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Ementa: DECISÃO: ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Integrantes da 12ª (Décima

Segunda) Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por

unanimidade de votos, em conhecer e, assim, negar provimento ao Recurso de

Apelação, nos termos do voto do Relator. EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA.

NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CURATELA

COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 84 DA LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DA INCLUSÃO SOCIAL). HIPÓTESES DO ART.

1.767 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL) NÃO CONFIGURADAS.

DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CURATELA DO TITULAR

OU DE BENEFICIÁRIO COM DEFICIÊNCIA JUNTO AO INSS. ART. 110-A DA LEI

N. 8.213/91.1. Ao órgão julgador, enquanto destinatário das provas, incumbe

decidir sobre os critérios para elucidação dos pontos controvertidos, e, da

consequente solução da demanda, deferindo, ou não, os meios de prova que

entenda pertinentes, nos termos do art. 370 da Lei n. 13.105/2015.2. Por

definição, a curatela de pessoa com deficiência constitui-se em medida

protetiva extraordinária, adstrita às hipóteses do art. 1.767 da Lei

n.10.406/2002 (Código Civil); senão, que, em linha mesmo com o disposto no

art. 84 da Lei n.13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência e da

Inclusão Social). 3. A apresentação, junto ao INSS, do termo de curatela do

titular ou do beneficiário com deficiência não é exigível, em razão do disposto

no art. 110-A da Lei n.8.213/91.4. Recurso de apelação conhecido, e, no

mérito, não provido.
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JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CURATELA COMO MEDIDA

EXCEPCIONAL. ART. 84 DA LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA E DA INCLUSÃO SOCIAL). HIPÓTESES DO ART. 1.767 DA LEI N.

10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL) NÃO CONFIGURADAS. DESNECESSIDADE DE

APRESENTAÇÃO DE TERMO DE CURATELA DO TITULAR OU DE BENEFICIÁRIO

COM DEFICIÊNCIA JUNTO AO INSS. ART. 110-A DA LEI N. 8.213/91. 1. Ao

órgão julgador, enquanto destinatário das provas, incumbe decidir sobre os

critérios para elucidação dos pontos controvertidos, e, da consequente solução

da demanda, deferindo, ou não, os meios de prova que entenda pertinentes,

nos termos do art. 370 da Lei n. 13.105/2015. 2. Por definição, a curatela de

pessoa com deficiência constitui-se em medida protetiva extraordinária,

adstrita às hipóteses do art. 1.767 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil); senão,

que, em linha mesmo com o disposto no art. 84 da Lei n. 13.146/2015

(Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Inclusão Social). 3. A apresentação,

junto ao INSS, do termo de curatela do titular ou do beneficiário com

deficiência não é exigível, em razão do disposto no art. 110-A da Lei n.

8.213/91. 4. Recurso de apelação conhecido, e, no mérito, não provido.
 

 

 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes Autos de apelação cível n.
 

1.620.563-1, no qual figuram como Apelante João Matos da Silva e Apelado

Martinez Matos da Silva.
 

 

 

1. RELATÓRIO
 

 

 

Os presentes Autos versam sobre apelação cível interposta em face da

respeitável decisão judicial (seq. 90.1), proferida nos Autos de Ação de

interdição cumulada com pedido de curatela n. 0026898- 90.2014.8.16.0017,

na qual o Juízo de Direito A quo julgou improcedente o pedido inicial, nos

seguintes termos:
 

 

 

De acordo com o art. 110-A da Lei nº 8.213/91 (incluído pelo Estatuto da

Pessoa com Deficiência), no ato de requerimento de benefícios

operacionalizados pelo INSS, não será exigida apresentação de termo de

curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, competindo ao próprio

Instituto a verificação da pessoa apropriada para representar aquele que não

está em condições de exprimir sua vontade.
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Portanto, para esse fundamento não mais se justifica o ajuizamento de ação

de interdição. E na emenda apresentada à seq. 88, em atendimento ao

substancioso parecer ministerial de seq. 84, o requerente não trouxe qualquer

outro motivo para a concessão da curatela.
 

Inclusive, conforme foi possível aferir em audiência, ainda que mediante uso

de medicação, o requerido demonstrou lucidez no tempo e no espaço. Logo,

não está preenchido o requisito da impossibilidade, pelo interditando, de

exprimir a própria vontade (art. 1767, I, do CC, com redação dada pelo

Estatuto da Pessoa com Deficiência).
 

 

 

O próprio requerente afirma que "o histórico de saúde do interditando é de

doença mental tendo transtorno depressivo com tendência suicida" (seq. 88).

Ora, mas depressão pode até causar a invalidez para o trabalho, justificando a

concessão de benefício previdenciário, mas não a incapacidade para os atos da

vida civil. Ainda mais se controlada ao ponto de o interditando ter condições de

comparecer em Juízo e se manifestar de forma tão clara.
 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, julgo improcedente a

pretensão articulada e revogo a liminar concedida initio litis.
 

 

A Parte Autora interpôs recurso de apelação cível (seq. 93.1), e, em suas

razões, aduziu que a decisão judicial objurgada está eivada de nulidade, uma

vez que foi proferida sem que se oportunizasse contraditório e/ou produção de

provas, em especial o encaminhamento de ofício ao médico responsável pelo

atendimento do interditando, o que resultou no cerceamento de sua defesa.
 

O Apelante afirmou que o julgamento prematuro da lide e a consequente

ausência de instrução probatória obstaram a comprovação da necessidade de

interdição do Apelado.
 

No mérito, o Apelante assegurou que o conjunto probatório, colacionado aos

Autos, é suficiente para demonstrar a incapacidade do Apelado para gerir os

atos da vida civil, uma vez que restou comprovado que sofre surtos psicóticos

e que possui deficiência mental.
 

O Apelante sustentou que, in casu, a causa que motiva a concessão da

curatela é transitória   conforme autoriza o inc. I do art.
 

1.767 da Lei n. 10.464/2002 (Código Civil)  , uma vez que os surtos psicóticos

que acometem o Apelado ocorrem aleatoriamente.
 

O Apelante pugnou pelo recebimento do presente recurso e, no mérito, por

seu provimento, declarando-se nula a decisão judicial objurgada, ou

reformando-se a decisão judicial para o fim de julgar procedente o pedido

inicial.
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O Apelado ofereceu contrarrazões, nas quais requereu a manutenção da

decisão judicial por seus próprios fundamentos (seq.
 

101.1).
 

O Ministério Público do Estado do Paraná (fls. 10-14v.), pronunciou-se pelo

conhecimento do recurso, e, acerca do mérito, desfavoravelmente, à reforma

da decisão judicial, pugnando, assim, pela consequente improcedência do

pedido inicial.
 

Em síntese, é o relatório.
 

 

 

2. FUNDAMENTOS
 

 

 

2.1 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
 

 

 

Primeiramente, considerando que a decisão judicial, aqui, objurgada foi

proferida sob a égide da nova processualística civil, e, assim, tendo-se em

conta o § 3º do art. 1.010 da Lei n. 13.105/2015, o presente recurso de

apelação é recebido em seu duplo efeito, nos termos do caput do art. 1.012 da

Lei n. 13.105/2015.
 

De acordo com a atual processualística civil, entende-se que o interposto

recurso de Apelação preenche os pressupostos intrínsecos (cabimento,

legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e

extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausente o preparo, haja

vista o deferimento do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Direito

A quo) de admissibilidade.
 

Portanto, ante a inexistência de vícios de ordem pública a serem reconhecidos

e/ou declarados, senão, que, tendo sido observados os requisitos objetivos e

subjetivos para a admissibilidade recursal, entende- se que o presente recurso

de Apelação cível deva ser conhecido.
 

Contudo, igual sorte não lhe assiste no mérito, conforme a seguir restará

fundamentadamente demonstrado.
 

 

2.2 CERCEAMENTO DE DEFESA
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O Apelante alegou que o julgamento prematuro da lide, com o anterior

indeferimento do pedido de encaminhamento de ofício ao médico responsável

pelo atendimento do interditando, resultou em cerceamento de defesa, apto a

ensejar a nulidade da decisão judicial vergastada.
 

No vertente caso legal, verifica-se que o Apelante pleiteou que fosse concedida

a curatela de seu filho, ante a incapacidade deste de reger os atos da vida

civil.
 

Na petição inicial (seq. 1.1), o Apelante justificou o pedido de interdição de seu

filho na necessidade de atualização do requerimento de aposentadoria junto ao

Instituto Nacional Seguridade Social   INSS, bem como na administração do

recebimento do benefício, haja vista que o Apelado sofre de problemas

psiquiátricos e é portador de AIDS   Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
 

O art. 370 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) estatui que cabe

ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
 

Por sua vez, o parágrafo único do supramencionado dispositivo legal confere

ao Magistrado a faculdade de indeferir, em decisão fundamentada, as

diligências inúteis ou meramente protelatórias.
 

Neste contexto, tem-se que incumbe ao órgão julgador, enquanto destinatário

das provas, decidir sobre os critérios para elucidação dos pontos

controvertidos, e, da consequente solução da demanda, deferindo, ou não, os

meios de prova que entenda pertinentes.
 

Da análise dos Autos, verifica-se que o Juízo de Direito A quo, ao entender que

o encaminhamento de ofício ao médico responsável pelo tratamento do

Apelado seria medida pouco efetiva, o fez por intermédio de decisão judicial

fundamentada.
 

 

 

 

 

Na referida decisão judicial, o Magistrado, inclusive, oportunizou ao Apelante

que justificasse, em atendimento ao disposto no art. 85 da Lei n. 13.146/2015

(Estatuto da Pessoa com Deficiência e Inclusão Social), qual seria a utilidade

prática da curatela pretendida no aspecto patrimonial e negocial da vida do

Interditando (seq. 78.1).
 

O Apelante, então, reiterou a justificativa, apresentada na petição inicial, de

que a curatela é necessária para que o Apelado continue recebendo o benefício

do INSS (seq. 81.1).
 

Assim, em virtude da argumentação oferecida pelo próprio Apelante, a causa

de pedir restou, então, evidenciada e circunscrita à atualização do
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requerimento de aposentadoria junto ao INSS   Instituto Nacional Seguridade

Social, bem como na administração do recebimento do benefício.
 

Contudo, o douto Juízo de Direito A quo rejeitou a justificativa apresentada,

por entender que o art. 110-A da Lei n. 8.213/91 não exige a apresentação de

termo de curatela para os fins pretendidos pelo Apelante (seq. 90.1),

atendendo, assim, ao disposto no art. 371 da Lei n.
 

13.105/2015 (Código de Processo Civil).
 

Em vista disso, tem-se mesmo que a matéria, aqui, vertida, e, os elementos

probatórios e argumentos contidos, nos Autos, foram suficientes para a

formação do convencimento do órgão julgador monocrático, para o deslinde da

causa, o que certamente autorizava   como autorizou   o julgamento da lide, na

forma em que se deu.
 

Por isso mesmo, tendo-se em conta que a decisão judicial, aqui, objurgada,

para denegar a curatela pretendida, fundamentou-se em elementos

probatórios colacionados aos Autos, e, especialmente, nos argumentos

oferecidos na petição inicial, resta afastado o invocado cerceamento de defesa,

pelo que, impõe-se o não deferimento de tutela jurisdicional à pretensão

recursal, então, deduzida, neste aspecto.
 

 

 

 

2.3 INTERDIÇÃO E CURATELA
 

 

 

O Apelante requereu a reforma da decisão judicial objurgada para o fim de

julgar procedente o pedido inicial, concedendo-se, assim, a curatela

pretendida, uma vez que restou comprovado que o Apelado sofre surtos

psicóticos transitórios e que possui deficiência mental.
 

Em que pese os argumentos apresentados nas razões de Apelação, em virtude

mesmo dos fundamentos, então, expostos, pelo douto Magistrado, entende-se

que este se constitui, sim, o melhor encaminhamento procedimental, e, de

mérito, no vertente caso legal, pelos motivos de fato e fundamentos de Direito

que se passa a aduzir.
 

O art. 1.767 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), estabelece as hipóteses de

curatela, in verbis:
 

 

 

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.
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Por sua vez, o art. 84 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com

Deficiência e Inclusão Social), ao atribuir caráter excepcional à medida e

condicionar a curatela da pessoa com deficiência às hipóteses legais, assim

dispõe:
 

 

 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela,

conforme a lei.
 

[...] § 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de

cada caso, e durará o menor tempo possível.
 

 

 

Desta forma, haja vista que a legislação especial não estabelece requisito

especial para a curatela das pessoas com deficiência, entende- se que a

medida, nesses casos, ficou adstrita às hipóteses contidas no inc. I do

supramencionado dispositivo do Código Civil, qual seja: para aqueles que, por

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Da

análise dos Autos, permite-se concluir que a curatela, conforme pretendida,

não se subsume a quaisquer das hipóteses do dispositivo legal que rege a

matéria.
 

Isto porque, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça (fls. 10-14),

extrai-se dos documentos acostados à petição inicial que o

Interditando/Apelado apresentou sintomas de depressão e propensão ao

suicídio em data de 8 de julho de 2008, um mês depois do diagnóstico positivo

para o vírus HIV, quando foi, então, internado em Hospital de Emergência

Psiquiátrica (seq. 1.6).
 

O genitor/Apelante ajuizou a presente ação de interdição, justificada na

incapacidade do apelado de reger sua vida civil, bem como na necessidade de

termo de curatela para gerir o benefício que percebe junto ao INSS, somente

na data de 17 de dezembro de 2014 (seq. 1.1).
 

Diferentemente do que o Apelante quer fazer crer, constatou- se, em audiência

de interrogatório, que o Apelado, mesmo sob uso de medicação, demonstrou

lucidez no tempo e no espaço, tendo respondido a todas as perguntas de

forma clara (seq. 31.1).
 

Importante ressaltar que a mera soropositividade ou depressão não resultam,
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por si só, em impossibilidade de expressão, nem vício em alguma droga ou

álcool, tampouco em prodigalidade, que pudessem justificar a subsunção da

situação dos presentes Autos às hipóteses legais atinentes à matéria. De outro

lado, entende-se que a simples afirmação acerca da incapacidade do Apelado

para reger a si próprio é insuficiente, havendo, inclusive, a possibilidade de

constituição de procurador para exercer certos atos da vida civil.
 

 

 

 

 

Por isso mesmo, permite-se concluir que o alegado transtorno depressivo está

sob controle e não compromete a capacidade mental do Apelado a ponto de

tolher sua aptidão para gerir os atos da vida civil.
 

Assim, a necessidade do deferimento da medida restou adstrita à promoção da

continuidade do recebimento da aposentadoria por invalidez, da qual o

Apelado é titular, junto ao Instituto Nacional Seguridade Social   INSS.
 

No entanto, conforme salientou o douto Magistrado A quo, na fundamentação

da decisão judicial, nesse aspecto, objurgada, o art. 110- A da Lei n. 8.213/91

que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social  , estatui que a

apresentação do termo de curatela do titular ou do beneficiário com deficiência

não é documentação exigível, razão pela qual se afigura mesmo desnecessária

a medida para o fim pretendido.
 

Bem por isso, uma vez que não se trata de situação que se subsume às

hipóteses legais que permitem a interdição e a consequente emissão de termo

de curatela   não sendo exigido o referido termo para a administração do

benefício junto ao Instituto Nacional Seguridade Social   (INSS), entende-se

pelo não deferimento de tutela jurisdicional à pretensão recursal, então,

deduzida, também neste aspecto.
 

 

 

3. CONCLUSÃO
 

 

 

Diante do exposto, e, mais do que dos Autos consta, encaminha- se proposta

de voto no sentido de conhecer o recurso de Apelação, e, no mérito, negar-lhe

provimento, manutenindo-se, pois, a respeitável decisão judicial, aqui,

vergastada, por seus próprios e bem lançados fundamentos de fato e de

Direito.
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4. DISPOSITIVO
 

 

 

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Integrantes da 12ª (Décima Segunda)

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de

votos, em conhecer e, assim, negar provimento ao Recurso de Apelação, nos

termos do voto do Relator.
 

O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luís

Espíndola, bem como dele participaram os Excelentíssimos Senhores Juízes de

Direito Substitutos em 2º (Segundo) Grau Luciano Carrasco Falavinha Souza e

Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira.
 

Curitiba (PR), 26 de julho de 2017 (quarta-feira).
 

 

 

DESEMBARGADOR MÁRIO LUIZ RAMIDOFF RELATOR
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