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APELAÇÃO CÍVEL.  FAMÍLIA.  AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
CURATELA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. MELHOR
INTERESSE DO INTERDITANDO. 
Cabível  a  concessão  da  curatela  compartilhada  aos
genitores da curatelada, tendo em vista que objetiva
o melhor interesse da incapaz.
APELO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL SÉTIMA CÂMARA CÍVEL

Nº  70068670066  (Nº  CNJ:  0077200-
20.2016.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

R.M.C.P.
..

APELANTE

G.G.P.
..

APELANTE

V.C.P.
..

APELADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram  do  julgamento,  além  da  signatária,  os  eminentes

Senhores DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL (PRESIDENTE) E DES. SÉRGIO FERNANDO

DE VASCONCELLOS CHAVES.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2016.

DES.ª SANDRA BRISOLARA MEDEIROS, 

Relatora.

1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SBM
Nº 70068670066 (Nº CNJ: 0077200-20.2016.8.21.7000)
2016/CÍVEL

R E L A T Ó R I O

DES.ª SANDRA BRISOLARA MEDEIROS (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSA MARÍLIA DA C.

P.  e  GERALDO  G.  P.,  em  face  da  sentença  que  julgou  procedente  o  pedido

deduzido  na  ação  de  interdição  ajuizada  em desfavor  de  VANESSA  DA  C.  P.,

nomeando Rosa Marília como curadora (fls. 84-85).

Os  autores,  ora  apelante,  opuseram embargos  de declaração  (fl.

87), apontando omissão a ser sanada na sentença no que diz respeito ao autor

Geraldo não ter sido igualmente nomeado curador da filha.

Os  embargos  de  declaração  foram  rejeitados,  entendendo  o

Magistrado  a quo que  “a curatela compartilhada somente resta autorizada em

situações excepcionais, o que não se justifica no caso em tela, porquanto não

restou demonstrada a impossibilidade do exercício do encargo por apenas um dos

requerentes” (fl. 88 e verso). 

Nas razões recursais, sustentam os apelantes que a curatela deve

ser  exercida  de  forma  compartilhada  por  ambos  os  genitores  da  apelada.

Asseveram que, como a filha completou a maioridade, somente com a curatela

compartilhada é que o apelante Geraldo poderá reincluí-la no plano de saúde.

Postulam o provimento do apelo, a fim de se deferir a curatela compartilhada de

Vanessa para seus genitores (fls. 90-97).

Subiram os autos à consideração deste Tribunal de Justiça.

O Ministério Público exarou parecer pelo provimento do apelo (fls.

104-105).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O S

DES.ª SANDRA BRISOLARA MEDEIROS (RELATORA)

Eminentes Colegas.
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Estou  em  dar  provimento  ao  apelo  para  deferir  a  curatela

compartilhada.

Relativamente ao instituto da curatela, sabe-se que se destina às

pessoas que, embora maiores de idade, são incapazes de cuidar de si e de seus

bens.  A  incapacidade  que  importa,  assim,  é  a  que  impede  o  indivíduo  de

compreender a amplitude e a conseqüência de suas ações e decisões.

Portanto, diante da evidenciada incapacidade para os atos da vida

civil de determinada pessoa, necessário que se atribua a um indivíduo maior de

idade e  capaz o  encargo de proteger  e zelar  pelos  interesses  e  bem-estar  do

incapaz (interditado), bem como para que administre seus bens.

A curatela, então, é “o encargo que é conferido a uma pessoa para

que, segundo os limites determinados juridicamente, fundados em lei, cuide dos

interesses de alguém que não possa licitamente administrá-los” (DE PLÁCIDO E

SILVA, Vocabulário Jurídico, versão eletrônica, 15ª edição).

Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, não havia vedação

legal para a curatela compartilhada, tanto que esta Corte já se pronunciara a

favor de tal possibilidade, entendendo, em síntese, a adequação da distribuição

do ônus da curatela  para evitar a sobrecarga de uma só pessoa, mormente em

situações como a dos autos – interditada portadora de retardo mental leve (F 70) e

síndrome  de  Cornélia  De  Louge  e  Brachmann  (Q  99.8)  –  que  exige  admirável

dedicação dos genitores nos cuidados devidos e no acompanhamento. 

Sobre o tema, colaciono:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DE
CURADOR.  PEDIDO  DE  CURATELA  COMPARTILHADA.
POSSIBILIDADE. Não há impedimento legal para que
exista  mais  de  um  curador  e,  além  disso,  a
curatela é um múnus que deve ser exercido sempre
em  favor  do  melhor  interesse  do  curatelado.
Assim, no caso concreto, comprovado que o pedido
atende  aos  interesses  da  curatelada,  deve  ser
determinada  a  curatela  compartilhada.  DERAM
PROVIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº
70065878449,  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de
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Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado
em 08/10/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  CURATELA  COMPARTILHADA.
INTERDIÇÃO.  NOMEAÇÃO  DE  CURADOR.  INTERDITO
PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. PRETENSÃO DOS
GENITORES DO INTERDITO DE EXERCER A CURATELA
DE FORMA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA
QUE SE COADUNA COM A FINALIDADE PRECÍPUA DO
INSTITUTO DA CURATELA. PROTEÇÃO DOS INTERESSES
DO  INCAPAZ.  PRECEDENTES.  1.  A  curatela,  assim
como a tutela, é um munus público a ser exercido
na proteção dos interesses do curatelado e de seus
bens,  incumbindo  aos  curadores  aos  curadores,
por  exemplo,  o  dever  de  defesa,  sustento  e
representação  do  interdito.  Assim,  a  designação
de curador  deve se  pautar  pela prevalência  dos
interesses  do  incapaz.  2.  Nessa  perspectiva,
revela-se  possível  o  exercício  da  curatela
compartilhada, conforme postulado pelos autores,
que  são  pais  do  interdito,  considerando  que,
embora não haja regra expressa que a autorize,
igualmente  não  há  vedação  à  pretensão.  Em
situações  como  a  dos  autos,  em  que
expressamente requerido o exercício da curatela
compartilhada  e  que  não  há,  sob  qualquer
perspectiva,  conflito  entre  os  postulantes,  nada
obsta que seja ela concedida, notadamente por se
tornar,  na espécie,  uma verdadeira extensão do
poder familiar  e  da guarda -  que,  como sabido,
pode  ser  compartilhada. 3.  Além  de  se  mostrar
plausível  e  conveniente,  no  caso,  a  curatela
compartilhada bem atende à proteção do interdito,
tratando-se  de  medida  que  vai  ao  encontro  da
finalidade precípua do instituto da curatela, que é o
resguardo dos interesses do incapaz, razão pela qual
é  de  ser  deferido  o  pleito.  DERAM  PROVIMENTO.
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70054313796,  Oitava
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 01/08/2013)

Ora, não se pode olvidar que a curatela compartilhada atende à

proteção do interdito, tendo em vista que, por certo, mais de uma pessoa podem

dispensar mais cuidados a atenções ao curatelado do que uma apenas.
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Indispensável salientar, ainda, que, com a publicação do Estatuto da

Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15), que entrou em vigor em 15 de janeiro

de  2016,  foi  incluído  o  art.  1.775-A  no  Código  Civil  para  estabelecer,

expressamente,  que,  quando  da  nomeação  de  curador  para  a  pessoa  com

deficiência,  o  juiz  poderá  estabelecer  curatela  compartilhada  a  mais  de  uma

pessoa. 

Destarte,  no  caso  concreto,  como  bem  assinalou  a  ilustre

Procuradora de Justiça, Drª Heloísa Helena Zigliotto, em seu parecer, “o exercício

da curatela por ambos os apelantes se revela a medida mais adequada ao caso

concreto, na medida em que ambos apresentam plenas condições para o exercício

do encargo, bem como comungam dos mesmos interesses, consoante se verifica

no Laudo Social das fls. 63/66. Ademais, tal conjuntura atende aos interesses da

curatelada,  bem como regulariza uma realidade fática há anos existente” (fl.

104).

Ante o exposto, meu voto é no sentido de dar provimento ao apelo

para deferir a curatela compartilhada postulada. 

DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.  SÉRGIO  FERNANDO  DE  VASCONCELLOS  CHAVES -  De  acordo  com  o(a)

Relator(a).

DES.  JORGE LUÍS DALL'AGNOL -  Presidente  -  Apelação  Cível  nº  70068670066,

Comarca de Porto Alegre: "DERAM PROVIMENTO. UNÃNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: LUIS GUSTAVO PEDROSO LACERDA
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