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DESPROVIMENTO AO APELO.

 Para  que  seja  possível  a  interdição  é
necessário  que  esteja  bem  provado  nos  autos  a
incapacidade da interditanda. Não basta a existência
de  enfermidade  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  que  se  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  DESPROVER  o  recurso  Apelatório,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.99.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Semeson Danilo do

Nascimento Santos contra a Sentença prolatada pela Juíza da 3ª Vara Mista da



Apelação Cível nº 0008354-74.2014.815.0181

Comarca de Guarabira, que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação

de Interdição interposta em face de Joelma Luiz de Souza.

Alega o Apelante, inicialmente a necessidade de realização de

nova pericia judicial, pois a Sentença proferida está contrária as provas dos autos.

Afirma que constam atestados e receituários comprovando que a Apelada é incapaz

para os atos da vida civil, o que enseja a reforma da Decisão de improcedência

do pedido de interdição.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso Apelatório (fls.92/94v).

É o relatório.

VOTO

A questão trazida para apreciação da Câmara é a inconformidade da

parte autora com a improcedência do pedido nos autos da Ação de Interdição. 

Inicialmente,  rejeito  a  preliminar  arguida  pelo  Apelante  nesta

Instância Superior, de desconstituição da Sentença para realização de nova perícia

judicial.

A leitura atenta dos autos, a meu sentir, é suficiente para que

se conclua que o Laudo Psiquiátrico (fl.62), foi realizado com extrema acuidade

e pertinência, trazendo os elementos necessários a amparar a convicção do

Julgador, razão pela qual rejeição do pleito se impõe.

No mérito, estou em negar provimento ao apelo.

Consabido 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. 

1Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
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Com  efeito,  da  análise  dos  autos,  não  vislumbro  elementos

concretos que permitam a decretação de interdição da Sra.  Joelma Luiz de

Souza,  de  maneira  que  o  laudo  pericial  de  fl.62,  firmado  por  Médico

Psiquiátrico  do  Complexo  Juliano  Moreira  em  15  de  abril  de  2016,  bem

destacou a inexistência de incapacidade temporária para a prática de atos da

vida civil. 

Assim  sendo,  o  laudo  psiquiátrico,  apesar  de  noticiar  a

existência  de  quadro  de  transtorno  depressivo  recorrente,  episódio  atual

moderado  (CID  10  F  33.1),  é  claro  ao  dispor  que  a  paciente  não  está

incapacitada  para  os  atos  da  vida  civil,  além  de  ressaltar  que  a  referida

anomalia é tratável através de psicoterápicos e fármacos, o que demonstra a

impossibilidade de se decretar a sua interdição.

Nesse sentido, recente Decisão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
LAUDO  PERICIAL  CONCLUSIVO.  MÉDICO
PSIQUIATRA.  COERÊNCIA  COM  OS  DEMAIS
ELEMENTOS  COGNITIVOS  DO  PROCESSO.
CAPACIDADE  PARA  REALIZAR  OS  ATOS  DA  VIDA
CIVIL.  REJEIÇÃO  DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Para
que seja  possível  a interdição é necessário  que esteja
bem provado nos autos a incapacidade do interditando.
Não  basta  a  existência  de  enfermidade  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 que se falar em interdição. -
"Inexistindo  elementos  de  convicção  acerca  da
incapacidade do interditando para a prática dos atos da
vida  civil,  descabe  a  interdição  pretendida".  (Apelação
Cível Nº 70068958651, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro,
Julgado em 29/06/2016) 
(TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011947020148150351, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES.  LEANDRO DOS SANTOS ,  j.  em 27-06-
2017) 

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.
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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,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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