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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
CONTAS – VERBA PÚBLICA REPASSADA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA - CONTAS PARCIALMENTE  PRESTADAS 
–  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  POR 
INDEFERIMENTO DA INICIAL – APELAÇÃO CÍVEL – 
IMPOSSIBILIDADE  DE  RESOLUÇÃO  DO  FEITO  – 
NECESSIDADE  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DA 
QUANTIA  RESTANTE  (R$  3.022,00)  –  DILAÇÃO 
PROBATÓRIA  -  IMPRESCINDIBILIDADE  – 
INTELIGÊNCIA DO ART. 915, §1º, DO CPC – CAUSA 
NÃO  MADURA  –  DECRETAÇÃO,  DE  OFÍCIO,  DA 
NULIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA - RECURSO PREJUDICADO – APLICAÇÃO 
DO ART. 557, DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO.   

- A prestação de contas firmada em primeiro grau foi 
apenas parcial, o que impede a extinção do processo 
por indeferimento da inicial.

-  Sendo  imperiosa  a  necessidade  de  dilação 
probatória  disposta  no  §1º  do  art.  915,  do  CPC,  a 
causa  ainda  comporta  julgamento  de  mérito,  razão 
pela qual, deve ser decretada, de ofício, a nulidade da 
sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 

Vistos, etc. 

O Estado da Paraíba ajuizou ação de prestação de contas em 
face da Associação Comunitária Riacho de Serra, alegando que disponibilizou 
à  mesma  verbas  públicas,  por  meio  de  convênio,  a  fim  de  que  a  mesma 
construísse um sistema de abastecimento de água.
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Assevera,  também, que o relatório final  de tomada de contas 
constatou  que  sua  prestação  não  foi  integral,  o  que  poderia  indicar  a 
aplicação/utilização indevida de verbas públicas.

Devidamente citada, a ré se manifestou, argumentando que a 
empresa JR Engenharia e Construção Ltda., responsável pela mão de obra e 
materiais  da obra,  recebeu os valores repassados pelo ente da Federação, 
emitindo recibos que totalizam R$ 19.092,75 (dezenove mil e noventa e dois 
reais e setenta e cinco centavos).

Afirma  que,  como  o  promovente  lhe  repassou  R$  22.114,75 
(vinte  e  dois  mil,  cento  e  catorze  reais  e  setenta  e  cinco  centavos),  a 
mencionada  empresa  de  engenharia  deixou  de  gerar  recibo  no  valor  de 
R$ 3.022,00 (três mil e vinte e dois reais), o que fez com que diligenciasse a 
procura do engenheiro responsável pela obra, sendo que o mesmo não mais 
compareceu, ocasionando a impossibilidade da prestação integral das contas.

Após  o  trâmite  regular  do  processo,  o  Juiz  de  primeiro  grau 
proferiu sentença, desacolhendo a exordial, por entender que os documentos 
colacionados pela promovida alcançam o desiderato pretendido.

Irresignado  com  o  teor  da  decisão,  o  promovente  interpôs 
recurso apelatório, aduzindo que houve manifesta confissão acerca da falta da 
prestação de contas, o que impossibilita o sentenciante de ratificá-las.

Relata, ainda, que o fato de o Engenheiro responsável pela obra 
não ter emitido o recibo faltante não pode lhe ser oponível, devendo a recorrida 
responder pela culpa in eligendo nos termos da legislação civil.

Por  tal  razão,  requer  o  provimento  do  recurso,  para  julgar 
procedente a demanda, a fim de que a promovida seja condenada a proceder 
à prestação de contas do valor não comprovado.

Mesmo  intimada,  a  promovida/apelada  não  apresentou 
contrarrazões.

Nesta instância, o Parquet  Estadual opinou pelo provimento do 
apelo.

É o relatório. 

DECIDO.

Pelo  que  se  colhe  do  caderno  processual,  a  associação 
recorrida informou, após a citação, que não foi realizada a prestação de contas 
das verbas públicas recebidas (R$ 3.022,00).

Desse modo, não poderia o Juízo  a quo  extinguir o feito sem 
resolução do mérito enquanto não solucionada essa pendência, até porque o 
convênio firmado para a construção do sistema de abastecimento de água (fls. 
12/16) destaca, expressamente, em sua cláusula terceira, inciso II, alínea “f”, 
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que é obrigação da conveniada “prestar contas da utilização dos recursos 
recebidos [...].”

Logo,  deve  ser  retificada  a  sentença  reclamada,  pois  as 
informações e documentos acostados pela recorrida não são suficientes para 
dar quitação de parte do montante transferido para a realização da obra.

Já com relação à aplicação do art. 515, §3º, do CPC1, diferente 
do que entendeu o recorrente e o Ministério Público, penso que a causa ainda 
não  está  madura  para  julgamento,  pois  se  faz  imprescindível  a  oitiva  do 
engenheiro  responsável  pela  obra  (Júlio  Ronaldo  F.  de  Pontes),  mormente 
quando se observa na peça de defesa a notícia de que este foi quem deixou de 
emitir o recibo dos valores restantes. 

Aliás,  essa  diligência  foi  devidamente  requerida  pela  parte 
apelada,  sendo,  repito,  imprescindível  para  se  aferir  a  permanência  da 
obrigação de prestar contas. Assim, deve ser aplicado, à hipótese vertente, o 
que consta no art. 915, §1º, do CPC, que está assim grafado:

“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.”

Assim,  considerando  que  as  contas  foram  prestadas  apenas 
parcialmente, o restante resta pendente de demonstração por meio da oitiva da 
mencionada  testemunha,  o  que  corrobora  a  imprescindibilidade  da  dilação 
probatória.

Por tal motivo, entendo que a sentença deve ser anulada, para 
que  o  feito  retome  o  trâmite,  com  a  devida  fase  instrutória  prevista  no 
dispositivo acima mencionado, assim como destaca a jurisprudência que ora 
colaciono:

“AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  SEGUNDA  FASE. 
CONTRATO  DE  CONTA  CORRENTE.NULIDADE  DA 
SENTENÇA  RECONHECIDA.  ANÁLISE  GENÉRICA  DAS 
CONTAS. INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 
CONFIGURADA.NECESSIDADE  DE  CONFRONTAÇÃO  DAS 
CONTAS  COM  O  QUE  FORA  CONTRATADO  PELAS 
PARTES,  COM  DECLARAÇÃO  DE  SALDO  EM  FAVOR  DE 
UMA DELAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 918 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA.CARACTERIZAÇÃO. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA.NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA 

1 Art.  515.  […].  §3º.  Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art.  267),  o 
tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver  
em condições de imediato julgamento.
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PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. 1. A r. sentença bastou-
se em analisar de forma genérica as contas prestadas em 
primeiro grau, deixando, ainda, de declarar a existência de 
saldo em favor de uma das partes, em manifesta violação ao 
art. 918 do Código de Processo Civil . Sendo assim, diante 
da insuficiente prestação jurisdicional, impõe-se a anulação 
da r.sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, 
para  a  prolação  de  nova  sentença,  ocasião  em  que  as 
contas  deverão  ser  examinadas  em  confronto  com  os 
termos pactuados pelas partes, sendo, ao final,  declarado 
saldo  em  favor  do  autor  ou  do  réu.  2.  "Existindo 
necessidade  de  dilação  probatória  para  aferição  de 
aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da 
lide  importa  em  violação  do  princípio  do  contraditório, 
constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares 
do devido processo legal." (STJ, 4ª Turma, REsp 7.004-AL, 
Rel.  Min. Sálvio de Figueiredo, j.21.08.91 - DJU 30.9.91,  p. 
13.489)” (TJ-PR  9374389  PR  937438-9  (Acórdão),  Relator: 
Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 17/10/2012, 16ª Câmara 
Cível) 

“Prestação  de  contas  - Apresentadas  as  contas  fica 
superada  a  primeira  fase,  cabendo  sua  apreciação,  nos 
termos do artigo 915, § 1º, do CPC - Reconhecida nulidade 
da sentença - Necessidade de dilação probatória - Recurso 
improvido,  decisão  anulada  de  ofício.”  (TJ-SP  -  APL: 
992050164510 SP , Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data 
de  Julgamento:  30/03/2010,  28ª  Câmara  de  Direito  Privado, 
Data de Publicação: 15/04/2010)

Por fim, ressalto que, como o insurgente requereu o provimento 
do apelo, para que, de logo, fosse julgado procedente o pedido, a nulidade da 
sentença deve ser efetivada de ofício, por tratar de matéria de ordem pública, 
autorizando,  por  isso,  a  aplicação  do  caput  do  art.  557,  do  CPC2,  ante  a 
patente prejudicialidade daquele.

Com essas considerações, afasto a extinção do processo por 
indeferimento da inicial e declaro, de ofício, a  nulidade da sentença, em 
virtude  da  imperiosa  necessidade  de  dilação  probatória.  Recurso 
prejudicado,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  razão  pela  qual 
nego-lhe seguimento ao recurso.

P.I.

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz
               Relator

2 Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
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