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PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
REJEIÇÃO.

-    Não há que se falar em cerceamento de defesa
se  ao  juiz  a  demanda  pareceu  suficientemente
instruída para a prestação jurisdicional. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE INTERDIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
LAUDO  PERICIAL  CONCLUSIVO.  MÉDICO
PSIQUIATRA. COERÊNCIA COM O DEPOIMENTO
DO  INTERDITANDO.  CAPACIDADE  PARA
REALIZAR OS ATOS DA VIDA CIVIL. REJEIÇÃO
DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-      Para que seja possível a interdição é necessário
que esteja bem provado nos autos a incapacidade
do  interditando.  Não  basta  a  existência  da
enfermidade  ou  deficiência  mental  de  qualquer
natureza.  É  fundamental  a  constatação  de  que  a
enfermidade da pessoa é de tal  grau que a torna
incapaz de se autodeterminar e conduzir a própria
vida.  Ausente esta incapacitação,  não há falar  em
interdição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  a  preliminar  e,  no  mérito



Apelação Cível nº 0001610-47.2014.815.0251

DESPROVER  o  recurso  Apelatório,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da
certidão de julgamento de fl. 69.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação Cível  interposta  por  Maria  do  Socorro

Marinho  de  Araújo, contra  a  sentença  prolatada  pelo  Juiz  da  3ª  Vara  da

Comarca de Patos, que julgou improcedente a Ação de Interdição proposta em

face de Edvaldo Marinho de Araújo.

Suscita o Apelante, preliminar a nulidade da sentença diante do

cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega que a decisão proferida pelo

douto magistrado  a quo está contrária as provas dos autos, pois existe atestado

comprovando que  o Interditando é  portador de Esquizofrenia  (CID  10:  F-19.2),

patologia que lhe retira o necessário discernimento para os atos da vida civil. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar e desprovimento do recurso apelatório (fls.60/65).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – nulidade da sentença

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade do processo por

cerceamento  de  defesa,  na  medida  em  que  foi  realizado  nos  autos  o

interrogatório  do  Interditando  (fl.20),  assim  como  o  exame  médico  pericial

(fls.33/34) que concluíram pela capacidade civil do Interditando. 

Desta  feita,  o  magistrado  no  caso  julgou  o  feito  porque

entendeu  que  a  prova  dos  autos  era  suficiente  para  solução  do  feito,  não

havendo necessidade alguma de produção de prova oral para inquirição de

testemunhas.

Sendo assim, rejeito a preliminar.
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Mérito 

A questão trazida para apreciação da Câmara é a inconformidade da

parte autora, ora Apelante com a improcedência da Ação de Interdição. 

De início, ressalto que para que se decrete a interdição, não basta

que a pessoa seja portadora de moléstia mental ou psiquiátrica, sendo necessário que

essa doença a impossibilite de gerir seus próprios bens e praticar atos da vida civil,

conforme disposto no artigo 1.767, I do Código Civil1). 

Na  espécie,  da  análise  dos  autos,  não  vislumbro  elementos

concretos que permitam a decretação de interdição do Requerido, de maneira

que o laudo pericial de fls. 33/34, firmado por Médico Psiquiátrico do Centro de

Saúde Frei Damião em 21.04.15, bem destacou a inexistência de incapacidade

temporária para a prática de atos da vida civil. 

Vale a pena transcrevê-lo:

”“O periciando é portador de Síndrome de dependência a
Múltiplas de Drogas, sendo que com o tratamento e com
abstinência,  há retorno da capacidade para os atos da
vida civil e para o labor, sendo o periciando encontra-se
em abstinência”

Como  se  vê,  o  laudo  psiquiátrico,  apesar  de  noticiar  a

existência de SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA A MÚLTIPLAS DE DROGAS (CID –

10: f19.2), é claro ao dispor que periciando não está incapacitado para os atos

da vida civil.

Registre-se,  ademais,  que  o  exame  médico  pericial  é

corroborado  através  do  interrogatório  do  Interditando  (fl.20)  em que  restou

demonstrado que o Interditando não apresenta problemas graves de saúde que

o incapacite de gerir sua vida e seus bens.

1Art. 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.

3



Apelação Cível nº 0001610-47.2014.815.0251

Desta  feita,  o  que se  extrai  dos autos  é  que  o  Interditando

possui  discernimento para os atos da vida civil,  tendo plena capacidade de

suas  faculdades  mentais,  podendo  gerir  sua  vida  e  seus  bens  sem  a

necessidade de interferência de outrem, inexistindo, pois,  razão para que se

decrete a sua interdição.

Sobre o tema, a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO  -
INCAPACIDADE  PARA  OS  ATOS  DA  VIDA  CIVIL  -
LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO A CAPACIDADE
DO INTERDITANDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
IRRESIGNAÇÃO - APELO DESPROVIDO. -  Os laudos
periciais constantes dos autos são conclusivos no sentido
de  que  a  epilepsia  não  interfere  na  capacidade  de
entendimento  e  autodeterminação  do  paciente.  -  Não
resta  dúvida  ser  o  interditando  pessoa  lúcida,  com
raciocínio  preservado  para  operações  básicas,  estando
apto  a  exprimir  a  sua  vontade,  tendo  necessário
discernimento para os atos da vida civil. Portanto, não é o
caso de decretação de sua interdição. - Desprovimento
do recurso.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00002997320098150161,  1ª  Câmara  cível,  Relator
Des. Leandro dos Santos , j. em 21-02-2013) 

INTERDIÇÃO  -  DESCABIMENTO  -  INCAPACIDADE
CIVIL  -  NÃO  COMPROVAÇÃO.  1.  A  decretação  de
interdição  exige  a  demonstração  de  incapacidade  do
interditando  para  reger  os  atos  da  vida  civil,  conforme
disposto  no  artigo  1.767,  I,  do  Código  Civil.  2.
Evidenciado o quadro de depressão leve a moderada e
transtorno  do  desenvolvimento  psicológico  da
interditanda,  sem  que  referida  enfermidade  a  torne
incapaz para a prática dos atos da vida civil, inviabiliza a
medida extrema de interdição requerida em juízo. (TJ-MG
- AC: 10332100008066001 MG , Relator: Renato Dresch,
Data  de  Julgamento:  19/03/2015,  Câmaras  Cíveis  /  4ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  INTERDIÇÃO.  PROVA.
IMPRESCINDIBILIDADE  DA  DEMONSTRAÇÃO  DA
INCAPACIDADE  CIVIL.  A  prova  dos  autos  não
demonstra  a  incapacidade  do  interditando  para  prática
dos  atos  da  vida  civil  o  que  afasta  a  decretação  da
interdição.  Sentença  de  improcedência  do  pedido
mantida. Recurso desprovido. (SEGREDO DE JUSTIÇA)
(Apelação Cível Nº 70030851133, Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol,
Julgado em 28/04/2010). 
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Por tais razões, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL,

mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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