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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. MANDATO  TÁCITO  PARA 
RECEBIMENTO  DE  VALORES  EM  CONTA 
CORRENTE  PRÓPRIA  EM  NOME  DA 
PROMOVIDA. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO. SÚPLICA PELA 
REFORMULAÇÃO DO JULGADO. 
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. 
CRÉDITOS RECEBIDOS PELA MANDATÁRIA. 
INEGÁVEL DEVER DE PRESTAR CONTAS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- A Ação de Prestação de Contas pressupõe, 
como norma geral, a existência de divergência no 
acerto de contas, possuindo como fim último a 
fixação de um saldo devedor ou credor, por parte de 
quem as exige ou de quem as presta. Ou seja, seu 
objetivo é pôr fim ao relacionamento jurídico-
econômico das partes, determinando a existência, 
ou não, de um saldo, e fixando o seu montante

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO, nos termos 
do voto da Relatora e da certidão de julgamento de fl. 253.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta  por  CHIARA LOUISE 

ESTRELA MATIAS contra sentença de fls. 208/212 proferida pela Juíza da 5ª 
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Vara da Comarca de Santa Rita  que,  nos autos  da Ação de Prestação de 

Contas  ajuizada  por  ROSA  BANDEIRA  VELLOSO  DE  AZEVEDO,  julgou 

procedente o pedido autoral, nos moldes do art. 269, I, do CPC, para condenar 

a Promovida  a  efetuar a prestação  de contas requeridas, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a 

Promovente apresentar.

Irresignada, a Promovida interpôs Apelação, fls.  218/232, 

pugnando pela total reformulação do julgado, objetivando  a  declaração  de 

inexistência de obrigação da Recorrente em prestar contas à Recorrida.  Não 

sendo este o entendimento, requer que se  determine o retorno dos autos à 

Instância Primária e lá fique suspenso até o término do citado procedimento 

administrativo movido em desfavor do Cartório Dourado de Azevedo, oficiando 

o Juiz Corregedor responsável,  para que informe quando da conclusão das 

investigações, atendendo ao despacho de fl. 131 dos autos.

Contrarrazões às fls. 237/242, pela manutenção do decisum.

Instada a se pronunciar, a  Procuradoria de Justiça não ofertou 

parecer de mérito, fls. 247/248.

É o relatório.

VOTO

Exsurge  dos  autos  que,  no  dia  1º  de  agosto  de  2006,  a 

Promovente  contratou  a  Promovida  para  trabalhar  no  Cartório  Dourado  de 

Azevedo como Tabeliã Substituta (fls. 23/24), pagando-lhe um salário mensal 

de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em  17  de  março  de  2006,  o  Cartório  aderiu  ao  termo  de 

Convênio  nº  003/2006  celebrado  com  o  Estado  da  Paraíba  e  com  a 

interveniência da Secretaria de Segurança e Defesa Social, do Departamento 

Estadual  de Trânsito  e do Instituto  de Registro  de Títulos e Documentos e 

Pessoas Jurídicas da Paraíba – IRTDPJPB-CERCAF (fls. 15/18). Este último, 
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repassaria ao Cartório, mensalmente, os valores correspondentes aos serviços 

prestados.

Alega  a  Demandante  que  atribuiu  a  função  de  gerenciar  as 

quantias percebidas à  Demandada,  através da conta  corrente  nº  051022-7, 

agência nº 2010-9, do Bradesco S/A e, depois, da conta nº 25.488-6, agência 

1268-8, do Banco do Brasil, todas de titularidade da Promovida.

A Autora sustenta que, de junho de 2006 a setembro de 2009, 

a Ré recebeu o montante de R$ 367.009,57 (trezentos e sessenta e sete mil, 

nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme documentos de fls. 12/13, 

aduzindo que a mesma não repassou todo o dinheiro ao Cartório.

Requer, portanto, a prestação de contas.

Pois bem. 

Como mandatária da Autora da presente demanda, é dever da 

Recorrente  oferecer  a  devida  prestação  de  contas  acerca  dos  valores 

realmente recebidos e repassados por ela, nos termos do art. 668 do Código 

Civil Brasileiro. Verbis:

“O mandatário é obrigado a dar contas de sua 
gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens 
provenientes do mandato, por qualquer título que 
seja.”

Nesse sentido, a Ação de Prestação de Contas pressupõe, 

como norma geral, a existência de divergência no acerto de contas, possuindo 

como fim último a fixação de um saldo devedor ou credor, por parte de quem as 

exige ou de quem as presta. Ou seja, seu objetivo é pôr fim ao relacionamento 

jurídico-econômico das partes, determinando a existência, ou não, de um saldo, 

e fixando o seu montante.

Segundo  Humberto Theodoro Júnior: 
“Consiste a prestação de contas no relacionamento e na 
documentação comprobatória de todas as receitas e de 
todas as despesas referentes a uma administração de 
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bens, valores ou interesses de outrem, realizada por 
força de relação jurídica emergente da lei ou contrato. 

Seu objetivo é liquidar referido relacionamento jurídico 
existente entre as partes no seu aspecto econômico de 
tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a 
existência ou não de  um saldo fixando, no caso positivo, 
o seu montante, com efeito de condenação judicial contra 
a parte que se qualifica como devedora.”  (In Curso de 
Direito Processual Civil, Volume III, 34ª edição, pág. 85 - 
ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005)

Tratando-se, in casu, de ação de exigir contas, o seu 

procedimento acha-se regulado pelo art. 915 e seus parágrafos, que o 

desmembra em duas fases distintas: na primeira, busca-se apurar se existe ou 

não a obrigação de prestar contas que o Autor atribui ao Réu; na segunda, que 

pressupõe solução positiva da primeira, desenvolvem-se as operações de 

exame das diversas parcelas das contas, com o objetivo de alcançar-se o 

saldo final.

Nesse norte, sendo indiscutível a obrigação da Apelante de 

prestar à Apelada as contas dos valores levantados, outro não poderia ser o 

caminho adotado pelo magistrado de primeiro grau ao julgar procedente a 

primeira fase da ação, condenando a Insurreta, nos termos do art. 915, § 2º, do 

CPC.

Adstrito ao tema,  percucientes são os seguintes julgados:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANDATO 
OUTORGADO A ADVOGADO. PRIMEIRA FASE - A 
ação de prestação de contas desenvolve-se em duas 
fases, se o réu contesta a obrigação de prestá-las: na 
primeira, versa a decisão sobre a obrigação a essa 
prestação; e, na segunda, após o trânsito em julgado 
da sentença proferida na primeira fase, apura-se o 
valor do débito ou crédito. No caso, a obrigação de 
prestar contas é inerente ao próprio mandato 
conferido. Precedentes. Sentença de procedência que 
se mantém. Recurso improvido. Unânime.”  (TJRS - APC 
70007343031 – 15ª C.Civ. – Rel. Des. Otávio Augusto de 
Freitas Barcellos – Julg. 17/12/2003)

“O mandatário judicial que no curso da demanda recebe 
numerário em nome do cliente deve, quando convocado, 
prestar as contas do recebimento.”  (TJMS  -  AC 
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2002.011.988-1/0000-00 –  4ª T. Civ. –  Rel. Des. Elpídio 
Helvécio Chaves Martins – Julg. 30/03/2004)

 

Quanto ao pedido de retorno dos autos à  Origem,  para que 

fique suspenso até o término do citado procedimento administrativo movido em 

desfavor do Cartório Dourado de Azevedo, não vejo como prosperar, uma vez 

que a presente ação ajuizada pela Promovente é concernente ao seu direito de 

exigir a prestação de contas da Promovida e o dever desta de prestá-las.

Por tais razões, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo-se a 
sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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