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PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – Apelação
–  Ação de prestação de contas – Primeira
fase  –  Improcedência  –  Irresignação  –
Procuração  –  Poderes  para  administrar
imóveis  –  Dever  de  prestar  contas  –
Provimento. 

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

PROCESSUAL CIVIL – Recurso adesivo
– Vencido beneficiário da justiça gratuita –
Condenação  em  honorários  de
sucumbência – Provimento  da apelação –
Inversão do ônus  sucumbencial – Recurso
prejudicado. 

-  O  recurso  adesivo  que  pretende
exclusivamente  a  condenação  do  vencido
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ao pagamento  de  honorários  advocatícios
está prejudicado quando ocorre a inversão
do  ônus  de  sucumbência  em  razão  do
provimento  de  recurso  de  apelação
interposta pelo vencido. 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  dar provimento  ao  recurso  de  apelação  e  julgar  prejudicado  o
recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Cuidam  os  autos  de  apelação  cível
interposta pela EDILSON GUALBERTO DA SILVA, contra a sentença de fls.
647/649, de lavra do  MM. Juiz de Direito  da  13ª Vara Cível da Comarca da
Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na “ação de prestação
de contas”, ajuizada em face de JOSÉ GUALBERTO FILHO.

Na  exordial  (fls.  02/05),  o autor  relata ser
proprietário de um imóvel situado à Rua Josefa Taveira, nº 1327, Bairro de
Mangabeira, nesta Capital  e, por morar na cidade de São Paulo, outorgou
poderes ao seu irmão, réu nesta ação, para administrar o térreo e o primeiro
andar do bem, sendo que o outorgado vem recebendo alugueres dos imóveis
sem nunca ter repassado os valores para o outorgante. 

O promovido,  na  contestação  (fls.  26/31),
aduziu que era “proprietário de um terreno e na oportunidade de construir o
edifício sobre o qual existe o contrato de locação (fls. 18/19), por questões
meramente ‘formais’,  transferiu pró-forma, a propriedade do aludido terreno
ao promovente,  para  que,  anexados  os  dois  terrenos,  fosse  edificado um
imóvel a que se reporta o contrato de locação, e que o valor da locação iria
amortizar o investimento realizado pelo demandado” (fl. 27).

Em  sentença  exarada  às  fls.  647/649,  o
magistrado, ao fundamento de que o autor não comprovou o dever do réu de
prestar as contas, julgou improcedente o pedido inicial. 

Irresignado,  o  autor  interpôs  recurso  de
apelação (fls. 653/658) alegando, em suma, que, nos termos do artigo 668, do
Código  Civil,  o  instrumento  procuratório  é  bastante  para  comprovar  a
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obrigação da prestação de contas dos alugueres.
O  promovido,  além  das  contrarrazões

(700/706), interpôs também recurso adesivo (695/698) apenas para requerer
a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça, em parecer de fl. 719, opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Conheço  o  recurso  apelatório,  porque
presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme  relatado,  trata-se  de  apelação
interposta em face  da  sentença de improcedência  do  pedido exarada nos
autos da  ação de prestação de contas  ajuizada por  Edilson  Gualberto  da
Silva.

Como  cediço,  a  ação  de  prestação  de
contas poderá ser proposta por quem tem o direito de exigi-las ou a obrigação
de prestá-las, possibilitando o esclarecimento de dúvidas ou a verificação da
regularidade da administração. 

É  dividida  em  duas  fases.  Na  primeira,
apura-se tão somente a obrigação de prestar ou não as contas; na segunda,
discutem-se as próprias contas prestadas. 

Sobre a matéria, lecionam NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY1:

"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"

No  caso  dos  autos,  o  apelante  pretende
que  as  contas  sejam prestadas,  em razão  dos  poderes  que  outorgou  ao
apelado para administrar imóveis de sua propriedade. 

O art. 653, do CC, dispõe que a procuração
é  o  instrumento  de  mandato,  o  qual  se  opera  quando  alguém recebe  de
outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. 

1 Código de Processo Civil Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 14ª ed. 2014, p. 1.437.
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Na hipótese em comento, verifica-se que o
autor,  agora  apelante,  outorgou  instrumento  de  mandato  ao  réu,  agora
apelado (fl. 06), concedendo-lhe poderes para:

“(…) gerir e administrar o imóvel comercial sito na Rua
Josefa Taveira,  1327,  em Mangabeira  I,  João Pessoa;
podendo,  para  tanto,  alugá-lo,  celebrar  os  respectivos
contratos, estipular alugueis, prazos, multas, prorrogar,
rescindir,  modificar  e  consentir  ou  não  que  ditos
contratos sejam transferidos, receber aluguéis e pelo que
os mesmos sejam devidos, passar recibos e dar quitação
(...)” (fl. 06). 

Assim,  depreende-se  da  leitura  acima
transcrita, a extensão dos poderes conferidos ao apelado, de modo que resta
evidente o seu dever de prestar contas, uma vez que, inevitavelmente, quem
administra bens ou interesses alheios tem a obrigação de prestá-las. 

Nesse sentido, precedente desta Corte de
Justiça: 

“AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
PROCURAÇÃO.   MANDATO.  PRIMEIRA
FASE.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
SÚPLI-  CA PELA REFORMULAÇÃO  DO
JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ACOLHIMENTO.  CRÉDITOS RECEBIDOS
PELA MANDATÁRIA.  INEGÁVEL DEVER
DE  PRESTAR  CONTAS.
DESPROVIMENTO DO APELO.  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.  -  desprovimento  do  apelo.” (TJPB;
Rec. 003.2005.000.110-0/002; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Marcos
Coelho de Salles; DJPB 08/08/2013; Pág. 16). 

Outrossim,  registro  que  a  alegação  do
apelado de que realizou com o apelante um contrato “pró-forma”, não o exime
da  obrigação  de  prestar  as  contas,  eis  que,  ainda  assim,  o  imóvel  é  de
propriedade do recorrente e, desse modo, tem este o direito de ficar ciente de
todas as operações realizadas em virtude da administração do mandatário. 
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Por  fim,  reputo  prejudicado  o  recurso
adesivo  interposto  pelo  réu,  ora  recorrente,  uma vez  que,  invertendo-se o
ônus de sucumbência em razão do provimento da apelação, não há que falar
em condenação ao pagamento de honorários ao recorrente. 

Ante  o  exposto,  dou provimento  ao
recurso  de apelação  para, reconhecida a obrigação de prestar as contas,
determinar  o  retorno  dos  autos  ao  primeiro  grau  para  que  seja  inciada  a
segunda fase da ação de prestação de contas. Julgo prejudicado o recurso
adesivo. 

Na  hipótese,  face  a inversão  da
sucumbência, condeno o autor a pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios, que fixo  em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
causa,  nos  termos  dos  §§  2º  e 6º  do  art.  85  do  NCPC,  ressalvando-se,
entretanto, o disposto no art. 98, § 3º. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio 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, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Relator – Juiz convocado
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