
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 594.473 - MS (2014/0256838-9)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS 
ADVOGADOS : LAUDELINO BALBUENA MEDEIROS (EM CAUSA PRÓPRIA)   

RICARDO TRAD FILHO E OUTRO(S)
AGRAVADO  : MARGARETH BARBOSA MEDEIROS 
ADVOGADO : EDNA DE OLIVEIRA SCHMEISCH E OUTRO(S)
INTERES.  : THIAGO BARBOSA MEDEIROS 

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo 

extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim 

ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - NOMEAÇÃO DA MÃE COMO CURADORA - 
COMPARTILHAMENTO COM O PAI - INADEQUADO, SEGUNDO OS 
RELATÓRIOS DE ASSISTENTE SOCIAL E DE PSICÓLOGA - MANIFESTAÇÃO 
DO INCAPAZ DE SER MANTIDO COM A GENITORA - RECURSO AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO. A existência de divergências e dificuldades de 
relacionamento entre os genitores inviabiliza o compartilhamento da curatela entre 
eles, somando-se ao fato do interditando ter manifestado intenção de permanecer 
sob os cuidados da mãe" (fl. 149 e-STJ).

A denegação se deu pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

Sustenta a parte agravante, em síntese, violação dos arts. 1.583, § 1º, e 1.775, § 

1º, do Código Civil. Alega que a curatela deve ser compartilhada.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do agravo( e-STJ fls. 

206/208).

É o relatório.

DECIDO.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do 

recurso especial.

A irresignação não merece prosperar.

Quanto à curatela compartilhada, as conclusões da Corte local acerca do mérito da 

demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos 

autos. Constata-se que com base na opinião de profissionais especializados, relatórios emitidos 

pelas assistente social e psicóloga, entendeu que a genitora administra melhor a parte afetiva, 

necessidades psicológicas e pessoais, do interditando.

Assim, ao contrário do ora sustentado, o acolhimento da pretensão recursal, nos 
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termos em que posta, demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes 

dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante óbice da Súmula nº 7/STJ: "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.

Publique-se. 

Intimem-se.

Brasília(DF), 22 de junho de 2015.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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