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Apelação Cível n. 2014.016797-0, de Rio do Oeste

Relator: Des. Sérgio Izidoro Heil

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. QUADRO DE DEPRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERENTE.
ALEGATIVA DE QUE O LAUDO PERICIAL FOI FAVORÁVEL AO PLEITO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA E INTERROGATÓRIO QUE EVIDENCIARAM A PLENA
CAPACIDADE CIVIL DO PERICIANDO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O REQUERIDO, EMBORA SOFRA DE DEPRESSÃO,
POSSUI CAPACIDADE DE GERIR/DIRIGIR OS ATOS DA VIDA CIVIL. ARTIGO 1.767 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 2014.016797-0, da comarca de Rio do Oeste (Vara Única),
em que é apelante N. J. V., e apelado Ministério Público do Estado de Santa Catarina:

a Quinta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas
legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des. Henry Petry Junior e Jairo Fernandes Gonçalves.
Funcionou pela Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Dr. Sandro José Neis.

Florianópolis, 5 de junho de 2014.

Sérgio Izidoro Heil

Presidente e relator

 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por N.J.V. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da comarca de Rio do
Oeste que, nos autos da ação de interdição n. 144.12.001046-4, julgou improcedente o pedido (fls. 52/54).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: o laudo médico foi totalmente favorável ao deslinde
procedente da presente ação; o médico nomeado atestou que o interditando é possuidor de um quadro depressivo grave;
não há dúvida de que W.J.V. necessita ser interditado, pois a perícia foi taxativa no sentido de que ele não possui condições
de administrar sua vida e depende de terceiros para lhe auxiliar em todos os momentos. Ao final, pugna pelo conhecimento
e provimento do recurso, a fim de que seja decretada a interdição (fls. 57/61).

Os autos ascenderam a esta Corte de Justiça, e, encaminhados à Procuradoria de Justiça, foi lavrado parecer pelo douto
Procurador de Justiça, Dr. Mário Gemin, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 69/71).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se à análise de suas razões.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo Magistrado a quo que negou o pedido de interdição de seu irmão
por entender ser ele plenamente capaz para a prática de atos da vida civil.

Na hipótese, extrai-se da exordial que o requerente é irmão de W.J.V., o qual, em razão de problemas mentais, atualmente
encontra-se sob seus cuidados. Aduziu que a mãe era responsável e custeava todos os gastos de W.J.V. com o benefício
previdenciário que recebia do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mas que em razão do seu falecimento, em
29.05.2012, a vantagem cessou. Sustentou que arca com todos os gastos referentes às necessidades do irmão, sendo
informado, em contato com o INSS, que seu irmão terá direito a receber um benefício de pensão por morte de sua genitora,
mas que, para isso, é necessário nomear-lhe um curador.

Diante da decisão contrária, o requerente insiste no apelo que a perícia se mostrou totalmente favorável ao pedido,
porquanto asseverou que W.J.V. é detentor de um quadro depressivo grave, razão pela qual não possui condições de
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administrar sua vida e necessita de terceiros para lhe auxiliar. No entanto, analisando atentamente o conjunto probatório,
chega-se a conclusão diversa.

Segundo Rolf Madaleno, "a curatela é um encargo conferido a alguém, para ter sob a sua responsabilidade uma pessoa
maior de idade, que não pode reger sua vida sozinha e tampouco administrar os seus bens" (Curso de direito de família.
Rio de Janeiro: 2008, p. 856).

Os casos em que se admite a nomeação de curador encontram-se dispostos no art. 1.767 do Código Civil, verbis:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

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.

Como se pode perceber, a interdição é medida extrema, somente sendo destinada para as pessoas que, de forma
comprovada, tenham efetivo comprometimento de suas faculdades mentais, impedindo-a de manifestar seu pensamento,
reger sua pessoa e seus bens, não se aplicando, portanto, a quem, embora sofra de problema psíquico, possui capacidade
de gerir/dirigir atos da vida civil, conforme na hipótese evidenciada nos autos.

W.J.V. conta atualmente com 58 anos de idade (fl. 11) e, quando ouvido judicialmente (fl. 19), respondeu satisfatoriamente a
todas as perguntas que lhe foram formuladas, tendo relatado ao Magistrado que tinha 56 anos, nasceu no ano de 1956,
mora em Ribeirão Café, possui quatro irmãos vivos, trabalhou na roça desde pequeno, é solteiro e não tem filhos, possui
problemas no nervos e de esquecimento. Disse, ainda, que lhe falaram que o presente processo é relacionado à
aposentadoria.

Na oportunidade, foi determinada a realização de perícia médica, na qual o profissional assim constatou (fls. 40/41):

[...]. O periciando entrou no consultório caminhando normalmente, vestido de maneira apropriada, em condições adequadas
de higiene e sem sinais observáveis de descompensação psíquica. Permaneceu ativo, lúcido e coerente durante todo o
tempo de avaliação, em boa interação com o entrevistador, respondendo adequadamente às indagações formuladas. [...]. O
periciando fez relatos coerentes sobre suas atividades na lavoura, sua convivência familiar e sua história de vida. Informa
saber ler e escrever. Cuida ele mesmo de sua alimentação e higiene. Relata sentir-se cansado devido à idade e que não
tem a mesma disposição da juventude para enfrentar a lida diária. Desanimado, demonstra desinteresse pelo cotidiano.
Seu relato é compatível com o diagnóstico de depressão, para a qual faz uso de Fluoxetina e Clonazepam, receitados por
psiquiatra ao qual foi levado pela irmã.

Da análise do laudo pericial, não se olvida do estado depressivo apresentado por W.J.V., de modo que necessita de
cuidados médicos para o tratamento da doença. Todavia, o exame não evidenciou a existência de doença mental grave que
o impossibilite para o exercício dos atos da vida civil. Ao contrário disso, demonstrou ser o periciando pessoa sã e
consciente.

Importa destacar que, embora no laudo pericial esclarecedor (fl. 46) o médico tenha declarado que W.J.V. precisa de
supervisão de terceiros para cuidar das finanças pessoais e administração de valores, em razão da possibilidade de
dilapidação do patrimônio, o fato é que não restou comprovado a existência de bens suscetível de serem desperdiçados
pelo requerido.

Ademais, como bem destacou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, "não há, em todo o processado, indícios de
que o apelado tenha em algum momento de sua vida, agido de forma irresponsável em relação à sua vida pessoal e
financeira, não havendo, pois, razão para interditá-lo com base exclusiva no quadro depressivo que o assola" (fl. 70-v).

Não obstante, "em ações como a presente, é de se dar especial valor ao princípio da confiança no juiz da causa, na medida
em que ele se encontra próximo das pessoas envolvidas na contenda, de modo que lhe é possível melhor aferir, ao realizar
o interrogatório pessoal, as reais condições de sanidade do interditando" (AC n. 2010.067599-4, de Guaramirim, rel Des.
Subst. Stanley da Silva Braga, j. 14.07.2011).

Assim, sopesando todas as provas colacionadas, vislumbra-se que em que pese W.J.V. sofra de problemas psíquicos
(depressão), tal fato não o inabilita para o exercício da atividade civil, não havendo motivo para que lhe seja nomeado
curador.

Sobre o assunto, esta Corte já decidiu:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO INTERPOSTA PELA MÃE DO INTERDITANDO. CURATELA.
QUADRO DE DEPRESSÃO. INTERROGATÓRIO SUBMETIDO O INTERDITANDO QUE EM NADA CONVENCEU
ACERCA DA ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUE DIAGNOSTICOU À
CAPACIDADE CIVIL DO INTERDITANDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO Para se declarar a
interdição é indispensável que a prova técnica não deixe dúvidas sobre estar a pessoa acometida de anomalia psíquica que
a torne incapaz para a prática dos atos da vida civil. (AC n. 2012.045806-4, da Capital, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j.
16.10.2012).
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Também:

A interdição de uma pessoa para atos da vida civil é uma medida grave, que deve se cercar de todas as cautelas, devendo
vir escorada num juízo pleno de certeza e segurança, sob pena de se retirar aquilo que há de mais valioso na vida de cada
um, e de transformar um ser humano, que deveria ser livre, em um prisioneiro da sua própria vida. (TJRS - Apelação Cível
n. 70029525060, rel. Des. Rui Portanova, Oitava Câmara Cível, DJe 10.09.2009) (AC n. 2010.065793-4, de Porto Belo, rel.
Des. Nelson Schaefer Martins, j. 14.04.2011).

Ainda:

[...] INTERDIÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL, OITIVA DO RÉU E DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS DANDO CONTA
DA CAPACIDADE CIVIL DO INTERDITANDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EXEGESE DO ART. 1.767 DO CC/02.
RECURSO DESPROVIDO. Se as provas colhidas nos autos (perícia médica, perícia judicial e depoimento pessoal do réu
em audiência) dão conta da capacidade civil do interditando para os atos da vida civil, o pedido de interdição deve ser
julgado improcedente, por descumprimento dos requisitos do art. 1.767 do CC/02 (AC n. 2006.031837-6, de Imbituba, rel.
Des. Mazoni Ferreira, j. 05.03.2009).

Portanto, apesar dos problemas relatados na inicial e reiterados no apelo pelo requerente, conclui-se que inexiste razão
para que seja nomeado curador para W. J. V., pois como já ressaltado, não restou demonstrada a sua incapacidade para
gerir sua vida civil.

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença
guerreada.
 

Gabinete Des. Sérgio Izidoro Heil
 


