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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004996-63.2013.815.0011.
ORIGEM: 1ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Lígia Maria Bezerra Luna.
ADVOGADO: Francisco Pedro da Silva.
APELADO: Anísio Orlando Luna Pequeno.
ADVOGADO: Patrícia Araújo Nunes.

EMENTA: APELAÇÃO.  INTERDIÇÃO AJUIZADA POR FILHA COM O FIM 
DE INTERDITAR O PAI E SER NOMEADA SUA CURADORA. IMPUGNAÇÃO 
APRESENTADA PELO  IRMÃO  DO  INTERDITANDO.  POSSIBILIDADE DE 
RELATIVIZAÇÃO DO ART. 1.775 DO CÓDIGO CIVIL.  INTELIGÊNCIA DO 
ART. 1.109 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESTUDOS PSICOSSOCIAIS 
FAVORÁVEIS  AO  IMPUGNANTE.  LIMITES  E  DEVERES  DA CURATELA 
ESTABELECIDOS  DE  MODO  A  IMPEDIR  A  MALVERSAÇÃO  DOS 
RECURSOS DO INTERDITANDO. DESPROVIMENTO.

1. É possível desconsiderar, na escolha do curador, o rol de legitimados estabelecido 
no art. 1.775 do Código Civil, ex vi do art. 1.109 do Código de Processo Civil, se o 
interditando mantém relação de afeto com pessoa nele não enquadrada.

2.  Mesmo  que  os  estudos  psicossociais  apontem  elementos  desfavoráveis  ao 
pretenso curador do interditando, é possível sua nomeação se os limites e os deveres 
da curatela são estabelecidos de forma a obstaculizar o mau exercício desse múnus.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0004996-63.2013.815.0011,  em que  figuram  como  partes  Lígia  Maria 
Bezerra Luna e Anísio Orlando Luna Pequeno.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Lígia Maria Bezerra Luna, em Ação de Interdição por ela ajuizada com o 
fim de obter a declaração da incapacidade absoluta de Severino de Luna Pequeno, 
seu pai, e de ser nomeada sua curadora, interpôs Apelação, f. 237, contra a Sentença 
prolatada pelo  Juízo da  1ª  Vara  de Família  da Comarca  de Campina Grande,  f. 
234/236,  que declarou a  incapacidade  absoluta  do  Interditando  e nomeou  como 
curador seu irmão, Anísio Orlando Luna Pequeno, ora Apelado.

Em suas razões, f. 238/240, alegou que o Interditando vive em condições 
insalubres  e  desprovido  de  alimentação  saudável,  fatos  comprovados,  segundo 
argumentou, pelos estudos psicossociais realizados durante a instrução.



Afirmou  que o  Apelado  se  sustenta  com os  proventos  do  Interditando, 
contraiu empréstimos em nome dele e, rotineiramente, na residência em que vivem, 
promove festas, com o consumo de bebidas alcoólicas e participação de prostitutas.

Requereu,  por  estas  razões,  a  reforma  parcial  da  Sentença  para  que, 
mantida a interdição, seja nomeada curadora do Interditando.

Contrarrazoando, f. 248/252, o Apelado afirmou que seu irmão, Severino 
de Luna Pequeno, está sob seus cuidados há mais de quarenta anos e que ele não 
nutre sentimentos de afeto pela Apelante, embora seja sua filha biológica.

Argumentou que  tanto  os  estudos  psicossociais  como o  depoimento  do 
Interditando demonstram que ele é afetivamente vinculado aos familiares com quem 
convive atualmente e tem sua rotina adaptada ao seu atual domicílio.

Requereu, por fim, o desprovimento do Apelo.

A Procuradoria de Justiça, f. 268/271, pugnou pelo provimento do Recurso, 
fundada em estudo elaborado pelo Núcleo Psicossocial  do Ministério Público da 
Paraíba em Campina Grande, que constatou a negligência do Apelado nos cuidados 
com o Interditando e indícios de desvio dos seus proventos.

É o Relatório.

A Apelação  é  tempestiva  e  dispensada  de  preparo,  por  ser  a  Apelante 
beneficiária da gratuidade judiciária, f.  34, razão pela qual, estando presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Ao disciplinar a curatela, estabelece o art. 1.7751 do Código Civil que, na 
falta do cônjuge ou do companheiro e do pai ou da mãe, o descendente que se 
mostrar mais apto é, de direito, curador do interditado, regra que, a depender do 
caso concreto, comporta exceções, especialmente porque, nos exatos termos do art. 
1.109  do  Código  de  Processo  Civil2,  o  juiz  não  é  obrigado,  em procedimentos 
especiais de jurisdição voluntária, a observar critério de legalidade estrita, podendo 
adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

O laudo pericial de f. 126/127 atesta que Severino de Luna Pequeno, pai da 
Apelante e irmão do Apelado, é portador da Demência de Alzheimer (CID F00.1), 
em grau que o torna incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Os estudos psicossociais realizados pelo Setor de Assistência Psicossocial 
Cível da Vara da Infância e da Juventude de Campina Grande, f. 147/148 e 228/229, 
e pelo Núcleo Psicossocial do Ministério Público em Campina Grande, f. 180/183 e 

1 Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador 
do outro, quando interdito. §1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a 
mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2º Entre os descendentes, os mais  
próximos precedem aos mais remotos.

2 Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias; não é, porém, obrigado a observar  
critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente 
ou oportuna.



241/243,  relataram  que  o  Interditando  vive  com  o  Apelado  em  ambiente  que, 
embora  desorganizado  e  mal  higienizado,  possui  condições  mínimas  de 
habitabilidade e que existe entre eles forte relação de afeto.

Restou  incontroverso,  por  outro  lado, o  fato  de  que  a  Apelante  e  o 
Interditando nunca mantiveram relação de pai e filho e que ele vive em companhia 
do Apelado há quase quarenta anos, pelo que mais traumático do que mantê-lo na 
atual situação será transferi-lo, aos 82 anos de idade, para um novo núcleo familiar.

Os contracheques  apresentados,  f.  13/17, comprovam que o Interditando 
aufere proventos no valor de R$ 13.608,52 e que o Apelado,  além de não exercer 
atividade  remunerada,  dedicando-se,  exclusivamente,  a  cuidar  do  irmão, tem 
contraído empréstimos em nome dele.

É  certo  que tais  fatos  indicam  certa  malversação  dos  recursos  do 
Interditando, mas não são suficientes, quando confrontados com a relação familiar 
que o Apelado mantém com o Interditando, para provar sua má-fé.

O Juízo,  na Sentença,  ao declarar a interdição, ciente da má gestão das 
finanças do Interditando  pelo Apelado  e visando equilibrar  esse problema  com a 
necessidade de manutenção da relação familiar, estabeleceu como dever e limite da 
curatela a contratação de plano de saúde em favor do Interditando e a proibição de 
contratação de empréstimos sem a devida autorização judicial.

Tais medidas impedem o mau exercício do múnus de curador e permitem 
que  o  Interditando  permaneça  sob os  cuidados  daqueles  com quem convive  há 
tempo considerável, razão pela qual nada há que se reformar na Sentença.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


