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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Agravo de Instrumento – nº. 2011435-55.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Agravante: Maria Nilce Tavares Moraes Oliveira – Adv.: Kallyna Clea B. 
Do Nascimento e João Antônio de Moura. 

Agravada: Tereza Alice Bezerra Cavalcanti Teixeira – Adv.: Elson Pessoa 
de Carvalho Filho e Igor Espínola de Carvalho.

EMENTA:  AÇÃO ANULATÓRIA DE CURATELA C/C 
PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  C/C 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  E  NOMEAÇÃO  DE 
CURATELA -  DECISÃO CONCEDENDO A CURATELA 
PROVISÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE 
MODIFICAR  O  CONVENCIMENTO  DO  JULGADO. 
JUIZ  QUE  SE  BASEOU  EM  FARTO  CONJUNTO 
PROBATÓRIO  APRESENTADO  PELA  AGRAVADA. 
FALHA NO DEVER DA CURADORA DEMONSTRADO. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DESPROVIMENTO 
DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO EM 
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao agravo.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de 
Efeito  Suspensivo interposto por  Maria  Nilce  Tavares  Moraes 
Oliveira, hostilizando decisão interlocutória (fls.  12/13) proferida pelo 
Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital, nos autos da 
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Ação Anulatória de Curatela c/c Pedido de Antecipação de Tutela 
c/c  Prestação  de  Contas  e  Nomeação  de  Curatela movida pela 
Agravada/Tereza Alice Bezerra Cavalcanti Teixeira, que concedeu a 
Tutela Antecipada nomeando provisoriamente a Agravada como curadora 
da  Sra.  Clarice  Tavares  de  Moraes,  esta,  tia  da  Agravada  e  irmã  da 
Agravante.  

Inconformada com tal decisão de primeira instância, a 
agravante expõe, fls. 02/10, os motivos de sua insurgência, alegando em 
suma,  que  é  curadora  de  sua  irmã  por  18  anos,  que  mora  com  a 
curatelada há mais de 24 anos, que despende todos os cuidados devidos, 
com amor e zelo, como faz prova com os documentos acostados: abaixo- 
assinado;  declaração  e  comprovantes  de  compras  de  medicamentos  e 
alimentos comprados para sua irmã. 

Informa ainda, que a Agravada não tem condições de 
cuidar da higidez física e mental de sua tia, buscando apenas cuidar de 
seu patrimônio, desta forma, diante das provas colacionadas, não deveria 
ter sido deferido Tutela Antecipada Inaudita Autera Pars, motivo pelo qual, 
requer  liminarmente,  em  sede  do  presente  Agravo  de  Instrumento  a 
suspensão da decisão, no mérito a confirmação da decisão.  

Foi dado despacho, fls. 62, reservando-se para apreciar 
a liminar após a ouvida da parte contrária,  bem como informações do 
juízo primígeno. 

As  informações  foram prestadas,  e  pelo  juiz  foi  dito 
que,  a  parte  promovente  juntou  às  fls.  09/43  documentos  que 
fundamentaram os fatos alegados na peça vestibular, além de que, às fls. 
47/48,  foi  juntado  o  Parecer  do  Ministério  Público  sendo  favorável  a 
substituição da curatela, fls. 67/68.  

Houve o oferecimento de contrarrazões pela Agravada, 
fls.70/74, pugnando pela manutenção da decisão.  

Instada  a  se  pronunciar  a  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pelo Desprovimento do Recurso, fls. 84/88. 
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É o relatório.

VOTO

Trata-se de  Ação Anulatória de Curatela c/c Pedido de 
Antecipação de Tutela c/c Prestação de Contas e Nomeação de Curatela 
proposta pela Agravada, sobrinha da interditada, onde foi concedida em 
Tutela Antecipada a curatela provisória em primeira instância. 

Pois  bem,  compulsando  os  autos,  percebe-se  que  a 
fundamentação do agravante mostra-se frágil, visto que suas provas não 
demonstram os motivos que levaram o magistrado de primeira instância a 
deferir a Tutela Antecipada para curatela provisória à parte contrária, além 
de  que,  instruiu  o  recurso  com  uma  série  de  documentos  ilegíveis, 
quedando com o que preceitua o art. 333,I, do CPC. 

De outro lado, informou o juiz que a parte promovente 
juntou às fls. 09/43 documentos que fundamentaram os fatos alegados na 
peça  vestibular,  além de que,  às  fls.  47/48,  foi  juntado  o  Parecer  do 
Ministério Público sendo favorável a substituição da curatela, fls. 67/68.

Contudo, nenhum desses documentos foram juntados 
pela Agravante, além disso, dos argumentos da Agravada, se observa que 
os cuidados desprendidos pela Agravante não são os melhores como dito 
por ela em sua peça de Agravo, pois conforme informações da Agravada a 
curatelada vivia em asilo; foi cortado seu plano de saúde; a Agravante 
delegou os cuidados de curadora para terceiros; que  no ato da internação 
da curatelada  foi  dito  à  responsável  do asilo  que a família  não tinha 
tempo  de  cuidar  da  curatelada  pois  trabalhavam,   que  a  interditada 
perdeu 28 Kg; que tomava banho com homens e mulheres no asilo. 

Dessa forma, diante da inexistência de provas que faça 
crer na justificativa de modificação da decisão, entendo por bem mantê-la. 

Assim  como,  conforme  relatos  do  juiz  de  primeira 
instância, o mesmo se baseou em farto conjunto de provas apresentadas 
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pela Agravada, ao contrário da Agravante que não trouxe prova capaz de 
inverter  o  convencimento  do  julgado,  nem  trouxe  cópia  integral  do 
processo, com o nítido propósito de encobrir fatos e provas ocorridas nos 
autos originários. 

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO,  mantendo  incólume  a  decisão  combatida,  em 
consonância com o Parecer Ministerial. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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