de má-fe,
tirou vantagem da incapaz. Ao retornar ao seu lar, e tendo ciência do ocorrido,
tentou  o  curador  desfazer  o  negócio,  contudo,  sem  sucesso,  motivando  a
propositura da presente ação.

Audiência de justificação prévia às fls. 25.

Pleito liminar indeferido às fls. 29/30.

Contestando  a  ação  (fls.  32/36),  o  promovido  aduz  que  o
curador compareceu a sua residência, propondo a troca das casas. Diante de
sua concordância, foi pago ao curador o valor de R$ 1000,00 (mil reais), tendo
este, inclusive, auxiliado no transporte dos bens de uma casa para outra.

Ressalta desconhecimento  do estado de incapacidade da autora,
que  é  proprietária  de  estabelecimento  comercial  (bar),  realizando
cotidianamente  vendas  e  cobranças.  Pugna,  assim,  pela  improcedência  da
ação.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento às fls. 76/83.

Alegações finais da parte autora às fls. 84/87 e do réu às fls
88/90.

Manifesta-se o  Parquet de primeiro grau pela procedência da
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demanda.

Decidindo a querela o Magistrado  a quo julgou procedente o
pedido inicial, para reintegrar a autora na posse do imóvel.

Irresignado,  o  promovido  apela  (fls.  102/105),  aduzindo,
preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, uma vez que, durante a
instrução processual restou comprovada que o terreno onde foram construídas
as casas é de propriedade do DNOCS, autarquia federal, devendo, pois, serem
os  autos  remetidos  à  Justiça  Federal.  No  mérito,  sustenta  que  o  negócio
jurídico foi  realizado de boa-fé,  não conhecendo o promovido o estado de
incapacidade da autora.

Contrarrazões às fls. 116/124, com pleito de tutela antecipada
recursal, a qual foi analisada e deferida às fls. 133/136.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça (fls. 128/131)
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões da apelação cível.

1 – Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo.

Aduzindo  o  apelante,  preliminarmente  ao  mérito,  a
incompetência absoluta do juízo, uma vez que, durante a instrução processual
restou  comprovado  que  o  terreno  onde  foram  construídas  as  casas  é  de
propriedade  do  DNOCS,  autarquia  federal,  devendo,  pois,  serem  os  autos
remetidos à Justiça Federal.

De pronto, dispensando maiores discussões, pela simplicidade
da  matéria,   rejeito  a  preliminar  aventada,  uma  vez  tratar-se  a  presente
demanda de Ação de Reintegração de “Posse”, sendo irrelevante ao feito a
propriedade do bem.

2 – Mérito.

Afere-se  dos  autos  tratar  a  ação  principal  de  Ação  de
Reintegração  de  Posse,  requerida  por  Maria  do  Socorro  Alexandre,
representada por seu curador José Francisco Alexandre.

Consoante relatado, narrou a autora na peça inicial, ser pessoa
incapaz, sem discernimento para praticar atos da vida civil e, por tal razão,
interditada judicialmente, tendo como curador o seu marido, José Francisco
Alexandre.
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Relata  que,  na  ausência  de  seu  curador,  realizou  negócio
jurídico de troca de casas com o promovido, que, de má-fé, aproveitou-se do
estado de insanidade da incapaz.

De outra senda, o promovido aduz que o negócio jurídico  foi
realizado  sob  a  ciência  do  curador  da  incapaz,  que  compareceu  à  sua
residência, propondo a troca das casas, recebendo, inclusive, pagamento em
valor acordado. Aduz, ainda, desconhecimento  do estado de incapacidade da
autora,  que  é  proprietária  de  estabelecimento  comercial  (bar),  realizando
cotidianamente vendas e cobranças. 

Pois bem.

Em verdade o caso é de fácil deslinde, uma vez tratar-se, sem
sombra  de  dúvidas,  de  negócio  jurídico  realizado  por  pessoa  incapaz  e
interditada judicialmente desde 13/09/2002 (fls. 13).

Preceitua o Código Civil:

“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.”(grifo nosso).

Sabe-se  que  os  absolutamente  incapazes  não  podem  exercer
quaisquer  atos  da  vida  civil,  sem  estarem  devidamente  representados.
Incapacidade  civil  é,  portanto,  o  estado  no  qual  se  limita  legal  ou
judicialmente o exercício da vida civil a um indivíduo. Em verdade, trata-se de
uma proteção natural do Direito a tais pessoas e ao seu patrimônio, sendo seus
atos considerados nulos, ou seja, como nunca tivessem existido.

A jurisprudência pátria, por sua vez, é uníssona em reconhecer
a  nulidade  de  contratos  celebrados  com  pessoa  absolutamente  incapaz.  À
exemplo:

“AÇÃO ANULATÓRIA. INTERDIÇÃO. NULIDADE.
NEGÓCIO  JURÍDICO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  AGENTE  CAPAZ.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS
E DANOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
A concessionária de veículos é parte legítima para
figurar  no  pólo  passivo  da  ação  declaratória  de
nulidade de contrato de compra e venda de veículo.
2. O laudo pericial é prova idônea a atestar que o
interditado era, ao tempo da realização do negócio
jurídico,  incapaz de praticar os atos da vida civil,
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justificando a declaração de nulidade do ato, ainda
que  realizado  em  data  anterior  ao  Decreto  de
interdição, o qual ostenta natureza declaratória. 3. A
ausência  de  um  dos  elementos  necessários  à
validade  do  negócio  jurídico,  vale  dizer,  agente
capaz,  o  torna  nulo  de  pleno  direito,  tal  qual
prescrevem os artigos 104 e 166, ambos do Código
Civil, situação que não se altera em face da boa-fé
dos  demais  envolvidos  na  relação  jurídica. 4.
Admite-se a incidência de correção monetária e juros
de  mora  desde  a  data  da  citação  sobre  o  valor
apurado em liquidação de sentença, decorrente  da
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
em  face  da  impossibilidade  de  cumprimento  da
medida  então  imposta.  5.  Negado  provimento  ao
recurso.”  (TJ-DF;  Rec  2006.01.1.054051-8;  Ac.
660.756; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de
Moraes  Oliveira;  DJDFTE  18/04/2013;  Pág.  97)
(Grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  NULIDADE  DE
NEGÓCIO  JURÍDICO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  DE  UM  DOS  APELANTES.
ACOLHIDA.  MÉRITO.  CONTRATO  FIRMADO
COM PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM
A  PARTICIPAÇÃO  DE  SEU  REPRESENTANTE
LEGAL.  NULIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA
RECURSO  IMPROVIDO.  Não  possui  legitimidade
recursal  o apelante que não figura como parte  na
demanda, devendo o apelo não ser conhecido quanto
a  ele.  É  nulo  o  negócio  jurídico  celebrado  com
pessoa absolutamente incapaz sem a participação de
seu  representante  legal.”  (TJ-MS;  AC-Or
2012.006480-5/0000-00;  Nioaque;  Quarta  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Paschoal  Carmello  Leandro;
DJEMS 14/05/2012; Pág. 41)(Grifo nosso).

“CONTRATO.  Celebração  por  pessoa  incapaz,
posteriormente  interditada  Nulidade  reconhecida.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  Impossibilidade  de
aferição  da  incapacidade  por  pessoa  leiga  Má-fé
descaracterizada  Dano  moral  inexistente.  I  O
contrato  celebrado  com  pessoa  absolutamente
incapaz  é  nulo  de  pleno  direito,  ainda  que  o  ato
tenha sido praticado antes da interdição judicial. II
A indenização por dano moral pressupõe ato culposo
(artigo 186 do Código Civil), não se podendo exigir
do fornecedor o prévio conhecimento das condições
psicológicas das pessoas com quem realiza negócios,
afastando a má-fé, que não pode ser presumida. III A
reparação por danos materiais de ato praticado por
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pessoa incapaz depende da prova do efetivo prejuízo.
Recurso  não  próvido,  com  observação.”  (TJ-SP;
APL 0358256-34.2007.8.26.0577; Ac. 6519235; São
José  dos  Campos;  Vigésima  Segunda  Câmara  de
Direito Privado; Rel. Des. Andrade Marques; Julg.
21/02/2013; DJESP 16/04/2013)(Grifo nosso).

Assim,  em  que  pese  a  alegação  do  apelante  de  ter  sido  o
negócio jurídico realizado com a plena ciência e concordância do curador da
incapaz, tal circunstância não foi comprovada nos autos.

Ao contrário, restou patente dos testemunhos colhidos, que o
estado  de  debilidade  mental  da  autora  é  fato  público  e  notório  naquela
comunidade (fls. 76/82).

Nesse trilhar de ideias, comungo do entendimento dispendido
pelo  Magistrado  de  base,  que  com  discernimento  pontuou:  “deve  ser
equiparado  ao  esbulho  o  ingresso  em  posse  de  bem  de  pessoa  incapaz
mediante negócio jurídico com ela firmado, sabendo-se de sua incapacidade”
- fls. 97.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada, NEGANDO
PROVIMENTO ao recurso, para manter os termos da decisão vergastada.

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, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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