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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 
  
  
  
  
 
SBM

Nº 70057410771 (N° CNJ: 0465704-31.2013.8.21.7000)

2013/Cível

 

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORA. LEGITIMIDADE
ATIVA DO HERDEIRO.

Evidente a legitimidade do autor para propor a ação de prestação de contas
que diz respeito à administração dos bens de sua genitora, falecida, no período
em que a apelante exerceu o cargo de Curadora.

APELO DESPROVIDO. 
 

Apelação Cível Sétima Câmara Cível
Nº 70057410771 (N° CNJ: 0465704-
31.2013.8.21.7000)

Comarca de Pedro
Osório

N.M.A.M.

..

APELANTE

P.R.A.M.

..

APELADO

S.D.A.M.

.

INTERESSADO

 

ACÓRDÃO

           Vistos, relatados e discutidos os autos.

           Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

           Custas na forma da lei.
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           Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores
Des. Jorge Luís Dall'Agnol (Presidente e Revisor) e Des. Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves.

           Porto Alegre, 02 de julho de 2014.

DES.ª SANDRA BRISOLARA MEDEIROS,

Relatora.

 

 

RELATÓRIO

Des.ª Sandra Brisolara Medeiros (RELATORA)

            Trata-se de recurso de apelação interposto por NILDA MARIA A. DE M.,
pretendendo a reforma da sentença das fls. 80/1, que julgou procedente o
pedido formulado por PEDRO ROBERTO A. DE M., entendendo devida a
prestação de contas de sua administração quando do exercício da curatela de
sua falecida mãe, DEAMANTINA A. DE M., observados o prazo e a forma
previstos.

           Sustenta, em síntese, que o apelado não tem legitimidade para a
interposição da ação, nos termos do art. 914 do CPC, por se tratar de direito
personalíssimo. Refere, ainda, que as contas já foram prestadas à época em
que curadora de sua mãe e que as despesas para o seu sustento muitas vezes
ultrapassaram o valor do benefício previdenciário recebido (já comprovados os
gastos com medicamento, fraldas, alimentação, água e energia elétrica). Pede,
por isso, o provimento do recurso, com a extinção da ação ou sejam
consideradas prestadas as contas (fls. 84/9).

            Apresentadas as contrarrazões (fls. 93/4), e, após parecer do Ministério
Público, pelo desprovimento do apelo (fls. 100/2), vieram os autos conclusos.

           Registre-se que foram cumpridas as formalidades dos arts. 549, 551 e
552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

           É o relatório.

VOTOS

Des.ª Sandra Brisolara Medeiros (RELATORA)

            Eminentes Colegas.

            Em que pese a insurgência da apelante, inquestionável a legitimidade do
autor/apelado para propor a ação de prestação de contas, pois, na condição de
herdeiro da curatelada, Sra. Deamantina, tem interesse em saber o destino
dado ao patrimônio da genitora no período em que foi exercida a curatela,
assim como a curadora tem o dever legal de prestar contas da administração
realizada no patrimônio alheio.

           A ação de prestação de contas visa apurar a existência de crédito ou
débito e pode ser manejada tanto por quem tem o direito de exigir as contas,
caso dos autos, dirigida contra quem administra o patrimônio de terceiro,
quanto por quem tem o dever de prestá-las, consoante clara dicção do art. 914
do Código de Processo Civil.

           Nesse sentido: 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DA CURADORA DE
PRESTAR CONTAS. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar
em prescrição, quando a ação de prestação de contas foi proposta antes de expirar
o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A autora, na qualidade de
herdeira da interdita, e a ré, como curadora, tem legitimidade para figurar nos pólos
ativo e passivo da ação. 3. A ação de prestação de contas visa apurar existência de
crédito ou débito, e pode sempre ser exigida de quem administra bem de outra
pessoa, como é o caso de quem exerce a curatela de pessoa interditada. Incidência
do art. 914 do CPC. 4. Se a ré exercia a curatela de sua genitora e administrava o
patrimônio dela, é inequívoca a sua obrigação de prestar as contas reclamadas pela
irmã. Inteligência dos art. 1.755 comb. com art. 1.781 do CCB. 5. O benefício da
assistência judiciária gratuita é exceção e visa assegurar o acesso à justiça de
quem não possui recursos para atender as despesas do processo sem acarretar
sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família, não podendo ser considerada pobre,
na acepção legal, a parte que não comprova a sua incapacidade econômica. 6. É
cabível a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação
de contas, devendo eles remunerar adequadamente o advogado da parte,
atendendo as diretrizes legais. Recurso da autora provido e recurso da ré
desprovido. (Apelação Cível Nº 70056243009, Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em
23/10/2013) 

  
 

           Assim também o parecer da Dra. Procuradora de justiça, verbis (fls.
101/2):

“Com efeito, o curador exerce um múnus público e o grau parental
não afasta o dever de prestar contas.

Desimportam as divergências pessoais existentes entre os filhos,
pois o encargo exercido exige transparência nos atos. O curador
deve demonstrar em juízo que vem atendendo com zelo à
administração dos bens e rendimentos do curatelado e quando isso
não é feito, os demais filhos do interdito são partes legítimas a
postularem a prestação de contas. (...)

De acordo com Adroaldo Furtado Fabrício, em seus Comentários ao
Código de Processo Civil, volume VIII, tomo III, Rio de Janeiro:
Saraiva, 1988, p. 314:

‘Prestar contas significa fazer alguém a outrem,
pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos
componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação
jurídica, concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou
devedor, ou de sua inexistência. A natureza dessa relação jurídica
pode variar muito; de um modo geral, pode-se dizer que deve
contas quem quer que administre bens, negócios ou interesses de
outrem, a qualquer título. Há de prestar contas, por outras palavras,
aquele que efetua e recebe pagamentos por conta de outrem,
movimentando recursos próprios ou daquele em cujo interesse se
realizam os pagamento e recebimentos’.

Assim, e nos termos do artigo 914, inciso II, do Código de Processo
Civil, todo aquele que administra bens de outrem, a qualquer
título, tem a obrigação de prestar contas.

Na hipótese, a prestação de contas requerida diz respeito à
administração dos bens da falecida Deamantina no período em que
a requerida exerceu o cargo de Curadora da idosa, desde
25/04/2008 (ut termo de compromisso de curador provisório, fl. 10),
até 01/06/2012, data do falecimento da idosa, na forma referida na
exordial (fl. 02).

É de se ver que, na contestação (fls. 29/30), Nilda admitiu ter
administrado os benefícios previdenciários recebidos pela mãe,
assim como os locativos provenientes de um imóvel de propriedade
dela.
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Logo, por certo que Nilda tem o dever de prestar as contas
requeridas.

Ao ocaso, a análise das contas a serem prestadas é juízo a ser feito
na segunda fase, não sendo pertinente, nesta oportunidade,
apreciar a alegação da insurgente de que as contas já foram
devidamente prestadas em razão de a curatelada receber dois
benefícios previdenciários e as despesas muitas vezes
ultrapassarem esse valor (fl. 87).” 

 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

  
 
Des. Jorge Luís Dall'Agnol (PRESIDENTE E REVISOR) - 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
70057410771, Comarca de Pedro Osório: "NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME." 

  
 
Julgador(a) de 1º Grau: CRISTIANE DIEL

 

 


