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Acórdão
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Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: Cibele Monteiro da Silva - Adv.: Marcos Antonio Inácio da Silva -
OAB/PB nº 4007

Apelada:  Maria  Monteiro  da  Silva  representada  pela  Defensora  Teresa
Cristina Torres Wanderley

EMENTA: AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO  C/C
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  LAUDO  PERICIAL
APONTA   CAPACIDADE  DA
INTERDITANDA  DE  GERIR  SEUS
NEGÓCIOS, SUA VIDA E A SI PRÓPRIA.
INTERDITO.  MEDIDA  EXCEPCIONAL.
NECESSIDADE  DE  PROVA  CABAL  E
INDUVIDOSA.  INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Por  se  tratar  de  medida  restritiva  de
direitos,  a  interdição  somente  deve  ser
decretada  em casos  extremos,  cabendo
ser  deferida  apenas  quando  restar
sobejamente  comprovado  que  o
interditando  é  portador  de  doença  a
deixá-lo incapaz de gerir a própria vida.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara  Cível  do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

 



RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Cibele Monteiro da
Silva contra sentença proferida (fls. 34/35) pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da
Comarca de Sapé que, nos autos da  Ação de Interdição c/c Pedido de
Tutela  Antecipada em  desfavor  de  Maria  Monteiro  da  Silva  julgou
improcedente o pedido contido na inicial.

A  sentença  de  primeiro  grau  julgou  improcedente  o  pedido
autoral em consonância com o Parecer Ministerial (fls. 33), por entender que
não restou demonstrada a incapacidade da interditanda para exercer atos da
vida negocial e patrimonial.

Em suas  razões  recursais  (fls.  49/51),  a  apelante  se  insurge
contra a decisão do Juízo singular, aduzindo que a decisão de primeiro grau foi
contrária às provas constantes dos autos, pleiteando portanto pela reforma da
decisão proferida.

Contrarrazões apresentadas (fls. 50/51).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça  (fls.
64/68)  opina  pelo  desprovimento  do  apelo  e  manutenção  da  sentença  em
todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a autora, Cibele Monteiro da Silva,
sobrinha de Maria Monteiro da Silva, pretendendo a decretação de interdição
da mesma, ingressou com a presente Ação de Interdição c/c Pedido de Tutela
Antecipada, sob o argumento de que ela é portadora de Episódio depressivo
grave sem sintomas psicóticos (CID 10: F-32.2) o que lhe retira o necessário
discernimento para os atos da vida civil, tornando-se incapaz.

O  feito  teve  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  sentença  ora
fustigada, que, conforme relatado, julgou improcedente o pleito autoral, por
entender que não restou comprovada a incapacidade da interditanda de gerir
seus  bens  e seus  negócios,  requisitos  para a  decretação da interdição;  ao
contrário, ficou comprovado nos autos, por meio da perícia judicial (fls. 28/29)
que a interditanda é sim capaz de gerir sua vida civil.



Portanto,  verifica-se dos autos que,  não restou comprovada a
incapacidade da interditanda de modo suficiente capaz de autorizar a medida
extirpadora de capacidade para os atos da vida civil,  como requer o artigo
1180 do CPC:

Art. 1180 – CPC. Na petição inicial, o interessado
provará a sua legitimidade,  especificará os fatos
que revelam a  anomalia  psíquica  e  assinalará  a
incapacidade  do  interditando  para  reger  a  sua
pessoa e administrar os seus bens.

No juízo  a quo,  realizou-se exame para averiguar  a  sanidade
mental da interditanda que foi considerada capaz para os atos da vida civil, de
forma  clara  e  pontual,  como  verificamos  através  da  leitura  das  questões
presentes no laudo pericial juntado aos autos (fls. 28/29):

“(…) 1. O (A) paciente em tela sofre de alguma
anomalia?
RESPOSTA: SIM

2.  Em caso  positivo,  qual  o  CID  e  a  respectiva
doença?
RESPOSTA: Episódio  depressivo  grave  sem
sintomas psicóticos (CID 10 F 32.3)

3. A doença da qual o (a) paciente é portadora é
irreversível?
RESPOSTA: A  anomalida  da  qual  a  paciente  é
portadora  é  tratável  com  psicofármacos  e
psicoterapia  de  forma  continuada  (tratamento
ambulatorial).

4. O (A) paciente examinado (a) é incapaz de gerir
seus negócios, sua vida e a si próprio (a)?
RESPOSTA: NÃO,  a  paciente  ora  examinada  é
capaz  de  gerir  seus  negócios,  sua  vida  e  a  si
própria (…).”

Com advento da Lei n° 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da
Pessoa  com  Deficiência,  a  Lei  n°  10.406/2002  (Código  Civil)  sofreu



substanciais  alterações,  mormente  quanto  a  questão  que  trata  dos
absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. A nova redação do
art. 3° do Código Civil estabeleceu um caráter eminentemente etário para a
causa de incapacidade absoluta, vejamos:

Art. 3°. São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de
16 (dezesseis) anos. 
I – (Revogado);
II – (Revogado);
III – (Revogado).

No caso  vertente,  não  merece  nenhum retoque  a  decisão  do
Juízo  singular,  vez  que  a  parte  autora  não  logrou  êxito  em  comprovar  a
alegada  incapacidade  da  interditanda,  tendo  em  vista  que,  para  que  a
interdição fosse decretada, o indivíduo que se pretende interditar deve estar
inserido numa das hipóteses previstas no rol fechado constante do artigo 1767
do Código Civil, como transcrevemos a seguir:

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. 

Da hipótese  constante  no inc.  I,  do art.  1.767,  depreende-se
que a incapacidade decorre da impossibilidade de manifestação de vontade,
não da deficiência. Entretanto, pela conclusão do laudo acostado às fl. 28/29,
o  médico  psiquiatra  responsável  pelo  exame  atestou  que  “a  paciente  ora
examinada  é  capaz  de  gerir  seus  negócios,  sua  vida  e  a  si  própria”,  não
podendo portanto ser considerada incapaz.

Em  relação  ao  pedido  de  interdição  da  autora  não  merecer
prosperar, pois, como restou demonstrado, a interditanda é pessoa capaz para
os  atos  da  vida    civil,  podendo  decidir  sobre  as  próprias  vontades,
independentemente de ser representada por qualquer curadora.



Com  relação  ao  laudo  médico  produzido  na  Justiça  Federal
juntado aos autos pela autora (fls. 39/42), entende-se que o momento não foi
adequado para sua colação aos autos, por não se tratar de documento novo, já
que foi elaborado em 18 de fevereiro de 2014, antes da prolação da sentença,
em 15 de junho de 2015. 

Ainda que o referido laudo fosse considerado documento novo,
ele não seria suficiente para rechaçar a perícia que lastreou o decisium, pois,
além desta ser mais  atualizada,  diagnosticou enfermidade diversa (Episódio
Depressivo Grave sem Sintomas Psicóticos - CID 10 F 32.2) da mencionada
naquele documento (Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos - CID
10: F 32.3).

Nesta senda, sabendo-se que a interdição é medida excepcional,
devendo ser decretada quando houver prova inequívoca de sua necessidade,
como forma de proteção ao interditando e que,  havendo laudo psiquiátrico
atestando  a  capacidade  da  parte  para  responder  pelos  atos  da  vida  civil,
entendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido de interdição.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça tem seguido este
mesmo entendimento:

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 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. (TJPB -ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00083547420148150181,  1ª  Câmara



Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO DOS
SANTOS , j. em 13-03-2018).

AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.  EPISÓDIO  DEPRESSIVO
SEM  SINTOMAS  PSICÓTICOS.  LAUDO  PERICIAL
QUE ATESTA A CAPACIDADE DO INTERDITANDO
PARA  OS  ATOS  DA  VIDA  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  INCAPACIDADE  ABSOLUTA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. LAUDO
PERICIAL  PRODUZIDO  NA  JUSTIÇA  FEDERAL.
DOCUMENTO NÃO  APRESENTADO NO  MOMENTO
OPORTUNO.  DIAGNÓSTICO  DIVERSO  DAQUELE
ESTABELECIDO  NA  PERÍCIA  REALIZADA  NESTA
JUSTIÇA ESTADUAL. PREVALÊNCIA DA REFERIDA
PROVA  TÉCNICA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO NEGADO. 1. Por se tratar de medida
restritiva  de  direitos,  a  interdição  somente  deve
ser  decretada  em  casos  extremos,  cabendo  ser
deferida  apenas  quando  restar  sobejamente
comprovado  que  o  interditando  é  portador  de
doença a deixá-lo incapaz de gerir a própria vida.
2. É lícito às partes,  em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer  prova  de  fatos  ocorridos  depois  dos
articulados  ou  para  contrapô-los  aos  que  foram
produzidos nos autos. 3. O laudo pericial produzido
na Justiça Federal, nos autos de ação para fins de
recebimento  de  benefício  previdenciário,  não
vincula  a  prova  técnica  elaborada  na  Justiça
Estadual,  que  concluiu  pelo  acometimento  de
doença diversa da mencionada naquele documento
e pela capacidade do interditando para realizar os
atos da vida civil. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00015177520148150351, 4ª Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-02-
2018).

Diante de tais considerações,  NEGO PROVIMENTO ao recurso
apelatório, mantendo inalterada a sentença recorrida.



É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  com

jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor Marcus

Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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