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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO  DE RECONHECIMENTO DE
SOCIEDADE  DE  FATO  C/C  ALTERAÇÃO
ADMINISTRATIVA  DA  EMPRESA –  ALEGADA
DIFICULDADE  NA  ADMINISTRAÇÃO  MOTIVADA  PELA
SÓCIA  –  IMPROCEDÊNCIA  –  ARGUMENTOS
RECURSAIS  FRÁGEIS  –  SENTENÇA  ESCORREITA  –
CONTRATO  DE  CONSTITUIÇÃO  DA  EMPRESA –
REGISTRO  NA  JUNTA  COMERCIAL  –
EMPREENDIMENTO  REGULAR  –  PODER  DE
ADMINISTRAÇÃO  DESTINADA  A  UM  DOS  SÓCIOS  –
PROCURAÇÃO  COM  PRAZO  DE  VALIDADE  CERTA
OUTORGADA  AO  OUTRO  SÓCIO  –  PODERES  DE
ADMINISTRAÇÃO  OUTORGADOS  –  LIBERALIDADE  –
RENOVAÇÃO  DO  INSTRUMENTO  NÃO  REALIZADA –
PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADO –
AUSÊNCIA  DA  PRÁTICA  PELA  SÓCIA  DE  ATO
ATENTATÓRIO  OU DESLEAL – DESNECESSIDADE DE
INGERÊNCIA  DO  PODER  JUDICIÁRIO  –  ALTERAÇÃO
DOS ATOS CONSTITUTIVOS ADSTRITA AOS SÓCIOS –
DESPROVIMENTO DO APELO.

Considerando que a empresa foi devidamente constituída e
registrada na Junta Comercial, e não se revelando a prática
de ato improbo praticado pela sócia-administradora, inexiste
razão  para  ingerência  do  Poder  Judiciário,  com o fim  de
interferir na alteração dos atos de constituição da empresa,
notadamente quanto aos poderes de administração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Eric  Andrietti  Barreto
Nogueira buscando reformar a sentença (fls.  319/320) proferida pelo Juízo de
Direito  da  12ª Vara  Cível  da Comarca de  João Pessoa,  nos autos da Ação
Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c pedido de Alteração
Administrativa promovida pelo apelante contra Rosete Figueiredo da Silva, que
julgou improcedente o pedido exordial, por entender:

“A  atuação  do  Poder  Judiciário  em  causas  que  versem  sobre  a
administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção
mínima.

“O  conjunto  probatório  acostado  confirma  que  o  autor  possuiu  uma
procuração com prazo determinado, concedida pela demanda, a fim de que exercesse
certos  atos,  contudo  tal  procuração  não  o  tem  o  condão  probatório  de  qualquer
irregularidade da demandada nem tão pouco tem o poder de retirar definitivamente a
promovida  da  administração  da  sociedade,  visto  que  tal  poder  foi  devidamente
pactuado entre os sócios quando da assinatura do contrato social da empresa”. 

Pontuou também que, embora o “autor afirma que a promovida vem
realizando atos que podem prejudicar seus interesses e o da empresa, contudo, não
comprova claramente a ocorrência de tais atos. Tenho que não ficou demonstrada a
deslealdade social, nem mesmo o descumprimento de deveres contratuais por parte da
promovida.”

Irresignado,  o  autor  interpôs apelação,  com  as  seguintes
insurgências: 1) a apelada não comparece ao estabelecimento comercial, desde
longas datas; 2) a apelada utiliza-se da conta bancária da empresa para efetuar
pagamentos de contas pessoais, comprometendo a existência da empresa; 3)
ao se afastar da sociedade, deixando-a sem administrador impossibilita que a
empresa continue as atividades;  4) a apelada não apresentou justificativa ao
deixar de renovar a procuração outorgada para continuação da administração
do negócio; 5) o apelante efetuou investimentos diversos no estabelecimento; 6)
deveria o magistrado de primeiro grau ter proposto audiência de conciliação.

Ao final, pede o provimento do apelo, com a reforma integral da
sentença, fls. 323/329.

Intimada para  contrarrazões  recursais,  a apelada manifestou-se
pelo desprovimento do recurso, fls. 335/346.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo prosseguimento
do recurso sem manifestação de mérito, fls. 353/355.

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação, com devolução sem
lograr êxito de acordo, dada a ausência das partes à sessão designada, fls. 410.

VOTO

Em síntese, o apelante almeja o provimento do apelo a fim de ser
reconhecido em seu favor  os pedidos contidos desde o início, sintetizados na

                                          Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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alteração  do  contrato  constitutivo,  investindo-o  na  condição  de  sócio-
administrador da empresa “MR SPETTUS”,  em razão  de óbices criados pela
outra sócia, ora apelada.

Para melhor compreensão colacionado os fundamentos declinados
pelo Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido:

“O  conjunto  probatório  acostado  confirma  que  o  autor  possuiu  uma
procuração com prazo determinado, concedida pela demanda, a fim de que exercesse
certos  atos,  contudo  tal  procuração  não  o  tem  o  condão  probatório  de  qualquer
irregularidade da demandada nem tão pouco tem o poder de retirar definitivamente a
promovida  da  administração  da  sociedade,  visto  que  tal  poder  foi  devidamente
pactuado entre os sócios quando da assinatura do contrato social da empresa”. 

Também ressaltou que a exclusão do sócio da administração por
via  judicial  ocorre  nas  hipóteses  de  falta  grave  no  descumprimento  das
obrigações,  por  incapacidade  superveniente  permanente  e  por  iniciativa  dos
demais sócios.  In casu,  são apenas dois sócios, exatamente  o  apelante e  a
apelada.

Por  fim,  destacou  que  embora  o  autor/apelante  afirme  que  “a
promovida vem realizando atos que podem prejudicar seus interesses e o da
empresa, contudo, não comprova claramente a ocorrência de tais atos”, fls. 320.

Com efeito, adianto que não há razão para reformar a sentença.

A matéria posta em debate envolve direito empresarial, cujo intuito
é alteração dos poderes de administração da empresa. 

In casu, é de considerar que não houve comprovação do ato ilícito,
cometimento de falta grave ou fraudulento por parte da apelada em relação a
administração do negócio.

Dos autos ressai que a constituição da empresa é formada por dois
sócios e que “a administração da sociedade será exercida exclusivamente em
sua plenitude pela sócia Rosete Figueiredo da Silva, com poderes e atribuições
de administradora [...]”, cláusula 4, fls. 13.

De forma clara  também  se evidencia que a administração recaia
exclusivamente a sócia Rosete Figueiredo da Silva e, certamente, que os atos
constitutivos foram praticados de forma voluntária entre os sócios, de modo que
a alteração da administração,  à  míngua de prova de atos  que contrariem a
prosperidade da empresa, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário.

Cabe aos interessados, se não há mais condições de perpetuidade
do  empreendimento,  buscar  mecanismos  para  sua  dissolução  de  forma
consensual, mas não transmudar a responsabilidade ao Judiciário.

                                          Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Como base para alterar a situação narrada, o apelante diz que  a
procuração outorgada pela apelada ao apelado,  com poderes amplos e com
prazo certo de validade -  de 90 dias, deveria ter sido renovada para permitir que
continuasse na administração da empresa. 

Na verdade, não se pode precisar ao certo, mas é provável que a
procuração tenha sido lavrada  por mera liberalidade  da apelada, pois não há
cláusula contratual obrigando-a a assim proceder, tampouco renová-la. Também
não há provas de que a não renovação do instrumento tenha ensejado prejuízo
a empresa, pois as provas apresentadas não evidenciam tal situação.

Por outro lado, o apelante esclarece que realizou gastos  e não é
razoável  que  venha  ficar  no  prejuízo,  em  razão  da  dificuldade  de  gerir  os
negócios,  exatamente  por  não  ter  mais  o  poder  de  administração  total  da
empresa.  Afinal,  a realização  de  investimentos,  por  quem  quer  ser  seja,
apelante ou apelada, é inerente a atividade comercial, como também os riscos
dele decorrentes.

O  apelante  também  aduz  que  a  apelada  não  comparece  ao
estabelecimento  para  cumprimento  das  suas  obrigações,  com  o  intuito  de
reforçar a tese de acréscimo de prejuízos. Mais uma vez, inexiste prova nesse
sentido, seja documental ou testemunhal para revelar tal situação,  ficando tal
situação do campo das suas afirmações.

Por fim, ainda destaca que “se o Poder Judiciário não pode dar
uma resposta visando a continuação do negócio” e “se o interesse do julgado de
primeiro piso, era pautar-se por uma intervenção mínima, deveria o mesmo ter
proposto audiência de conciliação, pelo que passou desapercebido”.

De  fato,  em  Primeiro  grau,  não  foi  designada  audiência  de
conciliação,  como  forma  de  solucionar  a  demanda.  Todavia,  tal  lacuna  foi
suprida em Segundo grau, pois, apesar de remetido o processo ao Núcleo de
Conciliação desta Corte  (fls. 401), designada sessão de Conciliação/Mediação
Judicial (fls. 408), a tentativa de conciliação restou prejudicada, exatamente por
ausência das partes, conforme se infere do termo de fls. 410.

Portanto, não pode vir alegar prejuízo por ausência de tentativa de
conciliação,  uma  vez  que,  ao  sê-la  oportunizada,  nem  mesmo  o  apelante
compareceu ao recinto do Tribunal de Justiça. 

Sendo  assim,  uma  vez  esclarecidos  esses  pontos,  anoto  que
pedido constante na exordial  não  encontra respaldo,  de sorte que a sentença
deve  ser  mantida  pelos  seus  próprios  fundamentos,  porquanto as  provas
colacionadas não indicam razão para alterar os atos constitutivos da empresa. 

Ante  ao  exposto,  nego  provimento  ao  apelo,  para  manter  a
sentença por seus próprios fundamentos.

                                          Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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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
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