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APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA
DO CURADOR DO DEVER DE PRESTAR CONTAS.
DESCABIMENTO.

A interditada aufere rendimentos de algum
vulto (mais de R$ 60.000,00 anuais).  Não se trata
de  quantia  módica ou ínfima.  E portanto  não há
como  dispensar  o  curador  do  dever  de  prestar
contas.

DERAM PROVIMENTO.

APELAÇÃO CÍVEL OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº  70064588098  (N°  CNJ:  0144187-
72.2015.8.21.7000)

COMARCA DE SANTANA DO
LIVRAMENTO

.P.

.
APELANTE;

.B.A.

.
APELADO.

A CÓ RD ÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Magistrados integrantes da Oitava Câmara Cível

do Tribunal  de Justiça do Estado, à unanimidade,  em dar provimento ao

apelo.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes

Senhores  DES.  LUIZ  FELIPE  BRASIL  SANTOS  (PRESIDENTE  E

REVISOR) E DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ.

Porto Alegre, 25 de junho de 2015.

DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA ECKERT, 
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Relator.

R E L AT ÓR IO

DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA ECKERT (RELATOR)

Inicialmente, adoto o relatório de fls. 50 e verso:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO  PÚBLICO  contra  a  sentença  que
julgou procedente o pedido da ação de interdição
e curatela, decretando a interdição de  OLIMPIA
BRAZ ALVES,  declarando-a  totalmente  incapaz
de gerir  e administrar sua pessoa e seus bens,
nos termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil,
nomeando,  em  definitivo,  o  filho  VALDEMIR
BRAZ  ALVES  como  seu  curador,  sob
compromisso,  dispensando  a  prestação  de
contas,  ante  os  parcos  recursos,  bem  como  a
especialização  de hipoteca legal,  com fulcro  no
artigo  1.190  do  Código  de  Processo  Civil  (fls.
35/36v). 

Em suas razões, insurge-se contra a dispensa da
prestação de contas,  salientando que a quantia
percebida pela interditanda, aproximadamente R$
5.400,00,  correspondentes  a  R$  1.400,00  de
aposentadoria  e  R$  4.000,00  de  lucro  das
empresas  da  qual  é  sócia-proprietária,  não  se
revela de pequena monta. Ressalta que o valor
corresponde  a  6,85  salários  mínimos  nacionais
desborda  do  conceito  de  modicidade  suficiente
para dispensar a prestação de contas, referindo
que  a  renda  anual  da  interditanda  perfaz  R$
64.800,00,  equivalente  a  2,69  vezes  o  PIB  per
capta do ano de 2013. Nestes termos, requer o
provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja
reformada a sentença, determinado que o curador
definitivo efetue as devidas prestações de contas,
na forma legal (fls. 39/41v).
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A apelação foi  recebida no efeito  devolutivo  (fl.
42).

Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 44/46).

O Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e

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

informatizado.

 É o relatório.

V O TO S

DR. JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA ECKERT (RELATOR)

Adianto, o apelo merece provimento.

Com efeito,  a  interditada aufere rendimentos de algum vulto

(mais de R$ 60.000,00 anuais). Não se trata de quantia módica ou ínfima. E

portanto não há como dispensar o curador do dever de prestar contas, como

bem destacou o agente ministerial que atua junto a este grau de jurisdição:

Merece provimento o recurso.

Com  efeito,  é  consectário  lógico  da  curatela  o
dever  do  curador  de  prestar  contas  da  sua
administração,  o  que  se  exige,  sobretudo,  para
garantir a proteção da interditanda. 

Ainda  que,  em  casos  pontuais,  se  dispense  o
encargo,  ao fundamento  de que há modicidade
dos rendimentos do incapaz, como, por exemplo,
este aufira valores na ordem de 01 salário mínimo
nacional (v.g. AC n.º 70048046577, rel. Des. Rui
Portanova),  a  situação  em tela  não  permite  tal
inteligência.

Observa-se, na linha do que salientou o Ministério
Público na origem,  que a renda da interditanda

3



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

JPOE
Nº 70064588098 (N° CNJ: 0144187-72.2015.8.21.7000)
2015/CÍVEL

perfaz, mensalmente, R$ 5.400,00, montante que
está longe de ser apto a ensejar a dispensa do
dever legal de prestar contas.

De mais a mais, somente a prestação de contas
permitirá a fiscalização do exercício da curatela,
que não pode ser flexibilizada pela existência de
vínculos familiares.

Por fim, destaca-se o seguinte julgado:

AÇÃO  DE  INTERDIÇÃO.
DISPENSA  DA  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS. 1. A prestação de contas
tem  por  escopo  a  proteção  do
patrimônio  da  pessoa  declarada
incapaz.  2.  Mesmo que a curadora
seja  filha  do  interdito,  ainda  assim
está  obrigada  a  prestar  contas,
devendo  fazê-la  de  forma  anual.
Recurso  desprovido.  (Apelação
Cível  Nº  70062020300,  Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Sérgio  Fernando  de
Vasconcellos  Chaves,  Julgado  em
26/11/2014). (fls. 50, verso, e 51)

ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao apelo, para o fim de

revogar  a  liberação do curador  do  dever  de  prestar  contas,  determinado

preste contas na forma legal.

DES.  LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (PRESIDENTE E REVISOR) -  De

acordo com o(a) Relator(a).

DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - De acordo com o(a) Relator(a).

DES.  LUIZ  FELIPE  BRASIL  SANTOS -  Presidente  -  Apelação  Cível  nº

70064588098,  Comarca  de  Santana  do  Livramento:  "DERAM

PROVIMENTO. UNÂNIME."
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Julgador(a) de 1º Grau: CARINE LABRES
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