
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RP
Nº 70073807489 (Nº CNJ: 0144863-49.2017.8.21.7000)
2017/CÍVEL

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
EXERCÍCIO  DA  CURATELA.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  DESTITUIÇÃO  DO  PERITO.  MÉTODO  DO
CÁLCULO  DA  REMUNERAÇÃO  DO  CURADOR.
PRECLUSÃO.  EMPRÉSTIMOS  NÃO  AUTORIZADOS
REALIZADOS  PELO  CURADOR.  “MISTURA”  DE
DINHEIRO DO CURADOR E  CURATELADO QUE  NÃO
AUTORIZA  O  ACOLHIMENTO  DAS  CONTAS
OFERTADAS.

PRELIMINARES: 

Cerceamento de defesa: Após a nomeação do perito
judicial  –  em  abril/2009  –  as  partes,  durante  08
anos de curso da marcha processual, tiveram amplo
espaço  para  debater  acerca  da  perícia  contábil.
Motivo  pelo  qual  não  procede  a  alegação  de
cerceamento  de  defesa,  ainda  que  o  juízo  de
origem não tenha considerado o laudo do assistente
técnico.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Destituição  do  perito:  O  valor  discrepante,
apresentado em um dos laudos periciais elaborados
pelo  expert,  foi  obtido  tão  somente  em
atendimento ao método de cálculo requerido pelo
próprio apelante. Método o qual, que não confere
com  a  sistemática  definida  em  decisão
interlocutória  anterior,  sobre  a  qual  operou-se
preclusão, conforme ressalvado na própria perícia.
Razão  pela  qual,  não  procede  a  alegação  de
inconsistência  na  perícia  judicial,  tampouco  o
pedido preliminar de “destituição do perito”.

MÉRITO

Considerando que: 

1. O laudo do assistente técnico do apelante parte
de premissa equivocada ao calcular a remuneração
pelo  exercício  da  curatela  em  desconformidade
com a decisão de fl. 1247;

2. Não houve expressa e inequívoca concordância
de  demais  parentes  em  relação  às  contas
apresentadas pelo curador/autor/apelante;
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3.  Não  há  clara  demonstração  da  origem  dos
cheques compensados nas contas do interdito e

4.  Ainda  que  se  admita  que  os  cheques  tenham
origem em pagamento de honorários advocatícios,
não é lícito interpretá-los como “empréstimos” do
curador ao curatelado;

A conclusão é a de que não se justifica a pretensão
de  acolhimento  da  conta  apresentada  pelo
assistente  técnico  do  apelante,  no  qual  há
indicação  de  que  o  curador  é  credor  de  R$
7.343,19.

Caso  em  que  vai  mantida  a  sentença  de
desacolhimento das contas ofertadas pelo curador e
reconhecimento de crédito em favor do espólio do
interdito no valor de R$ 31.330,85.

REJEITARAM  AS  PRELIMINARES  E  NEGARAM
PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº  70073807489  (Nº  CNJ:  0144863-
49.2017.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

L.E.K.
..

APELANTE

R.A.K.
..

APELADO

S.L.D.K.
..

INTERESSADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara Cível do

Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e negar

provimento à apelação.

Custas na forma da lei.
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Participaram do  julgamento,  além  do  signatário  (Presidente),  os

eminentes Senhores  DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS E DES. NEY WIEDEMANN

NETO.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2017.

DES. RUI PORTANOVA, 

Relator.

R E L A T Ó R I O

DES. RUI PORTANOVA (RELATOR)

Trata-se  de ação de  prestação  de  contas  oferecida  pelo  curador

LAURY  ERNESTO em face  do  exercício  da  curatela  do  falecido  genitor  LAURY

DUVAL, pelo período de curatela compreendido entre novembro/2004 até o óbito

do curatelado, em agosto/2005.

A  viúva  do  curatelado  Adylles concordou  com  as  contas

apresentadas e a filha do interdito (Denise), após pedir explicações e documentos

complementares, abandonou o processo.

Instaurou-se  litígio  entre  o  curador  e  seu  irmão,  outro  filho  do

curatelado, ROGÉRIO.

Foi nomeado perito judicial.

Ao  final,  após  12  anos  de  tramitação  da  ação,  foi  proferida

SENTENÇA que  desacolheu as  contas  oferecidas pelo curador e reconheceu um

crédito  em  favor  do  Espólio  do  curatelado  no  valor  de  R$  31.330,85,  a  ser
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corrigido  monetariamente  desde  31/08/2005,  com  juros  de  mora  a  partir  do

trânsito em julgado da sentença.

Contra  essa  sentença,  apelou  o  autor/curador  LAURY  ERNESTO.

Preliminarmente: 1. alegou cerceamento de defesa, pois a sentença se baseou no

último laudo do perito judicial sem levar em consideração os demais elementos de

prova constantes dos autos, tais como parecer do assistente técnico e 2. sustentou

que o perito judicial deve ser destituído, em razão da incongruência apresentada

entre os 05 (cinco) laudos apresentados pelo perito, que apresentaram valores

muito discrepantes. 

No mérito, fez as seguintes alegações: 1.  que assumiu a curatela do

falecido pai  por insistência da sua mãe  Adylles  (viúva do interdito) e da irmã

Denise, que ao final concordaram com as contas apresentadas;  2.  que as contas

bancárias do curatelado estavam com saldo negativo e diante das várias despesas

do  interdito  (remédios,  plano  de  saúde,  internações  hospitalares,  serviços  de

enfermagem, etc...) teve que efetuar pagamentos do “próprio bolso” para manter

as  contas  do  interdito  em dia;  3.  que  em razão  dessa  necessidade  concedeu

empréstimos ao curatelado, representados por “notas promissórias” assinadas pela

viúva Adylles e “cheques compensados” de clientes do curador/apelante; 4. que o

perito  judicial  lançou  no  laudo,  equivocadamente,  à  credito  do  curatelado,

valores decorrentes de renda de locativos e também “cheques compensados”; 5.

que os valores dos cheques não poderiam ser lançados a crédito do curatelado,

mas sim à débito, pois decorreram de “empréstimo” concedido pelo curador ao

curatelado, provenientes de pagamento de honorários advocatícios em favor do

curador, depositados diretamente nas contas bancárias do curatelado, para evitar

pagamento  de  CPMF; 6.  que  deve  ser  fixada  remuneração  pelo  exercício  da

curatela, calculados somente sobre as entradas e não sobre o saldo mensal ao

final de cada mês, como realizado pelo perito e  7. que deve ser considerado o

resultado  indicado  pelo  seu  assistente  técnico,  com reconhecimento  de  saldo

favorável ao apelante/curador, já considerada a remuneração pelo exercício da

curatela, no valor de R$ 7.343,19. 
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Pediu,  preliminarmente,  o  acolhimento  da  preliminar  de

cerceamento de defesa e a destituição do perito e, no mérito, o reconhecimento

de saldo favorável ao apelante, no valor de R$ 7.343,19.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público declinou de intervenção.

Registro  que  foi  observado  o  disposto  nos  artigos  931  e  934  do

Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.

É o relatório.

V O T O S

DES. RUI PORTANOVA (RELATOR)

O CASO

O falecido LAURY DUVAL era casado com ADYLLES e com ela teve os

filhos LAURY ERNESTO, DENISE e ROGÉRIO.

Antes do óbito, ocorrido em 15/08/2005 (fl. 922 do apenso) LAURY

DUVAL foi interditado para atos da vida civil (processo de interdição em apenso –

001/1.05.0562446-3), tendo sido nomeado curador o filho LAURY ERNESTO.

Tão logo falecido o curatelado, o curador LAURY ERNESTO, para se

ver  liberado  dos  compromissos  e  responsabilidades  decorrentes  do  encargo,

ajuizou a presente ação para prestar espontaneamente as contas no período em

que exerceu a curatela: de novembro/2004 até agosto de 2005.
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A  viúva  do  interdito,  ADYLLES,  concordou  com  as  contas

apresentadas (fl. 393).

A  filha  DENISE  (irmã  do  autor/curador),  solicitou  alguns

esclarecimentos (fls. 398/399 e 448) e não mais se manifestou na demanda.

Já o outro filho ROGÉRIO impugnou as contas oferecidas, passando,

a partir de então, o processo a se desenvolver para dirimir o impasse gerado no

cômputo das despesas e receitas do interdito, com produção de extensa prova de

perito judicial contábil, com a participação de assistentes técnicos.

Ao  final,  a  sentença  acatou  o  resultado  apontado  pelo  perito

judicial  para  desacolher as  contas  ofertadas  pelo  curador  LAURY  ERNESTO  e

reconhecer um saldo favorável ao Espólio do interdito/curatelado no valor de R$

31.330,85, a ser corrigido desde  a data do oferecimento das contas (31/08/2005)

e incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Contra essa sentença, apelou o autor/curador LAURY ERNESTO. Em

suma,  como  já  relatado  inicialmente,  alegou  preliminares  de  cerceamento  de

defesa e defeito da perícia judicial. No mérito, por diferentes razões, defende

que deve ser reconhecido em seu favor a quantia de R$ 7.343,19, já considerada a

remuneração pelo exercício da curatela.

Enquadrado sinteticamente o caso, vamos ponto a ponto.

PRELIMINARES

1. Cerceamento de defesa
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Alega o apelante que a sentença – para reconhecer o crédito de R$

31.330,85 em favor do Espólio do curatelado – se baseou exclusivamente no último

laudo do perito judicial (fl. 1.503), sem deliberar sobre os demais elementos de

prova existentes nos autos, especialmente sem tecer qualquer consideração ao

laudo do assistente técnico  indicado  pelo  apelante,  infringindo  desse modo os

artigos 371 e 479 do CPC.1 

Também argumentou que a justificativa da sentença, para não levar

em conta o parecer do assistente técnico, não é correta.

É  que  a  sentença  disse  (fl.  1.631v)  que  “o  laudo  pericial

apresentado pelo perito assistente do autor, sequer pode ser considerado nestes

autos, pois não firmado pelo profissional”.

No  ponto,  alegou  o  recorrente  que  a  falta  de  assinatura  do

assistente técnico é irregularidade sanável, devendo o juízo ter determinado a

correção do defeito, pela intimação do assistente para assinar o laudo. Caso em

que a não intimação e a desconsideração por completo do trabalho do assistente

técnico configuraria também cerceamento de defesa.

Pois bem.

Enquadrada  alegação  de  cerceamento,  realmente,  é  de  se

reconhecer que a justificativa para a sentença não ter considerado o último laudo

do assistente técnico do apelante de fl. 1572, não se mostra adequada.

Com razão o apelante quando refere que a mera falta de assinatura

do laudo do assistente técnico não implica na necessária desconsideração do laudo

do assistente,  mas sim, deveria levar o juízo  a providenciar  o saneamento da

irregularidade.

1 Art. 371.   O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479.  O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na
sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito.
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Todavia,  apesar  dessa  ressalva  quanto  ao  procedimento  do  juízo

sentenciante, com a devida vênia, não há cerceamento de defesa.

Isso porque, após iniciada a prova pericial, ambas as partes tiveram

diversas oportunidades para contrapor os laudos do expert, apresentando diversas

impugnações  o  que  ensejou  seguidas  manifestações  do  perito  judicial,  com

elaboração de laudos complementares.

Tocante  ao  amplo  debate  acerca  da  prova  técnica  contábil,

oportunizado pelo  juízo  originário,  vale  termos  em conta o  seguinte histórico,

relatado na sentença, contra o qual o apelante não controverte (fl. 1630):

“Nomeado perito judicial (fls. 840/841).

Quesitos do autor às fls. 856, 883/888, complementados às fls.
1090/1093, 1243/1246, 1316/1324, 1433/1434, 1439/1441, 1464/1468,
1498/1499, 1518/1525 e 1551/1567.

Quesitos  do  interessado  Rogério  às  fls.  872/875,
complementados  às  fls.  1086/1088,  1250/1254,  1312/1315,
1446/1453, 1478/1480, 1509/1511 e 1533/1535.

Laudo  pericial às  fls.  1042/1051,  complementado às  fls.
1208/1213, 1277/1278, 1395/1401, 1456/1460, 1489/1493, 1501/1503,
1528/1530.

O laudo inicial e os complementares foram impugnados  pelo
autor (apelante) e pelo interessado Rogério.

Laudo do perito assistente do autor às fls. 1568/1572.

Memoriais  do  autor  às  fls.  1611/1618,  no  qual  requereu  a
procedência da demanda com a restituição de R$ 7.343,19 em seu
favor.

Memoriais  do  interessado  Rogério  às  fls.  1620/1629,  no  qual
sustenta a existência de saldo credor em favor do incapaz, no valor de
R$ 31.330,85.”
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Destaco que do laudo pericial final de fl. 1501/1503 (utilizado pela

sentença),  as  partes  tiveram vista em razão do despacho judicial  de fl.  1512,

tendo o apelante impugnado novamente o laudo na fl. 1518, vindo novamente o

perito judicial a complementar o laudo na fl. 1528 e novo despacho judicial à fl.

1531, novamente, dando oportunidade às partes para falar.

Para  além  dessa  sucessiva  oportunização  ao  contraditório,

importante registrar que, ao final, por ocasião dos memoriais prévios à sentença

(fl.  1611/1618),  o  autor/apelante  não  mencionou  ao  juiz  ter  ocorrido

cerceamento de defesa.

O apelante inova.

Lícito dizer que o apelante “aguardou” a sentença para somente

após – em grau de recurso – suscitar nulidade por cerceamento de defesa, quando

teve oportunidade de alegar tal vício, ainda ao juízo de origem. Mas não alegou na

primeira ocasião em que teve oportunidade. 

Conduta que, pelo menos em tese, lícito considerar ter violado o

princípio da colaboração, previsto no artigo 6º do CPC.

Portanto, após a nomeação do perito judicial – em abril/2009 (fl.

841) – as partes, durante 08 anos de curso da marcha processual, tiveram amplo

espaço para debater acerca da perícia contábil, não sendo razoável, com a devida

vênia, a defesa de cerceamento de defesa.

Razão pela qual, desacolho a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Destituição do perito – incongruência nos diferentes laudos.
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Alega o recorrente que o perito do juízo (Sr. José Antônio Pagliani

Py) deve ser destituído diante da “enorme diferença” e discrepância de valores

apontados nos laudos periciais apresentados ao longo no processo.

Neste ponto, o apelante relaciona cinco diferentes laudos do perito

judicial  para  defender  a  insegurança  do  trabalho  do  expert a  justificar  a

destituição do perito.

Importante  dizer  logo:  também nesta  preliminar,  o  apelante  em

suas  últimas  manifestações  prévias  à  sentença  (petição  de  fl.  1.552/1567  e

memoriais de fls. 1611/1618)  não requereu ao juízo de origem a destituição do

perito judicial. 

Logo, o pedido de destituição do perito não foi objeto de debate na

sentença  atacada,  por  falta  de  provocação  do  apelante  (interessado  na

destituição),  motivo  pelo  qual  já  se  teria  motivo  suficiente  para  rejeição  da

preliminar.

Mesmo assim, para que não paire dúvida acerca da improcedência

da  alegação  de  “incongruência”  nos  laudos  periciais,  vale  o  exame  da  tese

defendida em preliminar pelo recorrente.

Dito  isso,  importante termos  em conta exatamente a relação do

resultado final dos diferentes laudos e diferentes valores indicados na perícia, tal

como indicado  no apelo,  com a finalidade  de demonstrar  “incongruência”  nos

laudos (fl. 1644):

1 - laudo de fls. 1041/1051: saldo final de R$ 26.789,72;

2 - laudo de fls. 1208/1239: saldo final de R$ 29.711,14;

3 - laudo de fls. 1277/1307: saldo final de R$ 30.372,50;
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4 - laudo de fls. 1395/1429: saldo final de R$ 2.990,17 e

5 - laudo de fls. 1501/1503 e fl. 1528/1530: saldo final de 

R$ 31.330,85.

Note-se que em 04 (quatro), dos 05 (cinco) laudos referidos pelo

apelante, há uma certa “equivalência” entre os valores apontados pelo  expert,

como crédito em favor do curatelado, a ser ressarcido pelo apelante.

Em  04  dos  05  laudos,  o  valor  apontado  pelo  perito,  objeto  de

ressarcimento pelo apelante, gira em torno de R$ 30.000,00. 

Somente no laudo “4” (fls. 1395/1429) é apresentado um crédito,

realmente  discrepante,  apontando  um  saldo  final,  em  favor  do  espólio  do

curatelado, no valor de R$ 2.990,17. 

Valor esse, de fato, bem abaixo da média de valores dos demais

laudos e do valor final de R$ 31.330,85, reconhecido pela sentença, constante do

último laudo do expert.

Mas  essa  diferença  tem  justificativa  para  ter  ocorrido  e  não

demonstra  “incongruência”  na  perícia  como  um todo,  a  ponto  de  acarretar  a

destituição do perito e a reabertura da instrução.

Não  há  como  negar  que,  neste  ponto,  a  análise  da  presente

preliminar toca um tanto o mérito acerca do saldo final das contas.

Seja como for, ainda preliminarmente, vale “tangenciar” o mérito

acerca da correção da conta, em face do fundamento trazido pela parte para o

pedido preliminar de “destituição do perito”.
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Para  tanto,  importante  termos  em  mira  que  a  decisão

interlocutória de  fl.  1.247 fixou  a  “fórmula”  pela  qual  deveria  ser  fixada  a

“remuneração” do curador/apelante. 

Eis a decisão:

“Vistos. (...)

A  gratificação  ao  curador  não  possui  caráter  de
remuneração,  mas  simples  prêmio  decorrente  do
exercício do múnus da curadoria, a qual fixo em
5% sobre o valor apurado no saldo final
referente a cada mês objeto de prestação de
contas. Intimem-se.”

Note-se  que  a  decisão  de  fl.  1247  fixou  a  base  de  cálculo  da

remuneração do curador/apelante sobre o “saldo final” de cada mês da prestação

de contas. Em outras palavras, segundo a decisão de fl. 1247, a remuneração do

curador deveria ser calculada após a apuração do saldo restante das “entradas” e

“saídas” de cada mês.

E essa definição transitou em julgado, pois contra ela o apelante

não interpôs agravo de instrumento, recurso cabível à época em que proferida a

decisão de fl. 1247, no ano de 2013.

No ponto, disse corretamente a sentença (fl. 1631v):

“(...)
E mais, o curador considerou, a título de gratificação
pelo encargo suportado, o percentual de 5% sobre o
movimento financeiro total, ao passo que o julgador,
a tal título, lhe deferiu 5% sobre o valor apurado no
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saldo final referente a cada mês objeto de prestação
de contas (fl. 1247).
(...)
Não fosse por isso, pretende o autor discutir, neste
momento  e  fase  processual,  a  “fórmula”
determinada pelo julgador para a contraprestação
do encargo exercido (fls. 1565/1566), o que não
se  mostra  pertinente,  porquanto
deveria  tê-lo  feito  no  momento
processual oportuno.”

E é com base na premissa assentada na decisão de fl.  1247 que

surge a explicação para o laudo “4” (fls. 1395/1429) ter apontado o valor de R$

2.990,17, tão abaixo da média de R$ 30.000,00 dos demais laudos.

Com efeito, o valor de R$ 2.990,17, indicado pelo perito no laudo

complementar  “4”  (fl.  1.400),  apenas  apresentou  esse  valor  ao  calcular  a

retribuição do curador, conforme a sistemática defendida pelo apelante.

Da  leitura  do  contexto  do  laudo  “4”  (fl.  1400),  percebe-se

nitidamente  que  o  perito  ressalvou  que  tal  valor  não decorre  do comando da

decisão judicial de fl. 1247, mas tão somente em “atendimento ao postulado” na

quesitação do apelante.

Eis o que disse o perito no laudo “4” de fl. 1400:

QUESITO DO APELANTE: 
“11. Calcule o perito o percentual de 05% fixados na
fl.  2156  (renumerada  para  fl.  1247)  sobre  a
movimentação financeira total ao final de cada mês
objeto de prestação de contas?

RESPOSTA (do perito): Esclarecemos por partes:
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a. –  O determinado na fl.  2156 (renumerado para
1247)  dos  autos  foi  5%  sobre  o  valor  apurado  no
saldo final, conforme transcrevemos:

“A gratificação ao curador não possui
caráter  de remuneração,  mas  simples
prêmio  decorrente  do  exercício  do
múnus da curadoria, a qual fixo em 5%
sobre  o  valor  apurado  no  saldo  final
referente  a  cada  mês  objeto  de
prestação  de  contas.  (decisão  de  fl.
1247)”

b.  –  Portanto,  em  atendimento  ao
postulado,  demonstramos  em  planilhas
apensadas  à  Documentação  Auxiliar  nº  05,  o  valor
referente a 5% sobre o saldo final de cada mês.”

QUESITO DO APELANTE: 
“12. Refaça, por gentileza, os cálculos apresentados
com  base  no  parâmetro  acima
solicitado.

RESPOSTA: Esclarecemos como segue:

O  solicitado  está  demonstrado  em  planilhas
apensadas à documentação auxiliar nº 5, obtendo um
saldo  a  favor  curatelado  na  ordem  de  R$
2.990,17.”

Ou seja, está muito claro, pela explicação do perito no laudo “4” de

fl. 1400, que o laudo “discrepante” apontou um saldo favorável ao curatelado,

muito abaixo da média dos demais laudos, tão somente em razão do perito ter

calculado a remuneração do curador “em atendimento ao postulado” pelo próprio

curador/apelante.
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Postulado esse que o perito ressalvou ser diverso da definição de

cálculo da decisão de fl. 1247.

Aliás,  o  próprio  perito,  ao  responder  esclarecimentos

complementares na fl. 1491, não deixou dúvida acerca do significado da expressão

“seguindo o raciocínio postulado”.

Diz o perito (fl. 1491):

“O termo seguindo o raciocínio postulado, utilizado
pelo signatário indica que a resposta visa atender à
premissa  formulada pela parte,  sem adentrar em
seu mérito.”

Ou seja, o valor discrepante do laudo “4” foi obtido tão somente em

atendimento  ao  método  de  cálculo  requerido  pelo  próprio  apelante,  que  não

confere com a sistemática definida na decisão interlocutória de fl. 1247.

Razão  pela  qual,  não  procede  a  alegação  de  inconsistência  na

perícia judicial, tampouco o pedido preliminar de “destituição do perito”.

Rejeitadas as preliminares.

MÉRITO

Antes de mais, vale lembrar que não está em debate neste processo

o  dever do  apelante  LAURY  ERNESTO em prestar  contas  da  administração  da

curatela do falecido pai LAURY DUVAL.
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O dever decorre da lei e da própria natureza da curatela, sendo que

o próprio apelante reconheceu o dever ao oferecer espontaneamente as contas do

período  da curatela  (novembro/2004 até agosto  de 2005),  tão logo falecido  o

curatelado.

A inconformidade está no julgamento de desacolhimento das contas

prestadas e no reconhecimento do crédito, em favor do espólio do curatelado, no

valor de R$ 31.330,85, conforme apontado pela perícia judicial.

Com  efeito,  ao  invés  da  obrigação  de  devolver  tal  quantia,  o

apelante entende ser credor do Espólio da quantia indicada pelo seu assistente

técnico, no valor de R$ 7.343,19.

Dito  isso,  vamos  ao  enfoque  dos  diferentes  temas  deduzidos  ao

longo da apelação.

1.  Remuneração pelo exercício do    múnus    da curatela: premissa

equivocada do assistente técnico. – PRECLUSÃO decisão de fl. 1247.

Pelo  que  se  viu  do  enfrentamento  preliminar  do  pedido  de

destituição  do  perito  judicial  –  temos  condições,  desde  logo,  de  dizer  que  o

cálculo do assistente técnico do apelante parte de uma premissa, com a devida

vênia, equivocada.

O apelante defende que a remuneração pelo exercício da curatela

(5%) deve ser calculado somente sobre o total das  “entradas” de cada mês do

exercício da curatela.

Diz o recorrente à fl. 1649/50 da apelação:
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“...  a  remuneração  a  ser  fixada  deve  levar  em
consideração a importância dos bens administrados,
bem como o zelo e dedicação do requerente quando
do exercício do encargo. Por certo que o percentual
deve  ser  calculado  sobre  o  valor  total  da
movimentação financeira de cada mês e não sobre o
saldo final, pois o correto seria que o encontro das
contas  fosse  igual  a  zero e,  neste caso,  o  curador
nada receberia, o que não se pode admitir.
(...)
Todavia, não foi este o entendimento exarado pelo
douto  julgador  na  sentença que  fixou  honorários
para  o  curador  no  patamar  de  5%  sobre  o  valor
apurado  no saldo final referente a cada mês objeto
da prestação de contas.

Com efeito,  a  sentença  merece  reforma  também
neste ponto, a fim de que o  valor dos honorários
pelo  exercício  do  múnus  seja  calculado  sobre  o
saldo total das entradas de créditos sem descontar
os  débitos,  sob  pena  de  o  resultado  ser  igual  ou
inferior a zero, o que não se pode aceitar.”

Contudo, como já demonstrado em preliminar, houve preclusão em

relação à  forma de identificação  da remuneração do curador  –  nos  termos da

decisão de fl. 1247 – pela qual os honorários/remuneração do apelante/curador

devem  ser  calculados  sobre  o  “saldo  final referente  a  cada  mês  objeto  de

prestação de contas”.

Assim,  o  cálculo  do  assistente  técnico,  que  parte  da  premissa

equivocada do cômputo da remuneração do curador, não se presta a identificar o

correto “encontro de contas” no exercício da curatela.

Só  por  aí,  já  é  possível  dizer,  seguramente,  não  ser  possível  a

inversão da relação de crédito/débito posta na sentença, passando o apelante (de
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devedor de R$ 31.330,85) para credor de R$ 7.343,19, como indicado no laudo do

assistente técnico (fl. 1568/1572).

E  não  por  que  não  “foi  assinado”  o  documento  pelo  assistente

técnico – como dito na sentença – mas porque, digo agora, pois parte de premissa

equivocada.

Para além da inadequação em relação ao cálculo da remuneração

do curador, o laudo do assistente técnico apresenta outras inadequações que se

verá na sequencia do voto.

2. Concordância dos demais familiares.

Diz o apelante que assumiu a curatela do pai após insistência da

mãe ADYLLES (viúva do curatelado) e da sua irmã DENISE, as quais concordaram

com as contas apresentadas pelo apelante.

Neste  ponto,  a  intenção  do  curador/apelante  é  defender  ser

injustificada a resistência de seu irmão ROGÉRIO em relação à administração dos

bens e rendas do falecido pai, no exercício da curatela.

Para tanto, argumenta que tanto sua administração foi boa, que a

viúva ADYLLES e a outra irmã DENISE concordaram com as contas apresentadas.

Mas não há concordância dos demais parentes interessados ampla e

irrestrita ou isenta de qualquer ressalva, como defende o apelante.

Vejamos.
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Viúva ADYLLES

Tocante à viúva ADYLLES é bem de ver que sua concordância com as

contas (petição de fl. 393) é manifestada no processo por petição assinada pelo

próprio apelante, na condição de procurador da viúva.

Ou seja, considerando que o apelante é o próprio advogado da viúva

neste  processo,  não é  razoável  se  imaginar  que o  apelante,  ao representar  a

própria mãe/viúva no processo, ofertasse impugnação às contas que ele próprio

ofereceu na condição de parte.

A hipótese de o apelante (autor em causa própria na ação de oferta

de contas) patrocinar, como advogado, a viúva do curatelado, em tese, poderia

ensejar  “conflito  de  interesse”  entre  cliente  (viúva  ADYLLES)  e  o  advogado

constituído pela viúva, que vem a ser o próprio autor/apelante LAURY ERNESTO.

Outro raciocínio a se fazer é um tanto mais “humano”. Também é

lícito ponderar que a concordância da viúva ADYLLES seja realmente genuína, mas

decorrente de um sentimento “materno” para evitar o acirramento do conflito

entre seus dois filhos: o apelante LAURY ERNESTO  e o apelado ROGÉRIO, que

discordou das contas apresentadas.

Assim,  lícito  ainda  ressalvar  que  a  concordância  da  viúva  não

decorra  exatamente  do  entendimento  pelo  acerto  do  cálculo  das  contas

propriamente dito.

Por  tais  razões,  a  “concordância”  da  viúva  ADYLLES  deve  ser

recebida  com  ressalva  e  não  tem  a  força  de  convencimento  defendida  pelo

apelante.
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Irmã DENISE

Por  outro  lado,  a  irmã DENISE também não ofereceu expressa  e

irrestrita concordância em relação às contas.

Ao contrário. 

Em sua  primeira  manifestação  no  processo  (fl.  398/399),  DENISE

solicitou esclarecimentos diversos ao apelante, pois em vários aspectos identificou

falha de informações e documentação nas contas apresentadas.

Vale, em especial, para já introduzirmos o ponto posterior, destacar

a ressalva da irmã DENISE, em relação a “empréstimos realizados pelo curador”.

Tocante a  empréstimos realizados  pelo  curador,  disse  DENISE na

manifestação de fl. 398:

“- os dez primeiros lançamentos de fl. 03 dão conta
de  empréstimos  realizados  pelo  curador  ao
interditado nos meses de junho e setembro de 2004,
somando  R$  12.676,73.  No  entanto,  tais
lançamentos  não  estavam  suportados  por
documentos.  Posteriormente,  apresentou  petição
juntando  cópia  de  notas  promissórias,  das  quais,
apenas  as  três  primeiras  foram  firmadas  pelo
interditado (fls. 377/386).”

Essa ressalva de DENISE – tocante aos empréstimos realizados pelo

apelante ao curatelado – como se verá adiante, é apenas o exemplo que mais

chama a atenção, dentre várias outras ressalvas e pedidos de esclarecimentos de

DENISE, em relação às contas oferecidas pelo autor/apelante.

Certo. Após essa solicitação de esclarecimento, realizada em 2006

(fl. 399), DENISE abandonou o processo e não se manifestou mais.
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O máximo que se pode dizer é que, após pedir esclarecimentos, e

indicar falta de lastro documental para amparar os lançamentos de empréstimos

realizados  pelo  curador,    é  que  houve  uma  concordância  tácita  de  DENISE,

decorrente do seu silêncio no processo, após pedir esclarecimentos.

Também aqui não há uma concordância expressa e escorreita de

DENISE em relação às contas oferecidas pelo apelante.

Portanto, a defesa vinda da apelação, no sentido de que os demais

parentes  concordaram  com  as  contas  apresentadas,  tendo  somente  ROGÉRIO

impugnado “sem justificativa”, não é fundamento para reformar a sentença.

3.  PONTO  NODAL:  Empréstimos  efetuados  pelo  curador  não

contabilizados na perícia judicial em favor do apelante/curador.

Para além da discussão do método de cálculo da  remuneração do

curador/apelante (examinado acima), este é o ponto nodal para verificação do

acerto  ou  não  do  julgamento  de  desacolhimento das  contas  ofertadas  pelo

apelante.

Defende o recorrente que em razão do precário estado de saúde do

pai/interdito, que demandava uma série de despesas decorrentes de  remédios,

hospital,  serviço  de  enfermagem  e  demais  despesas  ordinárias  em  geral,  foi

obrigado  a  “tirar  do  próprio  bolso”  para  cobrir  saldos  negativos  bancários  do

curatelado, desde que assumiu a curatela em 2004.

Nesse contexto, informa que  efetuou empréstimos ao curatelado,

representados por notas promissórias passadas pela viúva Adylles.
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Os  empréstimos que  o  apelante  alega  ter  realizado  -  por  conta

própria - eram operacionalizados mediante o depósito/compensação de  cheques

de clientes do apelante, os quais o apelante depositava diretamente nas contas

bancárias do pai/interdito para, segundo o recorrente, evitar incidência de CPMF.

Lembro:  o  apelante/curador  é  advogado  e  os  tais  “cheques”

decorrem, segundo alega, do pagamento dos honorários contratuais de clientes,

que o apelante recebia no exercício da advocacia.

Destaco  também  que  o  apelante  não  informa  claramente  –  nas

razões de apelação – qual seria o valor total dos diferentes cheques que diz ter

“emprestado” ao curatelado,  tampouco quantos  cheques  foram depositados na

conta do curatelado.

Nesse  passo,  não  perco  de  vista  que  o  apelado  ROGÉRIO,  em

contrarrazões de apelação (fl. 1664), alega que “não foram acostados documentos

solicitados pelo expert a fls. 1046 (quesito 7) e fls. 1049 (quesito 12) mantendo-

se sem comprovação os cheques emitidos pelo curador”.

Mas  atenção:  ainda  que  a  “origem”  dos  cheques  não  esteja

cabalmente  demonstrada  (como  sendo  honorários  advocatícios  de  clientes  de

escritório), não há dúvida acerca do depósito de cheques em conta bancária, haja

vista  os  extratos  bancários  de  fls.  527/571,  através  dos  quais,  em  meio  a

movimentações diversas nas contas bancárias do interdito, possível constatar o

depósito de cheques.

Dito isso, para julgamento do apelo, vale termos em conta a linha

argumentativa do apelante e admitir que tenha o recorrente depositado cheques

de clientes do escritório de advocacia na conta bancária do pai/interdito.
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Assim, seguindo a linha argumentativa do apelo, a discussão gira em

torno do juízo valorativo de tais cheques e de que forma o valor dos cheques deve

ser contabilizado na conta do curatelado.

Prossigo  ainda  a  título  de  esclarecimento  do  litígio,  segundo

defende o recorrente.

Os  valores  dos  cheques  -  seguindo  a  sistemática  defendida  pelo

apelante - correspondiam ao “adiantamento” de receita que o curatelado teria,

no mês seguinte, decorrente da entrada de “locativos”.

O fulcro da controvérsia é que, como os  tais  “empréstimos” não

foram autorizados judicialmente, o perito não considerou o “depósito de cheques”

como “saída ou despesas” do interdito.

Mas segundo o apelante os  “cheques compensados” deveriam ser

lançados  como  “saída”  ou  “débito”  nas  contas,  pois  decorreriam,  segundo  o

recorrente, de empréstimos concedidos pelo curador ao curatelado.

Assim, o apelante defende que o perito, equivocadamente, lançou

em  “duplicidade”  o  valor  dos  cheques  compensados  e  o  valor  dos  locativos,

quando, segundo o recorrente, os “cheques compensados” deveriam ser lançados

na  conta  como  saída de  receita,  pois  decorrentes  de  “empréstimos”  que  o

curador/apelante concedeu ao pai.

No ponto, vale termos em conta o seguinte trecho do recurso de

apelação (fl. 1647):

“Quando  Laury  Ernesto  passou  a  administrar  as
contas de seu genitor, a situação financeira de Laury
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Duval  era  deficitária  (vide  extratos  de
outubro/novembro de 2004) de fls. 

Em  razão  disso,  além  dos  empréstimos  realizados
(consubstanciados  nas  notas  promissórias  assinadas
pela Sra. Adylles, esposa de Laury Duval e mãe de
Laury  Ernesto),  o  requerente  passou  a  depositar
cheques recebidos de clientes relativos a honorários
(pertencentes  a  Laury  Ernesto)  para  cobrir  saldos
devedores  nas  contas  de  Laury  Duval. Os  cheques
(pertencentes a Laury Ernesto) eram depositados
diretamente nas contas de Laury Duval para evitar
a cobrança de CPMF. 
Tais  depósitos  se  destinavam  ao  pagamento
“antecipado” dos locativos do escritório, os quais
foram  lançados  posteriormente,  conforme  recibos
acostados aos autos.

Com  relação  a  estes  depósitos  verificou-se  que  o
perito  do  juízo  José  Antônio  Pagliani  Py
equivocadamente somou aos créditos do curatelado
os depósitos  sem identificação relativos  pagamento
antecipado dos locativos do aluguel do escritório, os
recibos de locação, como se fossem dois lançamentos
e não um só.

Isso gerou um valor muito superior, que resultou na
vultosa  soma  a  maior  encontrada  pelo  perito  do
juízo.

Vale  gizar  que na petição de fl.  1316/24,  o  autor
elucidou  os  equívocos  nos  quais  incorreu  o  perito
José Antônio Pagliani Py com relação à origem dos
débitos e dos créditos constantes do relatório de fl.
03/13. Mais especificamente nas fls. 1318/20 consta
a relação dos depósitos efetuados pelo autor, com
recursos próprios (não do curatelado), para cobrir
saldos  negativos nas  contas  correntes  de  Laury
Duval.

É que o valor  dos  locativos  foi  lançado duas vezes
pelo expert. 
Ou seja, o curador depositava cheques de terceiros
(clientes  seus)  em  quantias  equivalentes  aos
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alugueis  mensais  que  seriam  pagos  no  mês
seguinte  ao  curatelado.  Esses  depósitos  serviam
para cobrir saldos negativos e também para evitar a
cobrança de CPMF.

Ocorre  que  o  perito  do  juízo,  equivocadamente,
procedeu  aos  lançamentos  dessas  quantias
(adiantamento  de  aluguel)  como  créditos  do
curatelado e, posteriormente, ao invés de realizar a
compensação com os locativos, também lançou como
crédito  os  recibos  desses  alugueis.  Tal  situação
gerou duplicidade de créditos para o curatelado e,
portanto,  créditos  em  favor  do  espólio,  em
evidente prejuízo do requerente.”

Pois bem.

Identificado  o  litígio  e  a  linha  argumentativa  proposta  pelo

apelante,  temos  condições  de  encaminhar  algumas  definições  para  fins  de

julgamento do apelo.

Não há dúvida – pelo que se vê dos extratos bancários juntados ao

laudo  do  assistente  técnico  Marcelo  Sobbé  Laives,  fls.  500/571,  novamente

relacionados  na  petição  do  apelante  de  fls.  1341/1346  –  de  que  o  apelante

depositou cheques diretamente nas contas bancárias do curatelado.

Ainda  que  se  considere  razoável  a  justificativa  trazida  pelo

apelante,  de  que  tais  empréstimos  tinham  intenção  de  “ajudar”  o  pai  em

dificuldade, não há como deixar de reconhecer que tais “empréstimos” não foram

devidamente autorizados judicialmente.

Mais.
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Também não se pode deixar  de considerar  que o apelante,  para

além de efetuar os  “empréstimos”,  mediante depósito de cheques de clientes

“aplicou juros”, como melhor lhe pareceu.

No ponto, identificou bem a sentença (fl. 1631):

“Nesse  contexto,  o  perito  concluiu  que  o  curador
incluiu, em sua prestação de contas, verbas que não
foram  autorizadas  judicialmente,  tais  como
empréstimos concedidos pelo curador em período
anterior à prestação de contas,  cômputo de juros
médios  de  mercados,  relativos  aos  empréstimos
realizados pelo curador.”

Vale também termos em conta o que disse o perito judicial, acerca

da forma do lançamento de “empréstimos/cheques compensados” e “juros”.

Disse o perito judicial na fl. 1502:

“No transcurso do trabalho pericial, Laudo original e
complementares,  o  Autor  postulou  incremento  de
verbas que  entende  devidas,  para  as  quais    não
ocorreu autorização pelo MM Juízo, até o
momento, tais como:

-  Valores  correspondentes  a  empréstimos
concedidos pelo Curador, em período anterior ao da
prestação de contas, (...)
- Cômputo de “juros médios de mercado, relativos
aos empréstimos realizados pelo Curador”.”
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Nesses termos, de rigor  reconhecer  que,  pelo menos, o apelante

não agiu com a necessária cautela ao “emprestar” dinheiro que alega ser seu (do

curador) e, ainda, cobrar “juros de mercado”. Tudo por conta própria.

Ao agir dessa forma, o apelante assumiu o risco dessa operação pela

qual, na prática, “misturou” dinheiro que alega ser do curador com dinheiro do

curatelado.

Portanto,  não  há  equívoco  no  laudo  pericial,  ratificado  pela

sentença,  ao  considerar  os  valores  decorrentes  de  “cheques”  como  valores  a

contabilizar como “entrada” do interdito.

E isso porque não se espera de um curador que “empreste dinheiro”

ao  curatelado  e  faça  incidir  juros  –  fixados  unilateralmente  –  sem  maior

documentação e, principalmente, sem autorização judicial.

E  destaco:  sobre  o  reconhecimento  da  sentença  acerca  do

“cômputo de juros de mercado”, o apelante nada controverte na apelação.

Consequentemente,  não  procede  a  alegação  recursal  de  que  os

valores de “cheques compensados” devem ser considerados a  débito (saída) do

curatelado. Em outras palavras, favorável ao curador/apelante.

Da mesma forma, não há “duplicidade” na conta do perito ao lançar

tanto os “cheques compensados” e também “locativos” a título de  entrada de

receita.
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Com efeito,  esse  foi  o  risco  que  o  próprio  apelante  assumiu  ao

decidir “emprestar” dinheiro que alega ser seu, sem qualquer cautela ou cuidado

formal.

Mas há mais.

Seguindo ainda na linha argumentativa do apelo, diz o apelante que

os tais “empréstimos”, instrumentalizados via “depósitos de cheques” de clientes

do seu escritório de advocacia, é dinheiro dele, ou seja, do “próprio bolso do

curador”.

Contudo, ainda que se admita que os cheques tenham origem em

depósitos de clientes do escritório de advocacia – origem essa que não está bem

provada como já dito aqui – não há como deixar de reconhecer a  participação

histórica do interdito/curatelado no próprio escritório de advocacia da família.

Com efeito, ainda que o falecido pai/interdito tenha se retirado da

sociedade Koch Advogados Associados S/C em março de 1999 (como demonstra a

alteração  do  contrato  social  de  fl.  115  do  apenso),  não  há  como  deixar  de

reconhecer a responsabilidade e a participação do interdito para que o escritório

de advocacia da família tenha a envergadura atual.

Aliás, basta uma simples consulta ao site do escritório na internet e

se  verá  que  a  “clientela  atual”,  mesmo  que  o  interdito  tenha  se  retirado

oficialmente da sociedade, tem origem no nome e no trabalho profissional do pai

falecido.

É o que se retira do campo “apresentação” no site do escritório na

internet:
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APRESENTAÇÃO

A  fundação  do  Escritório  Koch  Advogados  foi  em
1997, embora sua história tenha iniciado em 1957,
acompanhando  a  trajetória  de  atuação  de  seus
sócios  fundadores,  Laury  Duval  Koch,
especialista  em  Falências  e  Concordatas  e  Laury
Ernesto  Koch,  especialista  em  Direito  Tributário,
sempre no segmento empresarial.

A  experiência obtida durante  esses    mais de
cinquenta anos foi  fundamental  para  a
consolidação  do  Escritório.  A  dedicação,  o
comprometimento,  o  trabalho  ético  e  a  visão
estratégica  se  tornaram  credenciais,  reconhecidas
pelos clientes.

O  Koch  Advogados  vem  conquistando  clientes  de
diferentes  portes  e  áreas  de  atividade  nacionais  e
internacionais.  Pode-se  dizer,  com  confiança,  que
construiu  uma história  junto  ao  Poder  Público  e  à
comunidade  empresarial  do  Rio  Grande  do  Sul.2

(destaquei)

Por  certo  que  a  “experiência  de  mais  de  cinquenta  anos”  a

consolidar  a  reputação  da  sociedade  de  advogados  no  mercado  decorre  mui

especialmente da trajetória profissional do falecido interdito. 

Aliás, como a própria sociedade de advogados ainda hoje reconhece

publicamente.

Portanto, ainda que se admita - por hipótese - que a origem dos

“cheques compensados” seja pagamento de honorários da clientela do escritório

de  advocacia,  ainda  assim,  lícito  ponderar  de  que  tais  resultados  de

2 http://www.koch.com.br/quem-somos/apresentacao/
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contraprestação de serviço profissional decorrem, fundamentalmente, da atuação

profissional do falecido/interdito.

Caso em que, com a devida vênia, não procede a alegação vinda da

apelação no sentido de que os  cheques  compensados  devem ser  interpretados

como “empréstimos” do curador ao pai falecido.

CONCLUSÃO:

Em suma, considerando que: 

1.  o  laudo  do  assistente  técnico  do  apelante  parte  de  premissa

equivocada  ao  calcular  a  remuneração  pelo  exercício  da  curatela  em

desconformidade com a decisão de fl. 1247;

2.  não  houve  expressa  e  inequívoca  concordância  de  demais

parentes em relação às contas apresentadas;

3. não há clara demonstração da origem dos cheques compensados

nas contas do interdito e

4.  ainda  que  se  admita  que  os  cheques  tenham  origem  em

pagamento  de  honorários,  não  é  lícito  interpretá-los  como  “empréstimos”  do

curador ao curatelado.

Concluo  não  proceder  a  pretensão  recursal  de  acolhimento  do

resultado oferecido pelo assistente técnico do apelante, motivo pelo qual não há

justificativa para reformar a sentença que acatou o resultado da perícia judicial.
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ANTE  O  EXPOSTO,  rejeito  as  preliminares  e  nego  provimento  à

apelação.

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. NEY WIEDEMANN NETO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. RUI PORTANOVA - Presidente - Apelação Cível nº 70073807489, Comarca de

Porto Alegre: "REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: LUIS GUSTAVO PEDROSO LACERDA
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