
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008223-81.2008.815.2001.
Origem : 1ª Vara de Sucessões da Comarca da Capital. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Ana Carolina Coutinho Ramalho Cavalcanti.
Advogado : André Araújo Cavalcanti (OAB/PB 12.975).
Apelado : Floripes José de Oliveira Coutinho.
Advogado : Floripes José de Oliveira Coutinho (OAB/PB n°2.685).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO
DE  CONTAS.  PRIMEIRA  FASE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
OPORTUNIZAÇÃO  DE  PRODUÇÃO
PROBATÓRIA.  SENTENÇA  PROFERIDA
ANTES  DE  APRECIAR  O  PEDIDO  DE
DESIGNAÇÃO  DE  AUDIÊNCIA.  CONDUTA
INSTRUTÓRIA  QUE  DIFICULTOU  A
PRODUÇÃO  PROBATÓRIA.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

-  A ação de prestação de contas é o meio processual
adequado  àqueles  que  possuem  o  direito  de  exigir
contas, bem como aos que possuem a obrigação de
prestá-las,  viabilizando o esclarecimento de dúvidas
ou a verificação da regularidade da administração.

-  Revela-se  manifesto  o  vício  de  cerceamento  do
direito de defesa, quando verificado que a condução
processual  do  juízo  a  quo suprimiu  a  instrução
probatória sem que houvesse intimado os promovidos
para o fim de especificar as provas, culminando com
sentença de parcial procedência. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento ao
Recurso Apelatório, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Ana  Carolina
Coutinho Ramalho Cavalcanti contra a sentença (fls. 132/133v) proferida
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pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da
“Ação de Prestação de Contas”  ajuizada  por  Floripes  José  de  Oliveira
Coutinho em face da recorrente e de Francisco José de Oliveira Coutinho,
julgou procedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/05), o autor relatou que a suplicada
Ana Carolina Coutinho Ramalho Cavalcanti figurou como inventariante dos
bens deixados pelo falecimento de Eunah de Oliveira Coutinho, consoante os
termos da Ação de Inventário n° 200.2005.052.565-4.

Narrou  que,  dentre  os  bens  contidos  no  inventário,  há  uma
propriedade  rural  constituída  de  denominada  Imbaúba,  localizada  no
Município  de  Lagoa  Seca/PB,  medindo  338,47  hectares,  avaliada  em  R$
300.000,00  (trezentos  mil  reais).Ressaltou  que,  desde  o  falecimento  da
inventariada até os dias atuais, não houve a prestação de contas em relação aos
rendimentos auferidos pelo espólio.

Seguindo suas argumentações, aduziu que, antes do falecimento
da  Sra.  Eunah  de  Oliveira  Coutinho,  foi  realizada  a  venda  de  um imóvel
urbano – situado na Rua João da Mata,  n° 569, Campina Grande - de sua
propriedade para o custeio de seu tratamento médico. Assevera que, entanto,
nunca  houve  a  prestação  de  contas  a  respeito  da  utilização  do  numerário
auferido com a renda. 

Alegou, ainda, que há dinheiro depositado na conta corrente n°
21300-6, agência n° 1449, Banco Itaú, cuja quantia exata é desconhecida pelo
autor.

Ressaltou,  ainda,  ser  herdeiro  dos  bens  deixados  pelo
falecimento da  Sra. Eunah de Oliveira Coutinho, sua genitora, mas que nunca
teve acesso a qualquer rendimento da aludida propriedade rural e que nunca
lhe  fora  prestado  quaisquer  esclarecimento  sobre  os  rendimentos  obtidos
atevés dos bens que integram o espólio. 

Por fim, pugnou pela citação das partes promovidas para que
prestassem contas, bem como pelo julgamento de procedência da demanda.

Citada,  a  promovida  apresentou  resposta  (fls.  21/27),
sustentando que, quanto à venda da propriedade urbana, não tem como prestar
contas do dinheiro gasto em vida pela Sra.  Eunah de Oliveira Coutinho, mas
apenas a partir do momento em que assumiu a função de inventariante.

Não obstante, informou que a propriedade urbana citada pelo
autor foi vendida pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
tendo a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sido gasta em vida pela
própria Sra. Eunah. 

Asseverou, assim, que só restava ao espólio o recebimento de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais).  Todavia,  após o falecimento da autora,  o
comprador do imóvel tornou-se inadimplente, o que fora resolvido por meio
de um aditivo contratual prevendo o pagamento de mais R$ 37.000,00 (trinta e
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sete mil reais) pelo bem, de forma que o adquirente pagou ao espólio o total de
R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

De  tal  valor,  esclareceu  que  depositara  em conta  bancária  a
quantia de R$ 37.000,00 (tinta e sete mil reais) e que os outros R$ 70.000,00 -
abatida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de honorários advocatícios
– foram rateados entre os herdeiros.

No que concerne à propriedade rural, asseverou não ter como
prestar contas a respeito de tal bem, uma vez que o mesmo é administrado
pelo  segundo  promovido.  Outrossim,  alegou que  informou que não possui
acesso a conta corrente indicada em sede de exordial. 

Pugnou,  ao  fim,  para  que  as  contas  apresentadas  fossem
aprovadas. 

Juntou documentos (fls. 30/58).

Por  sua  vez,  o  demandado  Francisco  José  de  Oliveira
apresentou  contestação  (fls.  68/75),  alegando,  preliminarmente,  sua
ilegitimidade passiva, uma vez que o dever de prestar contas em relação aos
bens do espólio seria exclusivamente da inventariante. No mérito, alegou que
reside  na  propriedade  rural  mencionada  pelo  autor,  mas  que  não  aufere
qualquer renda decorrente dos bens do espólio. 

Em  decisão  às  fls.  78/78v,  o  magistrado  reconheceu  a
ilegitimidade passiva de Francisco José de Oliveira, excluindo-o da lide. 

Manifestação  do  autor  às  fls.  82/85,  oportunidade  em  que
ressaltou a ausência de prestação de contas em relação à propriedade rural,
bem como em relação à conta bancária da falecida.

Réplica  impugnatória  às  fls.  87/91,  pugnando  pela
desaprovação  das  constas  prestadas  pela  promovida  e  pala  condenação  da
mesma ao dever de prestar novas contas, no prazo de 48 horas.

Termo de audiência às fls. 108/108v, oportunidade em que se
verifica que tal ato processual não ocorreu em virtude da ausência das partes,
tendo sido designada nova data para a sua realização. 

Designada nova audiência, esta novamente não fora realizada,
desta feita em virtude da ausência da parte promovente.

Intimado para se manifestar a respeito do interesse no feito, o
autor pugnou pela designação de audiência de conciliação (fls. 130).

Em  seguida,  sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
132/133v), cujo dispositivo transcrevo:

“Ante  o  exposto,  fulcrado  nos  argumentos  acima
elencados, bem como nos princípios legais atinentes
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à  espécie,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  O
PEDIDO, para condenar a promovida Ana Carolina
Coutinho  Ramalho  Cavalcanti  a,  no  prazo  de  48
(quarenta e oito) horas,m prestar contas do valor de
R$ 107.000,00 (decorrente da alienação da casa), do
saldo  da  conta  bancária  n°  21300-6,  agência  n°
1449,  do Banco Itaú e  dos rendimentos  do imóvel
rural “Imbaúba”, tudo a partir da data do termo de
compromisso de inventariante – 26.10.2005 isto em
peça a ser apresentada em forma mercantil, sob as
penas do art. 914 ess, do CPC.
Por ter o autor decaído de parte mínima do pedido,
condeno  a  promovida  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios,  que fixo em
R$ 1.000,00”. 

Inconformada, a  promovido interpôs  Recurso Apelatório (fls.
144/153)  arguindo  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa  em  razão  do
julgamento  antecipado  da  lide.  Neste  sentido,  narrou  que  há  nos  autos
“controvérsias acerca dos aspectos inerentes à prestação de contas, como a
produtividade  das  terras  alegadas  pela  parte,  o  numerário  dos  valores
depositados  e  a  destinação  do  valor  adquirido  com a  venda  do  imóvel”,
motivos pelos quais havia a necessidade de dilação probatória nos autos.

Requereu,  pois,  o  provimento  do  recurso,  anulando-se  a
sentença  para  determinar  o  regular  processamento  do  feito,  com  a
redesignação de audiência de instrução e julgamento. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 156/158). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  170),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  recurso  de  apelação,  uma  vez  presentes  os
pressupostos de admissibilidade.

Em seu apelo, a parte promovente aduz a nulidade da decisão
por  cerceamento  de  defesa,  sob  o  argumento  de  que  o  magistrado  julgou
antecipadamente a lide, tolhendo seu direito de comprovar suas alegações por
meio da produção de provas.

Pois bem.
A Ação de Prestação de Constas poderá ser manejada por quem

tem  o  direito  de  exigi-las  ou  a  obrigação  de  prestá-las,  viabilizando  o
esclarecimento de dúvidas ou a verificação da regularidade da administração.
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É dividida em duas fases. Na primeira fase, apura-se apenas a
obrigação de  prestar  ou não as contas;  já  na  segunda fase,  discutem-se  as
próprias contas prestadas. 

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery lecionam:

"O interessado na ação de prestação de contas é a
parte que não saiba em quanto importa seu crédito
ou  débito  líquido,  nascido  em  virtude  de  vínculo
legal ou negocial gerado pela administração de bens
ou  interesses  alheios,  levada  a  efeito  por  um  em
favor  do  outro"  (Código  de  Processo  Civil
Comentado  -  Editora  Revista  dos  Tribunais  -  14ª
edição - 2014 - p. 1.437).

A respeito do rito procedimental da referida ação, o Código de
Processo Civil de 73 previa:

Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de
contas requererá a citação do réu para, no prazo de
5 (cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação.

§ 1o Prestadas as contas, terá o autor 5 (cinco) dias
para  dizer  sobre  elas;  havendo  necessidade  de
produzir  provas,  o  juiz  designará  audiência  de
instrução e julgamento; em caso contrário, proferirá
desde logo a sentença.

§ 2o Se o réu não contestar a ação ou não negar a
obrigação  de  prestar  contas,  observar-se-á  o
disposto  no  art.  330;  a  sentença,  que  julgar
procedente  a  ação,  condenará  o  réu  a  prestar  as
contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor
apresentar.

§ 3o Se o réu apresentar as contas dentro do prazo
estabelecido  no  parágrafo  anterior,  seguir-se-á  o
procedimento  do  §  1o  deste  artigo;  em  caso
contrário, apresentá-las-á o autor dentro em 10 (dez)
dias,  sendo as contas julgadas segundo o prudente
arbítrio  do  juiz,  que  poderá  determinar,  se
necessário, a realização do exame pericial contábil.

Como se  pode  ver  da  leitura  do  art.  915,  §1º,  do  CPC/73,
havendo necessidade  deve  o juiz  propiciar  a  produção probatória,  cabendo
inclusive, a instauração de ofício da fase instrutória. 
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No caso  em análise,  a  promovida,  ao  ser  citada,  apresentou
resposta (fls.  21/28),  oportunidade na qual,  desde logo, apontou seu rol de
testemunhas (fls. 28).

Após  a  manifestação  do  autor  a  respeito  das  informações
prestadas  pela  demandada,  o  magistrado  de  base  proferiu  despacho
determinando data para a realização de audiência, consignando em seu ato que
“o  feito  ainda  não  se  encontra  maduro  para  proferir  sentença,  face  à
necessidade de esclarecimentos referentes ao direito aqui alegado”.

Todavia, conforme termo de audiência às fls. 108/108v, o ato
processual em questão não ocorreu em virtude da ausência das partes, tendo
sido designada nova data para a sua realização. 

Designada  nova  audiência  de  instrução  e  julgamento,  esta
novamente não fora realizada, desta feita devido ao não comparecimento da
parte promovente (fls. 121).

Em  virtude  de  sua  ausência,  o  autor  fora  intimado  para  se
manifestar a respeito do interesse prosseguimento do feito, oportunidade em
que  afirmou  ter  interesse  na  continuidade  da  demanda  e  pugnou  pela
designação de nova data para realização de audiência de conciliação (fls. 130).

No entanto, antes de designar nova audiência ou até mesmo de
intimar as partes a respeito do interesse de produzir provas, o magistrado de
base  julgou  antecipadamente  a  lide,  proferindo  sentença  de  procedência
parcial (fls. 132/133v).

Neste trilhar,  verifico a ocorrência de cerceamento de defesa,
porquanto o D. Juízo de primeiro grau, não obstante sua costumeira diligência,
procedeu ao indevido julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar à
parte ré a produção da prova de suas alegações.

A meu ver, o caso tratado demandava dilação probatória, nos
termos do art. 915, §1º, do CPC/73,  haja vista que a matéria em disceptação
envolve  nuances  fáticas,  possíveis  de  serem  desconstituídas  através  da
apresentação de provas em audiência.

Destarte,  não poderia o juiz condutor da demanda judicial  se
omitir  quanto  à  oportunização  de  produção  de  prova  pelos  demandados,
proferindo decisão de parcial procedência. 

Nesse sentido, confiram-se os julgados desta Corte de Justiça:

“PROCESSUAL  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
C/C indenização por danos morais. JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  LOGO  APÓS  A
INTIMAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA  PARA
APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA.  INOCORRÊNCIA
DE  INTIMAÇÃO  DAS  PARTES  PARA
ESPECIFICAÇÃO  DAS  PROVAS  PRETENDIDAS.
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NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA
PERICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CONFIGURADO.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR  SUSCITADA  PELO  APELANTE.
MÉRITO DA APELAÇÃO prejudicado. Aplicação do
art.  932,  iii,  do cpc/2015. NÃO CONHECIMENTO
DO APELO.  1.  É  cediço  que  cabe  ao  magistrado
verificar a existência de provas suficientes nos autos
para  ensejar  o  julgamento  antecipado  da  lide  e
indeferir  a  produção  de  provas  consideradas
desnecessárias,  conforme  o  princípio  do  livre
convencimento  do  julgador.  2.  Contudo,  é  nula  a
sentença que, julgando antecipadamente a lide sem
prévia  intimação das  partes  para  especificação de
provas,  considera  improcedente  o  pedido,  sem,
contudo, oportunizar a produção de prova, mormente
quando o direito vindicado depende exclusivamente
de produção de prova pericial. 3. Tal situação, sem
sombras  de  dúvida,  caracteriza  o  cerceamento  de
defesa  e  a  consequente  nulidade  da  sentença,
devendo,  por  isso,  ser  encaminhado  os  autos  ao
Juízo  de  origem  para  o  devido  e  regular
processamento.  4.  Em  razão  da  nulidade  da
sentença,  fica  prejudicado  o  mérito  do  apelo  (art.
932,  III,  do  CPC/2015).”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000355120158150321,  Relator  DES.  JOSÉ
AURÉLIO DA CRUZ, j. em 09-12-2016).  

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  COBRANÇA.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  PARA A  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO.
Acarreta  cerceamento  de  defesa  a  prolação  de
sentença  sem  oportunidade  à  parte  para  produzir
provas. O cerceamento do direito de defesa implica
anulação da sentença, máxime quando é inconteste o
prejuízo  causado  por  essa  conduta  a  uma  das
partes.” (TJPB;  APL  0003410-19.2013.815.0131;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Tercio Chaves de Moura; DJPB 17/10/2016; Pág. 7).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PEDIDO  DE
OITIVA  DE  TESTEMUNHAS.  DEPOIMENTOS  A
SEREM COLHIDOS  EM  COMARCA DE OUTRO
ESTADO.  CARTA  PRECATÓRIA.  NÃO
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CUMPRIMENTO.  DIREITO  À  AMPLA  DEFESA
PREJUDICADO.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR.  NULIDADE  CONFIGURADA.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  PREJUDICADAS
AS DEMAIS QUESTÕES. “Ocorre cerceamento do
direito de defesa quando existir qualquer limitação
indevida à produção de provas por uma das partes,
em detrimento da pretensão visada com a demanda,
ensejando, por consequência, a nulidade do ato em
face do princípio do contraditório e da ampla defesa,
insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal. ”.
In casu, resta configurado o cerceamento do direito
de  defesa  da  parte  promovida,  haja  vista  que,
embora  tenha  pleiteado  a  oitiva  de  provas
testemunhais e o juízo a quo tenha determinado tal
expediente, não consta dos autos o cumprimento da
carta  precatória,  além  de  o  julgador  ter  decidido
antecipadamente  a  lide,  prejudicando,  assim,
claramente  a  defesa  da  ré  apelante.”  (TJPB;  APL
0031950-69.2008.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel. Des. João Alves da Silva;
DJPB 26/08/2016; Pág. 10).  

Logo, em se verificando que a condução processual do juízo a
quo não  observou  a  necessária  oportunização  da  produção  probatória,
suprimindo a instrução processual sem que houvesse intimado as partes para o
fim de especificar as provas, culminando com sentença de parcial procedência,
revela-se manifesto o vício de cerceamento do direito de defesa, havendo de
ser cassada a decisão proferida em tais condições.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para anular a
sentença  em  decorrência  do  cerceamento  do  direito  de  defesa  e,  por
conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito, mediante a garantia de oportunização de produção de
provas às partes.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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