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GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000963-33.2016.815.0461
ORIGEM: Juízo da Comarca de Solânea
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Andréia Alves Pontes, representado por seu curador

(Adv. Cledísio Henrique da Cruz – OAB/PB n. 15.606)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADORA: Marilene de Lima Campos de Carvalho

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA.
AFASTAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. ART. 1.013, §
3º,  INC. I,  DO CPC. MÉRITO. AUTORA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA  MENTAL.  BENEFICIÁRIA  DE  AMPARO
SOCIAL JUNTO AO INSS.  LEVANTAMENTO DE VALOR
DE BENEFÍCIO DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE DE
TITULARIDADE DE SUA AVÓ FALECIDA, EX-CURADORA
DA INCAPAZ. PROVIMENTO DO APELATÓRIO.

- Provada a condição de beneficiária, pela autora, de Amparo
Social  devido pelo INSS, por ocasião de deficiência mental
que  lhe  acomete,  bem  ainda  o  depósito  desses  valores  em
conta-corrente  de  titularidade  de  sua  avó  e  ex-curadora
falecida,  revela-se  assente  a  legitimidade  ativa  ad  causam,
assim como, no mérito, o salutar provimento do apelo, para,
julgando  procedente  o  feito,  deferir  a  expedição  do  alvará
judicial  para  levantamento,  pela  promovente  incapaz,  dos
valores  depositados  na  conta  de  sua  avó  a  título  de
adimplemento do benefício previdenciário a que faz jus.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo,
para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, avançando ao exame do
mérito, julgar procedente a ação, nos termos do voto do relator, integrando a decisão
a súmula de julgamento de fl. 57.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Andréia Alves Pontes contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Solânea, Exmo. Juiz Osenival dos
Santos Costa, nos autos da ação de alvará judicial promovida pela ora apelante.

Na sentença ora objurgada, o douto magistrado a quo extinguiu
o feito sem resolução de mérito, com fulcro no teor do artigo 485, inciso VI, e § 3º, do
CPC/2015, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam, por ocasião da inexistência
de qualquer documento apto a comprovar que benefício de titularidade da autora
fora depositado em conta-corrente de sua ex-curadora e avó falecida.

Irresignada  com  o  provimento  jurisdicional  em  comento,  a
parte  autora  ofertou  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,
arguindo, em apertada síntese: a titularidade do benefício previdenciário e a prova
do  depósito  mensal  desse  em  conta  bancária  de  sua  avó;  a  necessidade  de
deferimento e de expedição do alvará, haja vista a natureza alimentar dos valores.

Em  seguida,  houve  manifestação  dos  órgãos  do  Ministério
Público  em  atuação  em  primeira  e  segunda  instâncias,  os  quais  opinaram  pelo
provimento do recurso, com o consectário deferimento do alvará judicial.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em
deslinde, urge adiantar que o recurso merece ser provido, para o fim de, adequando-
se o provimento judicial singular, julgar procedente a pretensão vestibular.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia
ora devolvida ao crivo desta Corte transita em redor da análise da legitimidade ativa
ad causam,  bem como, no mérito, do direito da autora apelante, deficiente mental e
beneficiária de Amparo Social ao Portador de Deficiência, ao levantamento de valores
depositados na conta-corrente de titularidade de Maria Barbosa da Silva, falecida,
avó e ex-curadora da demandante, a título do benefício previdenciário em menção.

À luz desse substrato, bem ainda na esteira do que preconiza a
Teoria  da  Asserção,  segundo  a  qual  as  condições  da  ação  devem  ser  apuradas
objetivamente e com arrimo na arguição exordial, tenho que a legitimidade ativa ad
causam resta inequivocamente presente no caso em desate, ao arrepio da sentença.

Com efeito, a partir de análise da arguição constante da peça
vestibular, exsurge, à evidência, da narração autoral, a vinculação da promovente à
relação jurídica  vindicada,  quer quanto  ao  seu direito a  benefício assistencial  ou,
ainda, quanto ao depósito das parcelas mensais referentes a esse em conta bancária



de titularidade de sua avó e ex-curadora falecida, a senhora Maria Barbosa da Silva.

Destarte,  afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, em razão
do que, reformando a sentença, procedo ao exame do meritum causae  propriamente
dito, com alicerce no teor cogente do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC, pelo qual:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada.
[...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento,
o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

Com ensejo em tal raciocínio e avançando ao exame do mérito e
do conjunto probante colacionado aos autos,  entendo, igualmente, assistir razão à
demandante,  tendo  em  conta  que  lograra  se  desincumbir  de  seu  onus  probandi,
especificamente  ao  comprovar,  nos  documentos  de  fls.  09/29:  a  sua  condição  de
beneficiária de Amparo Social junto ao INSS, por ocasião de deficiência mental; o
desempenho,  por  sua avó falecida,  quando em vida,  do  munus  de curadora da
autora incapaz; assim como o depósito mensal do benefício assistencial, no valor
de um salário-mínimo, na conta-corrente de titularidade da sua ex-curadora e avó.

Nesse  diapasão,  entendo  que  a  insurgência  deve  prosperar,
máxime porque os valores pertencem efetivamente à incapaz e o levantamento dos
mesmos se mostra benéfico e devido, a ponto de permitir o pronto atendimento do
tratamento de saúde da parte autora e o auxílio à sua subsistência mensal.

Ademais, essencial denotar que, à expedição do alvará judicial,
haja vista a sua salutar liquidez, é imperioso o exame apurado, no âmbito do Juízo
singular, dos valores efetivamente depositados a título do benefício assistencial a que
faz jus a autora na conta-corrente da falecida, Maria Barbosa da Silva, inclusive por
meio de requisições de informações e extratos bancários junto ao banco Bradesco.

Em razão de todas  as considerações tecidas  acima,  afasto da
preliminar de ilegitimidade ativa ad causam reconhecida na sentença, e, avançando
ao exame do mérito, por ocasião do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, dou provimento ao
apelo,  a  fim  de,  julgando  procedente  a  ação,  determinar  a  expedição  de  alvará
judicial para levantamento de valores depositados na conta-corrente de titularidade
de Maria Barbosa da Silva (Bradesco, Ag. 5787-8, CC n. 0000273-9) correspondentes
ao pagamento, pelo INSS, de benefício de Amparo Social ao Portador de Deficiência
devido à autora, em montante total a ser apurado pelo MM. Juízo singular.

É como voto.

DECISÃO



A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao apelo,
para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, avançando ao exame do
mérito, julgar procedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira,
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


