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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  INTERDITANDA
PORTADORA DE  TRANSTORNO  DEPRESSIVO
RECORRENTE.  PERÍCIA OFICIAL.  CAPACIDADE PARA
REGÊNCIA DOS ATOS DA VIDA CIVIL COMPROVADA.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ  COMO
FUNDAMENTO  PARA  A  INTERDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE  LABORATIVA QUE
NÃO  SE  CONFUNDE  COM  AUSÊNCIA  DE
DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA
CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO.

A presença de doença psíquica, por si só, não implica em
necessário reconhecimento da incapacidade para gerir atos
da  vida  civil,  principalmente  quando  não  há  prova  cabal
acerca  da  redução  na  capacidade  de  discernimento,  ou
mesmo impossibilidade de exteriorização da vontade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por Gilson Augusto de
Andrade, buscando a reforma da sentença (fls. 48/49) proferida pelo Juízo de
Direito da  3ª Vara  da Comarca de Mamanguape  que, nos autos da Ação de
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Interdição  promovida  em  face  de  Valderez  Farias  de  Andrade,  julgou
improcedente  a  pretensão  em  virtude  da  ausência  do  preenchimento  dos
requisitos legais.

Na exordial, o autor asseverou:

[…]  a  interditanda  é  portadora  do  CID  10:  F  –  33.3
(Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado)
e  CID  10:  F  –  33.3  (Transtorno  depressivo  recorrente,
episódio  atual  grave  com sintomas  psicóticos),  patologias
que vem se agravando ao ponto de lhe retirar o necessário
discernimento para os atos da vida civil, tornando-a incapaz.

Com  essas  considerações,  pugnou  pela  procedência  da  ação
para  que lhe  fosse conferido  o  encargo de curador  da interditanda,  com a
consequente expedição do termo de curatela.

Na sentença, o magistrado a quo julgou improcedente a demanda
com base no exame pericial  que atestara a capacidade civil  do interditando
para a prática dos atos da vida civil.

Nas razões do presente apelo,  o promovente/apelante assevera
que restou comprovada a incapacidade da interditanda na ação previdenciária
em que  pleiteou  a  sua  aposentadoria  por  invalidez,  insurgindo-se  contra  o
laudo  pericial  produzido  na  Justiça  Estadual,  afirmando  ser  contrário  à
constatação  de  que  o  apelado  seria  incapaz  de  responder  por  seus  atos,
segundo a Justiça Federal.

Nesse cotejo, relata que:

[…]  a interditanda foi submetida à perícia médica realizada
pelo médico perito, Dr.  José Donato Braga Filho, CRM-PB
2324 -  psiquiatra,  que  elaborou  laudo  de  exame  médico
pericial, onde atestou ser a interditanda portadora de doença
mental  grave,  crônica,  irreversível  e  incapacitante
denominada  –  Transtorno  depressivo  recorrente,  episódio
atual  grave,  com  sintomas  psicóticos,  o  que  ensejou  o
reconhecimento da incapacidade da interditanda.

Nesse sentido endossou seu diagnóstico informando que a
patologia  que  acomete  a  interditanda  a  incapacita  para
atividade laboral, bem como para gerir os atos civis, e ainda
necessitando de auxílio  permanente de terceiro,  conforme
narrado no seguinte trecho:

III.10) A doença,  deficiência física ou mental,  anomalia ou
lesão  de  que  é  portador(a)  o(a)  autor(a)  torna-o  incapaz
para  o  desempenho  das  atividades  da  vida  diária
(locomoção, asseio,  alimentação, etc.),  necessitando,  para
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tanto,  de auxílio  permanente  de outra pessoa? Justifique.
SIM ( x ) NÃO ( )
A autora necessita de auxílio permanente de outra pessoa.
(grifo nosso)”.

Por fim, requer o provimento do Apelo e concessão à apelante do
encargo de curadora definitiva da interditanda. 

Intimado para apresentar as contrarrazões, o Parquet de 1º grau
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de que “apesar
dos  sintomas  ansiosos  e  depressivos,  a  paciente  é  capaz  de  gerir  seus
negócios, sua vida e a si própria sem o auxílio de terceiros, fls. 61/63. 

Parecer  do  Ministério  Público  em  2º  grau  opinando  pele
desprovimento do apelo, fls. 69/73.

VOTO

Conforme relatado,  o  autor/apelante  ingressou com a presente
ação de interdição de  Valderez Farias de Andrade,  afirmando ser necessária
em  virtude  de  sua  incapacidade  para  a  regência  dos  atos  da  vida  civil,
destacando:

“[…]  a  interditanda  é  portadora  do  CID  10:  F  –  33.3
(Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado)
e  CID  10:  F  –  33.3  (Transtorno  depressivo  recorrente,
episódio  atual  grave  com sintomas  psicóticos),  patologias
que vem se agravando ao ponto de lhe retirar o necessário
discernimento para os atos da vida civil, tornando-a incapaz.

Na sentença, o magistrado a quo julgou improcedente a demanda
com base no exame pericial  que atestara a capacidade civil  do interditando
para a prática dos atos da vida civil.

O  artigo  1.767  do  Código  Civil  preceitua  os  estão  sujeitos  a
curatela:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade;         
II - (Revogado); 
III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  
IV - (Revogado);       
V - os pródigos.

Entretanto, a presença de doença psíquica, por si só, não implica
em necessário reconhecimento da incapacidade para gerir atos da vida civil,
principalmente quando não há prova cabal acerca da redução na capacidade
de discernimento, ou mesmo impossibilidade de exteriorização da vontade.
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Por se tratar, a interdição, de medida extrema, necessária prova
escorreita da incapacidade.

In  casu,  após  o  interrogatório  realizado  pelo  magistrado,  foi
designada perícia médica para a verificação da presença de patologia psíquica,
sendo esta realizada pelo médico Charlles Jean L. Oliveira (CRM/PB nº 5882),
do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira.

No exame, o  expert constatou a patologia psíquica denominada
Transtorno depressivo recorrente, episódio atual  Moderado  (CID 10  F 33.1).
Afirmou ainda que “apesar dos sintomas ansiosos/depressivos, a paciente ora
examinada é capaz de gerir  seus negócios, sua vida e a si  própria  sem o
auxílio de terceiros no momento”.

Nesse cenário, inexistem fundamentos para a adoção da medida
da interdição, principalmente quando atestado pelo perito oficial a capacidade
do examinando para gerir os atos da vida civil1.

Frise-se,  por  oportuno,  que  a  aposentadoria  por  invalidez
concedida  perante  a  Justiça  Federal  apresenta  seu  fundamento  na
incapacidade laborativa do titular do benefício, divergindo da incapacidade para
regência  dos  atos  da  vida  civil,  a  qual  necessita  de  elementos  ainda mais
conclusivos para que a medida mais drástica seja adotada.

Por  tais  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
mantendo  incólume  a  sentença  objurgada,  em  harmonia  com  o  Parecer
Ministerial.

É como voto.

1Apelação  cível.  Ação  de  interdição.  Sentença  de  improcedência.  LAUDO  PERICIAL  AFIRMANDO  QUE  O
INTERDITANDO  É  CAPAZ  DE  GERIR  SUA  VIDA  E  SEUS  BENS.  INCAPACIDADE  NÃO  DEMONSTRADA.
ENTENDIMENTO  EM  HARMONIA COM  A NOVA HERMENÊUTICA JURÍDICA TRAZIDA PELO  ESTATUTO  DA
PESSOA  COM  DEFICIÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  Desprovimento  da
IRRESIGNAÇÃO. - Não comprovada a incapacidade do interditando de gerir a si e a seus bens, a negativa de
curatela requerida pela sua esposa é medida impositiva. -"O paciente ora examinado (a) é capaz de gerir seus
negócios, sua vida e a si próprio (a)." (Perícia médica - fl.49) - A Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) retirou do rol dos relativamente incapazes (art. 4º do Código Civil de 2002) os que por deficiência
mental  tenham  o  discernimento  reduzido,  bem  como  os  excepcionais,  com  desenvolvimento  mental
incompleto.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00363739620138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 07-11-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.  PERÍCIA  REALIZADA.  INCAPACIDADE  NÃO  COMPROVADA.
MOLÉSTIA QUE NÃO INCAPACITA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. Sabe-se que a interdição é um instituto com caráter nitidamente
protetivo da pessoa, mas não se pode ignorar que constitui também uma medida extremamente drástica e, por
isso, deve-se adotar todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da sua capacidade civil.
Considerando  que  a  perícia  realizada  demonstrou  que  a  interditanda  não  apresenta  limitações  que
comprometam suas faculdades mentais, de modo a incapacitá-la para a vida civil, rejeita-se o pedido de interdição,
não havendo que se falar, portanto, em reforma da decisão.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009345620158150351, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 24-10-2017)
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04
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