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INTERDIÇÃO. PESSOA COM QUADRO DE RETARDO MENTAL, MAS LÚCIDA. NECESSIDADE
DE PROTEÇÃO. INTERDIÇÃO PARCIAL. 1. A interdição é um instituto com caráter
nitidamente protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma medida
extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção de todas as cautelas para
agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando
é incapaz. 2. Como o interditando apresenta quadro com inequívocas limitações e não possui
condições de exercer algumas atividades da vida civil, é cabível a interdição. Recurso
desprovido. 
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           Vistos, relatados e discutidos os autos.

           Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

           Custas na forma da lei.

           Participaram do julgamento, além do signatário, as eminentes Senhoras
Des.ª Liselena Schifino Robles Ribeiro e Des.ª Sandra Brisolara Medeiros.

           Porto Alegre, 25 de março de 2015. 
  

 
DES. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES,

Relator.

 

RELATÓRIO

Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves (RELATOR) 
 

           Trata-se da irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO com a r. sentença que
julgou procedente a ação de interdição que move contra JONATAN P. M.,
declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil e nomeando CRISTIANE R. N. para exercer a curadoria. 

 
           Sustenta o recorrente que os elementos existentes nos autos mostram que
a incapacidade que acomete JONATAN é parcial, pois ele tem capacidade para
praticar certos atos da vida civil. Alega que o juiz deve estabelecer os limites da
curatela, nos termos do art. 1.772 do Código Civil, com base nos laudos médicos
que instruem o processo. Pretende seja decretada a interdição parcial do
recorrido. Pede o provimento do recurso. 

 
           Não existem contra-razões.  

 
           Com vista aos autos a douta Procuradoria de Justiça lançou parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 

 
           Foi observado o disposto no art. 551, §2º do CPC. 

 
           É o relatório.

 

VOTOS

Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves (RELATOR) 
 

           Estou desacolhendo o pleito recursal. 
 

            Com efeito, não se pode ignorar que, em regra, “todo homem é capaz de
direitos e obrigações na ordem civil” (art. 2º do Código Civil) e, enquanto a
interdição “é o ato pelo qual o juiz retira, ao alienado (...) a administração e a livre
disposição de seus bens” (CARVALHO SANTOS, “Código Civil Brasileiro
Interpretado”, vol. VI, pág. 381), razão pela qual se trata de uma ação que produz
gravíssimos resultados, cabível somente quando comprovada a doença mental
incapacitante.  
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            Assim, a interdição é instituto destinado à proteção de pessoas
incapacitadas, retirando delas a faculdade de administrar seus bens e reger sua
própria vida. E, no caso em exame, cuida-se de um processo de interdição, no
qual há necessidade de proteger a pessoa do incapaz, pois não tem ele
condições de praticar os atos da vida civil. 

 
           O laudo médico atesta deficiência mental, sendo inequívoco que o interdito
possui deficiência incapacitante, motivo pelo qual foi corretamente interditado,
pois inquestionavelmente apresenta limitação cognitiva e é dependente de
terceiros, ainda que seja lúcido e orientado. 

 
           Diante disso, penso que não se justifica o estabelecimento de uma
interdição parcial. 

 
           Vale lembrar, pois, que o Código Civil vigente inovou, no seu art. 1.780, na
parte relativa à tutela dos interesses das pessoas que, embora capazes para os
atos da vida civil, não reúnem plenas condições físicas ou materiais para cuidar
de seus próprios interesses e negócios. Ou seja, "a requerimento do enfermo ou
portador de deficiência física, ou, na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das
pessoas a que se refere o art. 1768, dar-se-lhe-á curador para cuidar de todos ou
alguns de seus negócios ou bens". Mas evidentemente não é o caso dos autos. 

 
           ISTO POSTO, nego provimento ao recurso. 

 
Des.ª Liselena Schifino Robles Ribeiro (REVISORA) - De acordo com o(a)
Relator(a). 

 
Des.ª Sandra Brisolara Medeiros - De acordo com o(a) Relator(a). 

 
DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL - Presidente - Apelação Cível nº
70063370126, Comarca de Quaraí:  

 
“NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” 

  
 

Julgador(a) de 1º Grau: ANNIE KIER HERYNKOPF

 

 


