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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001312-46.2014.815.0351
ORIGEM   : 3ª Vara da Comarca de Sapé
RELATOR         : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE       : Eneide Maria Galvão
ADVOGADO   : Marcos Antônio Inácio da Silva
APELADA   : Justiça Pública.

PROCESSUAL CIVIL  E CIVIL – Apelação
Cível  –  Ação  de  interdição –   Perícia
atestando a  capacidade –  Pedido  julgado
improcedente  -   Sentença  mantida  -
Desprovimento.

—  A interdição  objetiva  proteger  aqueles
que, embora maiores, não têm capacidade
para  gerir  seus  próprios  bens  e  praticar
atos da vida civil.

-  Demonstrado  nos  autos  que  a  moléstia
apresentada  pela  parte  não  a  incapacita
para  tais  atos,  descabe  decretar  a
interdição.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona,  negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
ENEIDE MARIA GALVÃO,  objetivando reformar  a  sentença proferida pelo
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MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Sapé que, nos autos da ação
de interdição, julgou improcedente o pedido.

Narra  nas  suas  razões,  que  a  sentença
merece reforma, eis que sua irmã, Maria José Galvão, não possui capacidade
de gerir os atos da vida civil, afirmando, ainda que objetiva, com a presente
demanda, beneficiar a irmã e proteger seus interesses.

Pugna pela reforma da sentença para que a
apelante seja nomeada curadora da interditanda.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 61/64).

É o relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

A autora,  agora  apelante,  alega  que  sua
irmã  sofre  de  “transtorno  depressivo,  episódio  atual  grave  sem  sintomas
psicóticos – CID 10: F-33.2”, razão pela qual deve ser interditada, eis que é
incapaz de gerir os próprios atos.

O art. 1.767, do Código Civil estabelece que
estão sujeitos à 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". 

Dos incisos supramencionados tem-se que
o instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, embora maiores,
não têm condições de reger sua vida e administrar seu patrimônio.
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Sobre a matéria, leciona RODRIGO CUNHA
PEREIRA1:

"Estão sujeitos à curatela todos aqueles que não podem,
por  si  mesmos,  exprimir  sua  vontade  lúcida,  isto  é,
aqueles que mesmo tendo o requisito da maioridade, são
ou estão incapazes de discernimento do mundo real com
o imaginário.  Esses  incapazes  serão  curatelados  após
um processo judicial de interdição. Curatela é, portanto,
um  encargo  conferido  a  alguém,  para  administrar  os
bens  e  a  vida  de  quem  impossibilitado  pela  falta  de
lucidez,  não  pode  fazê-lo  por  si  mesmo.  

Via  de  regra,  a  curatela  visa  a  proteção  dos  maiores
incapazes,  enquanto à tutela compete  o resguardo dos
interesses daqueles ainda sob menoridade.  No entanto,
há  posicionamento  doutrinário  e  jurisprudencial
admitindo a  interdição de  menores  diante  da  previsão
contida no inciso I, do artigo 1768." :
 
Desse modo, para que decrete a interdição,

não  basta  que  a  comprovação  da  doença  mental  ou  psíquica,  sendo
necessário  que a doença impossibilite o interditando de gerir seus próprios
bens e praticar atos da vida civil.

Na hipótese em comento, verifica-se, à fl.
29  dos  autos,  laudo  de  perícia  médica  em  que  o  perito  conclui  que  a
interditanda  possui  “episódios  depressivos”  (CID  10  F32),  sendo,  contudo
capaz de gerir seus próprios negócios e a si própria. 

Assim, tem-se que a doença apresentada
pela interditanda não é suficiente para torná-la incapaz para os atos da vida
civil, não havendo que falar em reforma da sentença questionada. 

Em casos análogos, esta Corte de Justiça j
decidiu no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERDIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  INCAPACIDADE.  PERÍCIA
JUDICIAL  REALIZADA.  TRANSTORNO
PSIQUIÁTRICO  QUE  NÃO  IMPEDE  O
INTERDITANDO  DE  GERIR  OS  ATOS  DA  VIDA
CIVIL .INCAPACIDADE LABORATIVA QUE NÃO SE
CONFUNDE  COM  A  CAPACIDADE  CIVIL  .
IMPROCEDÊNCIA .  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA
¿ DESPROVIMENTO DO APELO. "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

1Comentários ao Novo Código Civil – Da união estável, da tutela e da curatela, Ed. Forense, 2007, p. 
408.
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deixando qualquer possibilidade de dúvida." (SEGREDO
DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70030007975, Sétima
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Ricardo Raupp Ruschel, Julgado em 25/11/2009)". (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016377020158150000, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E
BENEVIDES , j. em 26-11-2015).

Outra:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  QUE  APONTA  PARA  A
SANIDADE MENTAL DO APELADO. EXISTÊNCIA DE
CAPACIDADE  CIVIL.  INTERDITO.  MEDIDA
EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PROVA CABAL E
INDUVIDOSA.  INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.  -  "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."
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014902220138150321,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 20-
10-2015).

Por fim, impende registrar que o outro laudo
de perícia médica colacionado aos autos (fls. 46/49) pela recorrente quando
da interposição do presente apelo, não deve ser considerado como prova da
incapacidade da interditanta, uma vez que não possui sequer a assinatura do
suposto perito.

Por todo o exposto,  NEGO PROVIMENTO
à apelação cível, mantendo intacta a sentença vergastada.

    
É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 07 de junho de 2016.

 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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