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APELAÇÃO CÍVEL — INTERDIÇÃO — PLEITEADA A VENDA DE
IMÓVEL PERTENCENTE À CURATELADA — REQUERIMENTO
DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL — ART. 1.750 DO CÓDIGO
CIVIL — AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PARA A INTERDITADA —
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO. 

— Considerando-se  que o art.  1.774 do Código Civil  autoriza  a  aplicação  das
disposições relativas à tutela para a curatela,  estabelece o art.  1.750 do mesmo
diploma legal que "os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem
ser  vendidos  quando  houver manifesta  vantagem,  mediante  prévia  avaliação
judicial e aprovação do juiz".

— Maria Helena Diniz, comentando o art. 1.750 do Código Civil, ensina que "será
possível a venda ou permuta de imóvel de tutelado, por proposta do tutor, desde
que  comprovada a necessidade da alienação, por trazer vantagens econômicas,
mediante prévia avaliação e autorização judicial, para assegurar a obtenção do
preço  real  e  efetivo  do  bem,  evitando-se  qualquer  simulação"  (Código  civil
anotado. 13. ed. São Paulo: Saraiva. p. 1.211).

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Helena  Gonçalves  de  Araújo  na  qualidade  de  curadora  da  Sra.  Alzira
Gonçalves  de  Araújo, ajuizou  a  Ação  de  Alvará  Judicial, para  que  lhe  fosse  concedida
autorização para venda do imóvel de propriedade da incapaz, localizado na cidade de Juazerinho, a
fim de com a renda obtida reformar o imóvel situado na cidade de Soledade, de modo a deixá-lo em
perfeitas condições de uso e atrativo para aluguel, proporcionando renda mensal considerável para
benefício da curatelada. Nesses termos, pugnou pela autorização de venda de imóvel.



O  magistrado  a  quo,  a  seu  turno,  julgou  improcedente  o  pedido de
autorização (fls. 120/122), por considerar que as motivações apresentadas para justificar a alienação
do imóvel da incapaz não correspondem com a realidade fática.

Em suas razões recursais (fls. 125/129), a apelante pugna pela autorização
da venda de imóvel, sob a justificativa de que o dinheiro angariado com a venda do imóvel de
Juazerinho seria para reformar o imóvel em Soledade e alugá-lo, de modo a reverter os benefícios
para a curatelada. Ademais, sustenta que pretende aplicar em poupança o resíduo do montante, para
adimplir  despesas  com saúde,  eis  que  não tem plano de  saúde e  as  despesas  com doença  são
enormes, custeadas quase todas com a ajuda da curadora.

O Ministério Público opinou pela cassação, em todos os termos da sentença,
determinando  a  expedição  de  alvará,  devendo  a  curadora  prestar  contas  em  juízo  do  valor
arrecadado, juntados os documentos que comprovem o destino das verbas obtidas com a venda do
bem (fls. 131/132). 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 138/141, opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO

O cerne da questão consiste em verificar se é possível a venda do imóvel
pertencente à curatelada,  localizado na cidade de Juazeirinho-PB. A apelante requer a autorização
para sua venda, sob a alegação de que pretende reverter o dinheiro adquirido na reforma de outro
imóvel, localizado na cidade de Soledade, de modo a torná-lo atrativo para aluguel, ressaltando,
ainda,  que  o  imóvel  objeto  de  venda  encontra-se  desocupado,  é  de  que  pequeno  porte  e  sem
qualquer utilidade, já que a incapaz mora com a apelante.

Pois  bem.  Considerando-se  que  o  art.  1.774 do Código Civil  autoriza  a
aplicação  das  disposições  relativas  à  tutela  para  a  curatela,  estabelece  o  art.  1.750  do  mesmo
diploma legal que "os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos
quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz".

 
Maria  Helena  Diniz,  comentando  o  mencionado  dispositivo,  ensina  que

"será  possível  a  venda  ou  permuta  de  imóvel  de  tutelado,  por  proposta  do  tutor,  desde  que
comprovada  a  necessidade  da  alienação,  por  trazer  vantagens  econômicas,  mediante  prévia
avaliação e autorização judicial,  para assegurar a obtenção do preço real  e  efetivo do bem,
evitando-se qualquer simulação" (Código civil anotado. 13. ed. São Paulo: Saraiva. p. 1.211).

No presente caso não se vislumbra prova da necessidade ou utilidade da
venda do bem, ademais, como bem pontuou o magistrado a quo, “..ainda conforme se vê nos autos,
notadamente pelo depoimento da curadora, a interditada é titular de benefício previdenciário no
valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de receber alugueres de dois imóveis, no
valor total de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), sendo, portanto, suficiente para
atender suas despesas ordinárias, inclusive, com cuidadores e medicamentos” (fls. 122).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Alvará judicial para venda de bem imóvel. Incapacidade para os
atos da vida civil. Interdição total. Curatela. Míngua probatória sobre a conveniência e a
utilidade na alienação do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido. "Não sendo o caso



de  descurar  do  indispensável  resguardo  do  patrimônio  de  incapazes,  não  há  de  ser
concedido alvará judicial para alienação de  seus  bens,  a  qual,  nos  termos  da  Lei  Civil,
somente  será  autorizada  caso  suficientemente  comprovada  a  necessidade  ou  a
manifesta vantagem do negócio" (TJSC, AP. Cív. N. 2008.056257-0, de caçador,  Rel.
Des. Eládio torret Rocha, j. Em 25-7-2011). (TJSC; AC 2012.023955-0; Santa Rosa do Sul;
Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; Julg. 25/06/2012; DJSC
06/07/2012; Pág. 250) 

APELAÇÃO CÍVEL.  ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL DE
INCAPAZ. IMPROCEDÊNCIA  DA  ORIGEM.  INSURGÊNCIA  DO  AUTOR.  [...]
ALVARÁ  JUDICIAL  PARA  A  VENDA  DO  ÚNICO  IMÓVEL  DO  INCAPAZ.
PRESSUPOSTOS  DOS  ARTIGOS  1.750  E  1.961  DO  CÓDIGO  CIVIL  NÃO
PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO
POR OUTROS MEIOS. CONDIÇÕES DO TERRENO IRRELEVANTES. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A alienação do imóvel pertencente ao curatelado
só ocorrerá quando demonstrada a manifesta vantagem, a necessidade ou o evidente
interesse desse com o negócio jurídico (Ap. Cív. n. 2010.055878-4, de São Miguel do
Oeste, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 26-7-2011).  

Ademais, as alegações da apelante para justificar a alienação do imóvel se
contradizem,  eis  que  na  peça  inicial  aduziu  que  a  renda  obtida  com  a  venda  do  imóvel  em
Juazeirinho seria para reformar o imóvel em Soledade, a fim de alugá-lo posteriormente. Acontece
que,  no  depoimento  colhido  em  juízo  da  própria  requerente,  a  mesma  afirma  que  o  imóvel
localizado na cidade de Soledade está em perfeitas condições, alugado a prefeitura pela quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesses  termos,  a  testemunha da curadora,  Sr.  Pedro Oliveira  dos  Santos
Júnior, se pronunciou no mesmo sentido (fls. 61):

“Que conhece as interessadas; conhece os imóveis objeto da presente ação,
pois sempre passa em frente aos mesmos; o imóvel de Soledade está em
bom estado, pelo menos por fora, estando alugado a um Órgão Público”.

Desse  modo,  inexistindo  vantagem  na  alienação  do  bem  em  favor  da
curatelada, haja vista que os motivos que ensejaram a presente ação não ficaram comprovados, há
de mantida a sentença. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).  Presentes  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Mairo,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
  Relator
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RELATÓRIO

Helena Gonçalves de Araújo na qualidade de curadora da Sra.
Alzira Gonçalves de Araújo, ajuizou a  Ação de Alvará Judicial, para que lhe fosse
concedida autorização para venda do imóvel de propriedade da incapaz, localizado na
cidade de Juazerinho, a fim de com a renda obtida reformar o imóvel situado na cidade
de Soledade, de modo a deixá-lo em perfeitas condições de uso e atrativo para aluguel,
proporcionando renda mensal considerável para benefício da curatelada. Nesses termos,
pugnou pela autorização de venda de imóvel.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
de  autorização  (fls.  120/122),  por  considerar  que  as  motivações  apresentadas  para
justificar a alienação do imóvel da incapaz não correspondem com a realidade fática.

Em suas razões recursais (fls. 125/129), a apelante pugna pela
autorização da venda de imóvel, sob a justificativa de que o dinheiro angariado com a
venda do imóvel de Juazerinho seria para reformar o imóvel em Soledade e alugá-lo, de
modo a reverter os benefícios para a curatelada. Ademais, sustenta que pretende aplicar
em poupança o resíduo do montante, para adimplir despesas com saúde, eis que não tem
plano de saúde e as despesas com doença são enormes, custeadas quase todas com a
ajuda da curadora.

O Ministério Público opinou pela cassação, em todos os termos
da sentença, determinando a expedição de alvará, devendo a curadora prestar contas em
juízo do valor arrecadado, juntados os documentos que comprovem o destino das verbas
obtidas com a venda do bem (fls. 131/132). 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer de fls. 138/141, opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 16 de janeiro de 2018. 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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