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 Muitos idosos, a partir de 
um determinado momento não con-
seguem exercer seus direitos, admi-
nistrar seu patrimônio e fazer valer 
os seus desejos ou escolhas para o 
fi nal de vida. Quando chega esse mo-
mento precisamos estar preparados 
e orientados para enfrentá-lo da me-
lhor forma possível.

 Para isso, preparamos um 
guia para esclarecer e orientar, de 
forma objetiva, os aspectos assisten-
ciais e protetivos de que tanto se fala 
e pouco se compreende.
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A terceira idade chega para todos. 
Por isso, é importante que sempre haja no-
ções acerca de atitudes preventivas e/ou 
repressivas relativas ao idoso em questão. 
Logo, analisar-se-á fatores fundamentais 
para essa fase da vida, desde os mais sim-
ples, até os mais burocráticos.
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Do processo de 
Curatela
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Das pessoas sujeitas à 
curatela

• Aqueles que, por causa transitó-
ria ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;

• Os ébrios habituais e os viciados 
em tóxico;

• Os pródigos.

Quem pode pedir Curatela?

• Cônjuge ou companheiro;

• Parentes ou tutores;

• Representante da entidade em que 
se encontra abrigado o interditando;

• Ministério Público (excepcionalmente).

• Ordem de preferência: cônjuge/com-
panheiro, ascendentes, descendentes;
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Primeiros passos

1. Reunir documentação apta à com-
provação da situação excepcional 
da pessoa que se pretende cura-
telar (de preferência ofi cial – p. 
ex.: laudo médico);

2. Estabelecer em qual momento a 
incapacidade se revelou;

3. De preferência, fomentar uma boa 
relação familiar, a fi m de se obter 
o melhor e mais breve resultado;

4. Procurar assessoria jurídica espe-
cializada, para alinhar as peculia-
ridades do caso e a realização do 
processo judicial.
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Do Processo

Fase inicial

1. Propor Ação Judicial de Curatela, 
acompanhada de documentos 
que fundamentem o pedido;

2. Justifi cada a urgência da medida, o 
Juiz nomeará Curador Provisório;

3. O interditando é citado para com-
parecer em Juízo, onde será en-
trevistado minuciosamente pelo 
Juiz. Na impossibilidade da visita, 
o Juiz o ouvirá onde estiver, pesso-
almente ou através da nomeação 
de profi ssional capaz e de con-
fi ança. Esta entrevista pode ser 
acompanhada por especialistas e 
contar com o uso de recursos tec-
nológicos para auxiliar o interdi-
tando. O Juiz também pode ouvir 
parentes e pessoas próximas.
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Do Processo

Fase Intermediária

1.  A partir da entrevista, o interdi-
tando tem 15 dias para impugnar 
o pedido de curatela. Este pode 
constituir Advogado, e, caso não o 
faça, será nomeado curador espe-
cial, inclusive com possibilidade de 
algum parente intervir como assis-
tente. O Ministério Público acom-
panhará o feito como fi scal da lei.

2. Após o decurso dos 15 dias, com 
ou sem Impugnação, o Juiz deter-
minará a produção da prova pe-
ricial (pública ou particular), para 
avaliação da capacidade do inter-
ditando para praticar atos da vida 
civil. A perícia pode contar com 
equipe com formação multidisci-
plinar. O laudo pericial indicará es-
pecifi cadamente, se for o caso, os 
atos para os quais haverá necessi-
dade de curatela.
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Do Processo

Fase Final

1.  Após a conclusão da perícia, será 
proferida sentença. Neste ato, ob-
servadas as possíveis capacidades 
do curatelado, o Juiz: a) nomea-
rá curador (quem melhor possa 
atender aos interesses do curate-
lado – pode ser inclusive compar-
tilhada), e; b) fi xará os limites da 
curatela (afetará tão somente os 
atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial).

2. A sentença será inscrita no Regis-
tro Civil de Pessoas Naturais, e 
comunicada nacionalmente pelos 
órgãos ofi ciais.
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3. Caso cesse o motivo da curatela, 
esta poderá ser levantada (pedi-
do pode ser feito pelo curatelado, 
curador ou Ministério Público). 
Haverá nova perícia, nova audi-
ência e nova decisão judicial (com 
publicação ofi cial). Este levanta-
mento pode ser parcial, a depen-
der da avaliação técnica.
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Observações 
complementares

• É medida excepcional.

• É permitido ao curador eximir-se 
do encargo, bem como que o Mi-
nistério Público ou interessados 
requeiram tal exoneração.

• É obrigatória a prestação de con-
tas pelo curador.

• Em regra, o processo judicial 
requer o pagamento de custas 
processuais. A exceção se aplica 
aos que comprovarem a necessi-
dade de justiça gratuita.

• Sempre serão preservados os in-
teresses do curatelado, acima de 
tudo,
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Da Tomada de Decisão 
Apoiada

• A tomada de decisão apoiada é o 
processo pelo qual a pessoa com 
deficiência (sentido amplo) elege 
pelo menos duas pessoas idône-
as, com as quais mantenha vín-
culos e que gozem de sua con-

fiança, para prestar-lhe apoio na 
tomada de decisão sobre atos 
da vida civil, fornecendo-lhes os 
elementos e informações neces-
sários para que possa exercer 
sua capacidade.

• A própria pessoa que faz o re-
querimento ao Juiz, oportuni-
dade na qual, junto aos preten-
sos apoiadores, apresenta-se 
“termo”, indicando: a) pessoas 
que considera aptas a presta-
rem apoio; b) limites do apoio; c) 
compromisso dos apoiadores; d) 
prazo de vigência.

• Antes de tomar sua decisão, o 
Juiz, assistido por equipe mul-
tidisciplinar, após oitiva do Mi-
nistério Público, ouvirá pessoal-
mente o requerente e as pessoas 
que lhe prestarão apoio.
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Planejamento 
Sucessório
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Principais considerações

A fi m de evitar brigas e demora exa-
cerbada na solução do inventário (após a 
morte), é fundamental que a destinação ao 
patrimônio pessoal existente esteja mui-
to bem elaborada. Abaixo, alguns aponta-
mentos substanciais sobre o tema.

• As principais formas de preparação 
do planejamento sucessório são 
através de: testamento, doações, 
holdings familiares e private banking.

• Trata-se de trabalho para execu-
ção preventiva (antes da morte – 
aplicação imediata) e/ou repressi-
va (pós morte).

• Importante ressaltar que, em regra, 
não é permitida a dissipação/doa-
ção do patrimônio pessoal em sua 
integralidade. Os herdeiros neces-
sários (descendentes, ascendentes 
e cônjuge) têm direito à metade da 
herança, sendo que, a outra par-
te pode ser disposta livremente. 
Contudo, caso não se observe a 
metade obrigatória, tais doações 
poderão ser anuladas, de modo a 
problematizar o bom andamento 
de eventual inventário de bens.

• Cada procedimento possui pe-
culiaridades muito específi cas, e 
que devem ser aplicadas de acor-



30 3130 31

do com o caso concreto. Por isso, 
antes de qualquer medida, o ideal 
é que se consulte um Advogado 
especialista, a fi m de receber as 
instruções corretas e concretizar a 
vontade da melhor forma possível.

Considerações
Complementares

• O ideal é que qualquer pessoa pos-
sua um planejamento sucessório, 
não só para tratar dos bônus de 
uma herança, mas também de pos-
síveis ônus que ela traz (eventuais 
dívidas, impostos, honorários ad-
vocatícios, custas processuais ou 
extrajudiciais, etc.). Porém, caso 
esse não seja feito, ou tenha sido 
parcial, a saída é resolver tudo no 
Inventário, no qual será nomeado 
um Inventariante e serão apresen-
tados os herdeiros, bens, eventuais 
dívidas, e ocorrerá a partilha.

• O prazo para abertura do Inven-
tário é de 60 dias após a morte, e 
este pode ser judicial ou extraju-
dicial. Ambos devem ser acompa-
nhados por Advogado e ensejam 
o pagamento do ITCMD (Imposto 
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de Transmissão Causa Mortis e 
Doação – as alíquotas variam para 
cada Estado da federação).

• Para a realização do Inventário 
Extrajudicial, todos os herdeiros 
devem ser maiores, capazes e es-
tarem em consenso.

• E já que o tema é planeamento 
sucessório, válido salientar que 
sempre que houver testamento, 
é imprescindível que o Inventário 
seja judicial.

• A partilha de bens dependerá de 
uma série de fatores, como: regi-
me de bens do casamento do de 
cujus, se casado; existência de 
herdeiros necessários; quantida-
de de herdeiros; existência de tes-
tamento, legado, etc.
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Diretivas 
Antecipadas de 
Vontade (DAV)
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Principais considerações

• É uma espécie de documento que 
expressa as vontades de um indi-
víduo, enquanto no pleno gozo de 
suas faculdades mentais, acerca 
dos cuidados, tratamentos, dis-
posições e procedimentos que 
deseja receber caso venha a fi car 
seriamente adoentado. A doação 
de órgãos também é um tema im-
portante a ser disposto.

•  Não há legislação específi ca no 
Brasil sobre o tema, exceto a Re-
solução nº 1995/12, do CFM (Con-
selho Federal de Medicina). Em 
regra, o documento corriqueira-
mente utilizado para apresen-
tar as DAV é o “Testamento Vi-
tal”. Mas, há também o chamado 
“Mandato Duradouro”, que con-
siste na nomeação de pessoa de 
confi ança a ser consultada pelo 
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médico para tomar as decisões 
sobre esse tema.

•  O ideal é que seja feito num Ta-
belionato de Notas (munido de 
documentos pessoais), bem como 
que haja acompanhamento de 
Advogado e Médico de confi ança.
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Conclusão

• Todos os seres humanos estão 
sujeitos à situações da vida que 
podem ocasionar certa incapaci-
dade (permanente ou não), ou até 
mesmo a morte. Em razão disso, 
é essencial que todos os indivídu-
os estejam preparados para esses 
momentos, em especial os idosos, 
bem como que preparem seus fa-
miliares para isso. Para tanto, a 
família deve estar bem informada 
sobre as vontades, patrimônio, re-
lações e vida em geral daquele in-
divíduo. De qualquer forma, deve 
sempre existir algum planejamen-
to para ser posto em prática na 
chegada dessas complicadas eta-
pas. Justamente, já são fases tão 
delicadas que, quanto mais se fa-
cilitar o enfrentamento e solução 
delas, melhor (não só a si próprio, 
mas também aos entes queridos).

• Seja lá qual for o problema que 
surja na vida de algum indivíduo, 
há instrumentos legais para re-
solver todos eles. Basta que haja 
sempre assessoramento por equi-
pe técnico-profi ssional com habi-
litação especializada para tanto.
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