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Empresário. Interdição. Incapacidade.
Representação por curador. Esclarecimentos
jurídicos.
Nos casos em que a pessoa interdita for
incapaz para os atos da vida civil (CC, art. 3º),
cabe ao curador representá-la.

Trata-se de consulta sobre aspectos jurídicos envolvendo
o pretendido arquivamento do ato de extinção do registro da firma individual
EVERALDO DA ROSA ME. Questiona-se a legalidade do ato, tendo em
vista a representação do empresário por curadora.
Segundo documentos acostados, foi decretada a
interdição do empresário; neste documento consta ainda que, diante da
fatalidade que motivou a medida, o interdito é incapaz de reger a própria
pessoa.
Diz o art. 3º do Código Civil:
“São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil:
II - os que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática
desses atos”.
Diz o art. 1.767 do mesmo Código:
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“Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por enfermidade ou
deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento
para os atos da vida civil”.
Complementa o art. 1.774:
“Aplicam-se à curatela as disposições
concernentes à tutela, com as modificações dos artigos
seguintes”.
Finalmente, diz o art. 1.747 do CC:
“Compete mais ao tutor:
I - representar o menor, até os dezesseis
anos, nos atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade, nos atos
em que for parte”.
Portanto, nos casos em que a pessoa interdita for incapaz
para os atos da vida civil, cabe ao curador representá-la. Segundo está
documentalmente comprovado, é isto o que ocorre no caso.
Logo, quanto ao aspecto questionado, é regular o ato.
Ante o exposto, entende esta procuradoria que,
considerando-se a questão posta, não há óbice ao arquivamento pretendido.
Florianópolis, 9 de fevereiro de 2010.

Victor Emendörfer Neto
Procurador da JUCESC
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