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Nº 70064578297 (N° CNJ: 0143207-28.2015.8.21.7000)

2015/Cível

apelação. direito civil. família. ação de interdição. curatela.

Deve ser mantida a  curadora indicada, porque ausente qualquer motivo
concreto para a alteração da curatela definitiva.

RECURSO DESPROVIDO. 
 

Apelação Cível Sétima Câmara Cível
Nº 70064578297 (N° CNJ: 0143207-28.2015.8.21.7000) Porto Alegre
G.C.H.

..

APELANTE;

C.H.L.

.C.H.

.

 
 APELADas;

 
 .  

G.C.H.

.

INTERESSADa.

 
 
           Vistos.

           GISELE C. H. apela da sentença (fls. 238-v.) que julgou procedente a ação para decretar a
interdição de ZILAH C. H., para todos os atos da vida civil, nos termos do art. 1.767, I, do Código
Civil, nomeando-lhe como curadora a filha CARLA H. L., mediante compromisso, prestação de
contas anuais e obrigações de fazer assumidas em audiência.



05/10/2017 Themis2g

http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=cache:www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php%3Fnome_comarca%3DTribunal%2Bde%… 2/3

           Narra ter concordado com a nomeação da irmã CARLA como curadora provisória de sua
mãe, e não de modo definitivo, a fim de dar uma chance a ela de demonstrar que conseguiria
administrar o patrimônio e os cuidados necessários ao bem-estar da mãe. Alega que CARLA teria
se comprometido procurar melhor acomodação para ZILAH na clínica geriátrica em que ela já
reside, verificando que não houve nenhuma alteração nas condições da requerida, tendo em vista
que continua instalada no mesmo quarto sem janela e ventilação, bem como permanece utilizando
banheiro coletivo. Além disso, menciona não ser informada sobre as decisões tomadas, em
relação à curatela. Pede, por isso, o provimento do recurso (fls. 246-50).

           CARLA, por sua vez, apresenta contrarrazões, sustentando que regularmente informa às
irmãs, sempre que solicitada, acerca dos cuidados com a mãe, contando com o auxílio dos
médicos que a assistem. Assim, requer seja mantida a sentença (fls. 254-6).

           Não há intervenção do Ministério Público (fls. 263-4).

           É o relatório.

           Não procede a inconformidade.

           A princípio, destaco que ao apreciar o agravo de instrumento nº 70059117895 interposto
pelas irmãs CARLA e GISLAINE, constatei a existência de alta beligerância entre os familiares da
interditanda, motivo pelo qual mantive a curatela provisória a ora apelante, deixando para que
durante a instrução fosse verificada a real situação vivenciada pela partes.

           Sobreveio a sentença que julgou procedente a ação de interdição, nomeando a filha CARLA
como curadora definitiva, considerando que, após o interrogatório, foi designada para o encargo,
mediante a concordância das outras irmãs.

           Ora, não pode, agora, em grau de recurso, a recorrente arguir ter concordado com a
designação do encargo à CARLA, sob o argumento de que não estaria dando uma chance a ela
de provar sua capacidade para desempenhar o encargo.

           Como se sabe, a interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da pessoa e do
seu patrimônio, sendo também uma medida extremamente drástica, motivo pelo qual é imperiosa
a adoção de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da sua capacidade civil.

           Portanto, a ação de interdição visa a proteger a pessoa do incapaz e o seu patrimônio, e
somente no interesse da pessoa incapacitada é que pode ser examinada, também, a concessão
da curatela provisória. Ou seja, a nomeação de curador provisório do incapaz não se vincula aos
interesses ou conveniências de pessoas da família.

           Portanto, na hipótese, não é conveniente para o interdito a alteração da situação atual,
considerado, aqui, o seu melhor interesse, inexistente motivo para a alteração pretendida.

           Neste sentido:

INTERDIÇÃO. REMOÇÃO DE CURADOR. INTERESSE DO INTERDITO. 1. A
remoção de curador, para ser determinada, deve estar embasada em elementos de
convicção seguros e restar evidenciada situação de risco para a incapaz, devendo ser
mantida como curadora a tia que já exerce o múnus há quase quatro anos. 2. A ação
de interdição tem conteúdo eminentemente protetivo da pessoa do incapaz, e somente
no interesse desta pessoa é que pode ser focalizada a questão da curatela, e não no
interesse ou conveniência de pessoas da sua família, devendo a escolha do curador
atender exclusivamente aos interesses do incapaz. Recurso desprovido (APELAÇÃO
CÍVEL N. 70051921336). 

 
           Do exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 557, caput, do CPC.

           Intimem-se.
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           Porto Alegre, 20 de maio de 2015. 
 

Des.ª Liselena Schifino Robles Ribeiro,

Relatora.

 

Mefs  


