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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL  –
PRETENSÃO  DIVERSA  DA  NATUREZA  DA  AÇÃO  –
SUBLEVAÇÃO – QUESTIONAMENTO QUE NÃO ATINGE
DOS  TERMOS  DA  SENTENÇA  –  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  –  NÃO  CONHECIMENTO
DESTA PARTE – MATÉRIA  REBATIDA – ALEGAÇÕES
FRÁGEIS  –  INTUITO  ALTERAÇÃO  NOS PODERES  DA
ADMINISTRAÇÃO  –  VIA  ELEITA  INIDÔNEA  –
RECONHECIMENTO  POR  SENTENÇA  ESCORREITO  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não se propõe a Ação de Prestação de Contas a  alterar
poderes  de  Administração  do sócio  dispostos  no  contrato
constitutivo da empresa. As hipóteses estão listadas no art.
914 do CPC/1973, sendo inadequado o alargamento da sua
finalidade.

Considerando que, in casu, o pedido do autor se reportou a
alterar  poderes  de  administração  do  sócio,  de  forma
escorreita  o feito  foi  extinto sem resolução de mérito,  por
carência de ação - ausência de interesse processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Eric Andrietti  Barreto
Nogueira buscando reformar a sentença (fls.  57/59) proferida pelo Juízo de
Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação de
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Prestação  de  Contas promovida  pelo  apelante  contra  Rosete  Figueiredo  da
Silva, que julgou improcedente o pedido exordial, por entender que “não está o
Autor pretendendo obter decisão de cunho condenatório em seu favor, mas tão
somente se inteirar sobre fatos que reputa como ruinosos à gestão societária, a
fim  de  permitir  que  o  promovente  seja  investido  na  condição  de  gestor  da
sociedade. Para tal pretensão, porém, não se presta a ação de prestação de
contas”.

Nas razões de apelação o recorrente se insurgiu: 1) a apelada não
comparece  ao  estabelecimento  comercial,  desde  longas  datas; 2)  “ao  não
receber as prestações de contas, da administradora, não existe outra forma para
o Apelante obtê-las,  senão ingressar  com a presente ação”; 3)  “não há nos
autos, sequer uma justificativa, trazida pela Apelada, para declinar-se de forma
comprovadamente de sua não prestação de contas”;  4)  o apelante é o único
sócio e tem interesse na prestação de contas.

Ao final, pede o provimento do apelo, com a reforma integral da
sentença, fls. 62/66.

Intimada para  contrarrazões  recursais,  a apelada manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, fls. 72/81.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo prosseguimento
do recurso sem manifestação de mérito, fls. 89/91.

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação, com devolução sem
lograr êxito de acordo, dada a ausência das partes à sessão designada, fls. 108.

VOTO

Antes de apreciar os termos do recurso, é pertinente esclarecer
que  as  razões  recursais  deste  processo  assemelham-se  os  argumentos
declinados no recurso alusivo ao processo nº  0006725-71.2013.815.2001, ora
em apenso. Apenas inseriu parcos trechos, em uma tentativa de adequá-lo.

A  peça  recursal  remonta,  a  todo  instante,  a  Ação  Declaratória
apensa, inclusive com repetição literal na redação, de onde se percebe que a
discussão foge ao tema destes autos - Prestação de Contas  -, como também
ao da própria sentença recorrida, por ausência de impugnação específica.

Por isso, apenas na parte do recurso que se reporta à Prestação
de Contas deve ser conhecido.

Passando  a  tônica  processual,  verifico  que  sentença  atacada
extinguiu  o  feito,  sem resolução  de  mérito,  por  carência  de  ação  -  falta  de
interesse processual.

                                          Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Em  relação  aos  fundamentos  declinados,  pouco  rebateu  o
apelante, cingindo-se o recurso a alegações genéricas,  embora afirme que é
sócio e, por isso, teria o direito de as contas serem prestadas.

O artigo 914 do CPC/19731 reza: "A ação de prestação de contas
competirá a quem tiver: I - o direito de exigi-las; II - a obrigação de prestá-las."

Conclui-se que a pretensão de Prestação de Contas supõe prévio
vínculo jurídico (legal ou contratual), por meio do qual um sujeito detém a gestão
patrimonial de outrem, consistindo instrumento processual à disposição de quem
tem os recursos administrados, ou de quem os gerencia.

“Serve  para  declarar  a  existência  ou  inexistência  do  dever  de
prestar contas e, sendo o caso, para obtenção efetiva das contas devidas e
formação de título executivo a respeito do saldo apurado a favor de uma das
partes”2.

Na espécie, a ausência de interesse processual se  revelou tendo
em vista  que o pedido do autor  refoge ao que propõe a natureza da ação,
porquanto, da exordial ressai:  “[…] proceda a alteração contratual colocando o
nome  do  sócio  SR.  ERIC  ANDRETTI  BARRETO  NOGUEIRA  como
administrador”.

Na mesma petição  também consta:  “[…]  a  demora  para  que o
sócio,  o  Sr.  Eric,  assuma  a  administração  da  sociedade,  trará  prejuízos  de
grandes proporções, impossibilitando que a empresa continue honrando seus
compromissos bancários comerciais, fiscais e principalmente trabalhistas”,  fls.
05.

Vê-se  claramente  o  desvirtuamento  da  ação,  cujo  fim almejado
pelo apelante não era de haver a prestação de contas, mas sim, de investi-lo
nas atribuições de administrador do empreendimento.

Além mais, em nenhum momento, o apelante esclareceu o período
que visa a Prestação de Contas3, exatamente para delimitar o interregno que é

1 Sentença publicada sob a égide do CPC/1973
2in Marinoni, Luiz Guilherme, Código de processo civil comentado – 2ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2010, p. 838.
3PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRIMEIRA FASE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. 1.  A
ação  de  prestação  de  contas  "não se destina à revisão de cláusulas  contratuais  e não prescinde da
indicação, na inicial, ao menos   de   período   determinado   em   relação   ao   qual  busca esclarecimentos   o
correntista,   com   a  exposição  de  motivos consistentes,  ocorrências  duvidosas  em  sua  conta-corrente,
que justificam  a provocação do Poder Judiciário"  (REsp n.  1.231.027/PR,  Relatora   Ministra  MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). 2.  […]   (AgInt no AREsp 183.465/SC, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÚMULA 259/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE
AGIR. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. [..] 4.  Embora cabível
ação de prestação de contas pelo correntista,  independentemente do fornecimento  extrajudicial  de extratos
detalhados,  tal instrumento processual  não se destina à revisão de cláusulas contratuais nem prescinde da
indicação, na petição inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual se busca esclarecimentos,
com exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas na conta-corrente, que justificam a provocação

                                          Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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de seu interesse, não sendo razoável presumir que seja desde  o ingresso da
apelada e do apelante na sociedade, notadamente porque em algum período ele
esteve a frente da administração sozinho, por conta de procuração com validade
de 90 dias outorgada pela apelada em seu favor.

Caberia  ter  delimitado  o  pedido  exatamente  para  atingir  a
finalidade da Ação de Prestação de Contas, o que não fez.

Por  outro  lado,  devo  pontuar  que  inexiste  razão  para  fomentar
debate a respeito de tema que não guarda coerência lógica com a sentença, eis
que as razões do apelo devem impugnar especificamente os fundamentos  do
Juízo  a  quo,  dado  o  Princípio  de  Congruência,  bem  como  apontar  a
inadequação do julgado.

Por  isso,  considerando  que  a  sentença  extinguiu  o  feito  sem
resolução  de  mérito,  por  ausência  de  interesse  processual,  não  deveria  o
apelante  tratar  de  tema  diverso,  como,  por  exemplo,  que  “a  apelada  não
comparece ao estabelecimento comercial, desde longas datas.”

Assim, nessa ordem de ideias, da forma como posta nos autos, a
matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que é cabível a Ação
de Prestação de Contas, haja vista que, como já dito anteriormente, tenta alterar
os poderes de administração do empreendimento. 

Assim, forçoso concluir que a via processual eleita pelo apelante à
obtenção  do  seu  intento  é  inidônea,  revelando  a  ausência  de  interesse
processual como posto na sentença. 

Mediante  tais  considerações,  nego  provimento  ao apelo,  para
manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. José Ricardo Porto, Presidente em
exercício. Participaram do julgamento,  além do Relator,  eminente  Dr.  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de agosto de
2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04

do Poder Judiciário  mediante aquela ação. 5.  Agravo regimental  a que se nega provimento.  (AgRg nos EDcl no
AREsp  663.830/PR,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/06/2015,  DJe
25/06/2015)

                                          Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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