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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001473-95.2014.8.16.0038 - 

PROJUDI, DA VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE 

FAZENDA RIO GRANDE DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA. 

APELANTE: MARTA MARQUES DOS SANTOS ROSA 

APELADO: DIEGO ALEXANDRO DOS SANTOS 

RELATOR: DES. MARIO NINI AZZOLINI. 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO E CURATELA. AÇÃO 

PROPOSTA PELA TIA EM FAVOR DO SOBRINHO. ALEGADA 

INCAPACIDADE PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA 

CIVIL NÃO CONSTATADA - LAUDO PERICIAL QUE APONTA 

QUE A INCAPACIDADE DO SOBRINHO SE RESTRINGE AOS 

MOMENTOS DE CRISE – CURATELA QUE NÃO SE REVELA 

A OPÇÃO MAIS ADEQUADA – POSSIBILIDADE DE O JOVEM 

SE SOCORRER DO PROCEDIMENTO DE TOMADA DE 

DECISÃO APOIADA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA 

DA DEMANDA QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO 

DESPROVIDO. 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 

nº 0001473-95.2014.8.16.0038, da Vara Cível do Foro Regional de Fazenda Rio 

Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é Apelante 

MARTA MARQUES DOS SANTOS ROSA. 

 

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MARTA 

MARQUES DOS SANTOS ROSA em face da sentença que, nos autos de Curatela nº 

0001473-95.2014.8.16.0038, da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Fazenda Rio 

Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, julgou improcedente o 

pedido inicial, entendendo que a deficiência apresentada pelo interditando não o 

impede de exercer os atos da vida civil (seq. 170.1 – autos 1º grau). 

 

Recorre a Autora, tia do Apelado, alegando, em síntese, que “o 

interditando reside em sua casa, sob seus cuidados, não exerce atividade 

remunerada, necessita de acompanhamento para atendimento médico e dispensação 

de medicação controlada”. Além disso, pretende com a presente ação “representar o 
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interditado junto ao INSS para requerer benefício, uma vez que o mesmo não possui 

condições de exercer atividade remunerada”. Requer, assim, o julgamento de 

procedência da presente ação, haja vista que o laudo pericial apontou que o 

interditando apresenta incapacidade relativa (seq. 180.1 – autos 1º grau). 

 

Contrarrazões pelo Apelado à seq. 184.1 

 

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do 

recurso (seq. 8.1– autos 2º grau). 

 

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso 

comporta conhecimento. 

 

E, no mérito, deve ser desprovido.  

 

Consoante se vê do laudo pericial juntado à seq. 156.1 dos 

autos de 1º grau, o interditando apresenta psicose orgânica não especificada, o que 

importa em incapacidade restrita aos momentos de surto psicótico, consoante 

constou expressamente do referido laudo.  

 

Segundo o relatório pericial, quando não está em período de 

surto, o paciente é capaz de entender os atos da vida civil, havendo, além disso, 

prognóstico positivo para a sua incapacidade, tendo o perito afirmado que o 

interditando pode evoluir para cura completa, razão pela qual sugeriu, inclusive, que 

se submeta a acompanhamento psiquiátrico.  

 

Do interrogatório realizado pelo Juízo de origem com o 

interditando (seq. 34.1), constata-se que este demonstrou plena capacidade de 

compreender e responder a tudo que lhe foi perguntado, tal como sua idade, o valor 

do dinheiro a ela mostrado, os remédios que toma, o local de sua residência e, 

inclusive, o motivo pelo qual estava sendo interrogado.  

 

E, tal como observado no parecer do i. Procurador de Justiça 

Dr. Antonio Cesar Cioffi de Moura, com a promulgação do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, a curatela passou a ter o caráter de medida excepcional e extraordinária, 

não se adequando à situação fática constatada no presente caso.  
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É que, com a promulgação do referido Estatuto, a curatela 

ficou restrita às seguintes hipóteses (art. 1.767 do Código Civil): 

 

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: 

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade;       

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;         

V - os pródigos. 

 

E o Apelado não se encontra em qualquer dessas situações, 

tendo o pedido sido formulado por sua tia com o intuito apenas de “representar o 

interditado junto ao INSS para requerer benefício, uma vez que o mesmo não possui 

condições de exercer atividade remunerada”. 

Contudo, tal como observado pelo Juízo de origem na 

sentença, “o fato de o interditando estar impossibilitado para o trabalho não guarda 

qualquer relação com a necessidade de sua interdição” (seq. 170.1 – autos de 1º 

grau), argumento, aliás, que sequer foi impugnado no recurso.  

Assim, no presente caso, a opção mais adequada aos 

interesses do Apelado parece ser a adoção do procedimento de tomada de decisão 

apoiada, se assim desejar, nos termos do artigo 1.783-A e seguintes do Código Civil, 

razão pela qual a sentença de improcedência dos pedidos de interdição e curatela 

deve ser mantida. 

 

Ante o exposto, o voto é pelo desprovimento do recurso. 

 

Por fim, considerando o contido no artigo 85, § 11 do CPC/15 

e na Resolução Conjunta nº 13/2016-PGE/SEFA, devem ser arbitrados honorários 

advocatícios em grau recursal a serem pagos pelo Estado do Paraná em favor da 

curadora especial nomeada para a defesa do Apelado, no valor de R$ 750,00, dada 

a singeleza da demanda e do trabalho exigido. 

 

3. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Décima 

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à unanimidade 

de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 
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O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador FABIO HAICK DALLA VECCHIA, sem voto, e acompanharam o 

voto do Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador RUY MUGGIATI e o 

Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto em 2º Grau GIL FRANCISCO DE PAULA 

XAVIER FERNANDES GUERRA.  

 

 

Curitiba, 07 de março de 2018. 

 

 

MARIO NINI AZZOLINI 

Relator 


