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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
2002799-94.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PEDRO FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA (CURADOR(A)) e ENRIQUE
MARQUES GUIMARÃES FERREIRA (INTERDITANDO(A)), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL BRANDI (Presidente sem voto), WALTER BARONE E HENRIQUE
NELSON CALANDRA.

São Paulo, 2 de abril de 2014
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 531
AGRV.Nº: 2002799-94.2014.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Pedro França Guimarães Ferreira (curador)
AGTE. : Enrique Marques Guimarães Ferreira (interdito)
AGDO. : O Juízo
INTDA. : Marina Toledo Marques Guimarães Ferreira

Agravo de Instrumento. Curatela compartilhada entre os
pais de interdito portador de autismo infantil. Pedido
indeferido em 1ª instância. Situação que exige enorme
dedicação dos familiares do interdito, especialmente dos
seus pais, nos cuidados a ele devidos e no
acompanhamento do seu desenvolvimento. Situação fática
na qual já se verifica a sua atuação conjunta, sempre no
melhor interesse do interdito. Possível sobrecarga do pai,
atual curador, que pode afetar o bem estar da família e,
assim, do incapaz. Pleito que, no caso, mostra-se razoável e
em harmonia com a própria finalidade do instituto da
curatela. Ausência de vedação legal. Jurisprudência deste
e. Tribunal. Recurso provido.

Vi stos.

Trata-se

de

agravo

de

i nstrumento

i nterposto

contra deci são qu e, em interdição ajui zada pelo agravante, Pedro
França Gu imarães Ferreira, com relação ao fil ho, En riq ue Marques
Guimarães
procedente,

Ferrei ra,
indeferiu

portador
pedido

de

au tismo

superveniente

inf antil,
no

ju lgada

senti do

do

compartil hamento da curatel a entre o pai do i nterdi to, ora agravan te,
e Marina Toledo Marq ues Gu imarães Ferreira, mãe do in terdito e ora
i nteressada ( fls. 15/16).
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Recorrem al egando, i nicial men te, não ter atentado
o MM. Juízo a q uo aos benef íci os da curatela compartil hada, que
sequer seri a vedada pel o ordenamento jurídico.
Af irmam, ai nda, q ue o julgado utili zado como
fu ndamen to da r. decisão agravada trata de situ ação bastante
distinta, envolvendo disputa en tre irmãos n o tocante à curatela de
sua mãe.
Apontam,

ademais,

Ju rispru dên cia

deste

e.

Tribu nal no senti do do seu pl eito.
Requerem a con cessão de ef eito suspensivo ativo
ao recurso e, ao fin al, seu provimento, permiti ndo-se a curatela
compartil hada do i nterdi to entre seu s pais.
In def eri u-se o ef eito suspensivo pl eiteado ( fls.
38/39).
Tempesti vo,

o

recurso

f oi

regularmente

processado, com parecer do Mi nistério Público a fl s. 45/ 46 no
sen tido do seu desprovimento.

É o r elatór io.

Com a devida vêni a aos entendimentos do MM.
Juízo a q uo e do Douto P rocurador de Ju sti ça, o recurso ora
examin ado comporta provi men to.
Trata-se, como ex posto, da cu ratela relativa a
interdito portador de au tismo inf antil, o qual sempre esteve sob os
cuidados dos seu s pais.
Os famil iares, em especial os pais, de pessoa n essa
condição, sabe-se, dedicam-se i ncansavel men te, desde cedo, ao seu
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acompan hamento, sempre atentos aos cu idados de qu e o en te
querido i nvariavel men te necessita e ao seu desen vol vimento e
evolu ção em geral .
Deve- se

reconh ecer,

porém,

qu e

esse

esforço,

embora real izado com af eto pelos famil iares do autista, pode l hes
af etar de modo ex pressi vo a roti na de suas tarefas pessoais, com
potencial preju ízo de seus interesses e necessidades i ndi viduai s. A
circunstân cia narrada, nesse senti do, certamen te demanda dos pai s e
dos

demais

famili ares

muito

tempo

e

os

desgasta

física

e

emoci onalmente.
O exercício da cu ratela, “encargo públ ico confe rido
por lei a alguém , para di rigir a pess oa e admi nis trar os b ens ” 1 a ela
rel ati vos, certamente, é parte su bstancial do esforço narrado, quando
o famili ar também assume tal fun ção. A responsabil idade envolvida
na represen tação de uma pessoa e na admin istração dos seus ben s é
mu ito grande, observando o cu rador, sempre, que “r ege -se o ins tit uto
da curat ela pe lo pri ncí pio do me lhor i nte res se do cur ate lado” 2.
Levan do- se em con sideração todos esses fatos,
pode-se verif icar a evidente perti nên cia de, n o caso ora anal isado,
permi tir-se

o

exercício

comparti lhado

da

curatela

ref erente

ao

in terdito entre seus pais.
Ressalta-se

qu e

n ada

impede,

com

ef eito,

o

deferimento do pedi do. Ex pressa vedação legal não há. Inex iste,
igu almente, qualqu er con fli to entre os pai s do i nterdi to, os qu ais,
f ati camente, sempre atuaram em con jun to visando ao seu mel hor
in teresse.
Mostra-se razoável e até mais harmonioso com
1

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. VI, 7ª edição. São Paulo: Editora Saraiva.
2010. p. 659.
2 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil Direito de Família, 8ª edição. São Paulo: Editora Atlas. 2008.
p. 437.
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relação à f inalidade do in sti tuto da curatel a, havendo pedi do nesse
sen tido, possibili te- se aos pais o seu compartil hamento, de modo q ue
possam organ izar melh or os seu s afazeres e evitar a sobrecarga de
apenas

um,

o

qu e

ocasion ari a

problemas

à

f amília

e,

consequentemen te, ao in terdito.
Os desaf ios impostos às partes coti dianamente são
mui tos e bastan te complexos. Não é admi ssível , assi m, que a Justiça
torn e tal situação ain da mai s gravosa, h avendo camin ho diverso.
En ten de- se,

al iás,

estar

apen as

a

consoli dar

ju ridicamen te algo q ue, em todos os aspectos da vi da do interdito
não sujeitos excl usi vamente ao curador, já acon tece de f ato: a
atuação da mãe, junto ao pai, no seu melh or interesse. Interesse que
será atendi do com ai nda mais exatidão, no caso, com a concomitante
promoção do bem estar da famíli a.
Os

benef íci os

da

curatela

compartil hada

em

determi nados casos, como no ora apreciado, ademai s, já foram
apontados em sedes doutrinária e jurisprudencial .
Com relação à dou tri na, tem-se, por ex emplo, o
esclarecedor en sin amento de M A R IA B E R E N ICE D I A S :
“Embora a l ei confir a l egi tim idade ao pai ou a mãe
para o e xer cício da cur ate la (CC 1.775 § 1º) , nece ssário
re conhecer a poss ibi lidade de am bos os ge nit ore s
e xer cer em de for ma com par til hada t al tar efa. N ão só
pai s, mas també m avós ou parentes outros q ue sej am
cas ados ou vivam e m união e stável hé ter o ou
homoafe tiva, podem ser nomeados em conjunto. Afinal,
si tuaçõe s part icular es com o a tutel a de netos e a
cur ate la de fil hos não pode m f icar atre ladas à r igi dez
das norm as e nem pre sci ndi r da util ização de novos
cr ité rios herm enê uti cos de af irm ação, que cumpr em a
verdade ira fi nal idade do dir eit o: gar ant ir ao cidadão o
exercíci o e fet ivo de se us dir eit os fundam ent ais .“
(DIAS, Maria Beren ice. Manual de Dir eit o das
Fam íli as. 8ª edição. São Paulo: Revi sta dos
Tribunais. 2011. p. 623)
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A
igu almente,

tem

Jurisprudência,

recon hecido

a

in clu sive

deste

razoabili dade

em

e.
se

Tribunal,
permiti r

pontual men te o compartilh amento da cu ratela:
“CURATELA
COMPARTILH ADA.
I nte rdi ção.
I nte rdi to por tador de Síndrome de Down. Ine xis tência
de be ns - Para o des envolvime nto do portador da
Sí ndr ome de Down, e sua inser ção na socie dade e no
pr ópr io mer cado de t rab alho, exi ge- se mui to mai s do
q ue vencer o pre concei to e a di scr imi nação, mas a
de dicação i ncansável de pais e i rmãos na educação e
e sti mul ação, des de o nascime nto, e o acompanhamento
em cur sos e ati vidade es peciai s, e os cuidados pere nes ,
have ndo at ual mente sob revida at é os 50 anos , m as com
um a s éri e de prob lem as, como o Mal de Alzhei mer , de
f orm a, até a recome ndar, no cas o e spe cíf ico, q ue a
curatel a s eja comparti lhada ent re os genitores , e ,
e ventualme nte , pelos i rmãos - D ive rgê nci as podem
sur gir , como, t amb ém, ocorr em no exe rcí cio do poder
famil iar e da guarda comparti lhada, e se for ne ces sár io,
caber á ao j uiz di rim ir a q ues tão. Ausê nci a de vedação
le gal , r ecomendando- a a exper iência no caso concre to.
Re cur so
par cialme nte
pr ovi do.”
( Agravo
de
In strumento
n.º
0089340-38.2012.8.26.0000,
1ª
Câmara de Direito P rivado, Tribunal de J ustiça de
SP , Rel. Des. Alcides Leopoldo e Si lva Jú nior,
Jul gado em 02/10/2012)
“Curatel a
Pe dido para nomeação de dois out ros
curadore s para exercer a f unção cum ulativame nte com
o at ual curador
Poss ibi lidade , pois não há
i mpe dim ent o l egal e há harmonia entre os inter ess ados
q ue são os pais e i rmão do i nte rdi to
Atual curador
com i dade avançada, emb ora no gozo de suas f aculdades
intel ect uai s pres ervadas
Re consideração da de cis ão
agr avada que admit e a subst ituição, mas não é di sso
que s e t rat a, mas si m de cumulação Recurso Pr ovi do
(ar t. 557, §1 º , “a” do C.P.C.)” (Agravo de
Instrumento n .º 990.10.220935-0, 3ª Câmara de
Direito P rivado, Tribunal de J ustiça de SP , Relator:
Des. Beretta da Sil vei ra, Ju lgado em 18/ 11/ 2010)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
CURATELA
COMPARTILHAD A. INTERD IÇÃO. NOMEAÇÃO DE
CURADO R.
INTERD ITO
PO RTADOR
DE
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SÍ NDROME
DE
DO WN.
PRETENSÃO
D OS
GEN ITO RES DO IN TERDITO D E EXERCER A
CURATELA
DE
FORMA
COMPARTILHAD A.
POSSIBILI DAD E. MED IDA QU E SE COAD UNA
CO M A FI NALIDADE PRECÍPUA DO INSTITUTO
DA CU RATELA. PROTEÇÃO D OS INTERESSES D O
I NCAPAZ. PRECEDENTES. 1. A curatel a, ass im com o
a tutel a, é um m unus públ ico a ser exercido na
pr ote ção dos i nte res ses do curat elado e de s eus be ns,
incum bindo aos curadore s aos cur adores , por exe mpl o,
o deve r de defe sa, suste nto e repres ent ação do
i nte rdi to. As sim , a de signação de cur ador deve se
pautar pela pr evalência dos i nte res ses do incapaz. 2.
Ne ssa pe rspect iva, r eve la- se pos sível o e xer cício da
cur ate la com par til hada, confor me pos tul ado pe los
autor es, que s ão pai s do i nte rdi to, consi der ando q ue,
em bor a não haj a r egr a e xpr ess a q ue a autorize,
igualm ent e não há vedação à pr ete nsão. Em sit uações
como a dos aut os, em que e xpr ess ame nte re que rido o
exercíci o da curatel a compart ilhada e que não há, sob
qualq uer pe rspect iva, conf lit o e ntr e os post ulante s,
nada obst a q ue sej a e la concedida, notadam ent e por se
tor nar , na e spé cie , uma ver dadeir a e xte nsão do pode r
f ami liar e da guarda - que, com o s abi do, pode ser
comparti lhada. 3. Al ém de se mos trar plausível e
conveni ent e, no cas o, a curatel a compart ilhada be m
atende à prot eção do i nte rdi to, tr atando-se de me dida
q ue vai ao encontro da fi nal idade pre cípua do ins tit uto
da curat ela, q ue é o re sguardo dos int ere sse s do
i ncapaz, r azão pela qual é de s er def eri do o plei to.
DERAM PROVI MEN TO. UN ÂNI ME.” ( Apelação
Cível Nº 70054313796, Oi tava Câmara Cível,
Tribu nal de Ju sti ça do RS, Rel. Des. Luiz Felipe
Brasil San tos, J ulgado em 01/08/2013)
“I NTERDI ÇÃO . MAIO RID ADE CI VIL. CURATELA
COMPARTILH ADA. PEDI DO FORMULADO PELOS
GENITORES.
INEXISTÊN CIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL.
MELHO R
I NTERESSE
DO
INTERD ITANDO . Agravo de Ins trumento. Di rei to de
Fam íli a. Req uer ime nto de Inter dição. Pe dido dos pai s
para at uar em conjuntam ent e como curadore s da f ilha.
Det erm inação do juízo para indicação de um único
curador. De cis ão que não s e m ost ra razoável ao cas o e m
anál ise . I nexist ência de vedação l egal ao pedi do dos
ge nit ore s. Sit uação fát ica exist ent e desde o nasci mento
da jur idi cam ent e i ncapaz. Condição i nte lectual e fí sica
não alt erada pel o atingim ent o da m aior i dade civi l.
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Mel hor inter ess e da i nte rdi tanda. Pr ovi mento do
Recurs o.”
(A gravo
de
Instru men to
0024752-85.2010.8.19.0000,
15ª
Câmara
Cível,
Tri bun al de Justiça do RJ, Rel . Des. Cl audio
Brandão, Jul gado em 17/08/2010)

Vale lembrar q ue já exi ste, também, em trâmi te no
Con gresso Nacional , o Projeto de Lei 2.692/2011, di sci pli nan do a
curatel a compartilh ada. 3
A própri a acei tação da figura do pr otutor (art.
1.742 do Código Civi l) no ordenamen to jurídi co brasil eiro, além
disso, embora mu ito menor e distan te, por exemplo, do q ue tal fi gura
representa no di rei to português, em q ue lhe compete “não s ó a
fi scalização do t utor e m caráter pe rmanente com o ainda cooperar com o q ue
est eja

em

exercíci o,

sub sti tui -lo

em

suas

fal tas

e

impedi mentos

e

repres ent ar o m enor e m j uízo e fora del e” 4, sendo q ue, em nosso di rei to,
cabe- lhe somen te aux ili ar o juiz na fi scalização do tutor, mostra qu e
a cu ratela comparti lhada não é instituto di stante do nosso si stema
como se poderia su por.
Dessa forma, n ão havendo razão para rejei tar a
preten são dos agravan tes, mas, ao contrári o, sobejando motivos para
o seu acol himento, merece provi men to o presente recu rso.
O exercício da cu ratela, assi m, deverá ocorrer em
con jun to entre o pai do interdito, ora agravante, e Marin a Toledo
Marques Guimarães Ferrei ra, mãe do i nterdi to e ora interessada,
sempre n o melh or interesse do seu f ilh o.
A prestação de contas deve ocorrer, da mesma
3

Íntegra do Projeto de Lei disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=D44BA78F2AA80C99F
BE351DB2FE47CEF.node1?codteor=938144&filename=PL+2692/2011
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. VI, 7ª edição. São Paulo: Editora Saraiva.
2010. pp. 640-641.
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manei ra, em conju nto.
Na remota h ipótese de surgir alguma di vergên cia
en tre os cu radores, caberá ao ju iz dirimi r o impasse.
Pelo exposto, dá- se provimento ao recu rso para
def eri r o pedido de exercício compartil hado da curatel a, uni ndo-se
ao agravante, no papel de curadora do interdito, a mãe deste, Marina
Toledo Marq ues Gu imarães Ferreira, que deve ser devidamente
nomeada.

MA RY GRÜ N
Relator a
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