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EXIGIR CONTAS – ART. 550 CPC
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para

que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias.

EXEMPLOS DE CENÁRIOS POSSÍVEIS:

▪ sucessor provisório de bens dos ausentes (art. 22, caput CC) *Cliente & advogado

▪inventariante frente a gestão do espólio (arts. 2.020 e 1.980 CC) *mandatário (art. 668 CC)

▪ obrigação do tutor/curador - art. 1.756 CC *Depositário fiel – CPC

▪ Consorciado pode exigir contas da administradora *Administrador– Lei de falência

▪ Súmula 259 do STJ: “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular da corrente
bancária”.

▪ condomínio em edifícios= síndico pode exigir contas da administradora (síndico deve prestar contas
à Assemblei Geral e ao Conselho Consultivo)]

▪Imobiliária (contrato de locação) - inventariante (processo de inventário) etc.

CABIMENTO DA AÇÃO: pressuposto um contrato de mandato, gestão de negócios, a
inventariança, a curatela (ADMINISTRAÇÃO POR OUTRA PESSOA).

OBJETIVO: ação exigir contas ACERTO ECONÔMICO (pressupõe administração de bens, valores ou
interesses de determinado sujeito é confiada a outrem).

DICA: não se admite a ação para postular revisão de cláusula contratual (STJ, no REsp 1.497.831)
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REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL

550:§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as
contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

DICA: NA INICIAL NÃO TEM PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO? É inviável a diante da
especialidade do procedimento de exigir contas.

LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

ATIVA-AUTOR: O autor sempre é credor (é parte legítima para propor a demanda de exigir contas
todo aquele que tiver interesses administrados por outrem. Exemplos: -correntistas; -clientes imobiliárias;
-clientes advogados etc.)

PASSIVO-RÉU: devedor (ou o suposto devedor): Bancos, administradores, síndicos

AÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE (MISTURA DA POSIÇÃO ENTRE AUTOR E RÉU): NA AÇÃO EXIGIR
CONTAS NÃO HÁ RECONVENÇÃO: “Algumas ações, por força de lei, têm natureza dúplice, pois permitem
que o réu formule pretensões novas em face do autor, sem precisar reconvir. São exemplos as possessórias,
as que correm no Juizado Especial Cível, as de exigir contas e a renovatória. Nas ações dúplices, os pedidos
formulados na contestação não implicam nova ação. Haverá uma só e um só processo; porém, tal como
ocorre na reconvenção, os pedidos contrapostos passam a gozar de autonomia, em relação aos principais:
havendo desistência ou extinção, sem resolução de mérito, das pretensões iniciais, o processo prosseguirá
em relação aos pedidos formulados na contestação.” GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil / coord. Pedro Lenza. – 12 ed. – São Paulo:
Saraiva Educação, 2021.
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DEFESA DO RÉU - Art. 550

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na
forma do Capítulo X (DAS PROVAS – ART. 369). Se o réu prestar as contas, o autor terá o prazo de quinze
dias para se manifestar sobre elas.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com
referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355. (JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE). ART. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver
necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

550:§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu A PRESTAR AS CONTAS NO
PRAZO DE 15 DIAS, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

RESUMO: 15 dias para o réu apresentar contas e 15 dias para o autor manifestar (e, se necessário: PERÍCIA!).

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE 2 ETAPAS NA FASE DE CONHECIMENTO: na primeira: o autor tem direito de exigir
contas? resolvendo-se questão preliminar mediante decisão interlocutória! Na segunda: julga-se as contas e se apura o
saldo.

PRA DECORAR: Acórdão 1281160 TJDF: “1. O pronunciamento jurisdicional pelo qual se reconhece
ou não o direito de exigir contas tem natureza jurídica distinta, dependendo de seu conteúdo. Se julgar
procedente a ação, sua natureza é de decisão interlocutória e conteúdo de decisão parcial de mérito,
impugnável por agravo. Por outro lado, se julgada improcedente a primeira fase da ação ou extinto o
processo sem resolução do mérito, terá natureza jurídica de sentença, recorrível por apelação.”
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FORMA DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na FORMA ADEQUADA, especificando-se as
receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo
razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente
impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º , serão apresentadas na forma adequada, já
instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os
investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

FORMA ADEQUADA? a impugnação às contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e
específica, indicando expressamente o lançamento questionado.

OBRIGATÓRIO contador ou contabilista? Não!

FORMA MERCANTIL EXIGÊNCIA DO CPC/73

FORMA CORRETA? forma inequívoca das entradas e saídas

DIREITO AO CONTRADITÓRIO (perícia)!!!

MUITO CUIDADO: se o réu não questionar a primeira fase (obrigação de prestar contas), então,
deve, desde o primeiro momento, apresentar as contas. NÃO ESQUEÇA: A ação de exigir contas tem
natureza dúplice, já que em sua segunda fase será condenado quem for considerado devedor, seja ele o
autor ou o réu.
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TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.
NATUREZA DÚPLICE = o saldo pode favorecer autor ou réu!

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA:
Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de

qualquer outro administrador serão PRESTADAS EM APENSO (POR DEPENDÊNCIA) aos autos do
processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo
e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda,
glosar (RETIRAR) o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas
executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

Dica: o inventariante, tutor, curador, depositário e de qualquer outro
administrador judicial devem ser prestadas em apenso ao processo no qual tiver ocorrido
a nomeação.

No caso do artigo 553, não haverá ação autônoma, mas um incidente em apenso:
“Em consonância com o art. 553 do CPC, as contas do Curador têm caráter administrativo
e não obedecem ao rito especial da prestação de contas propriamente dita” – Juiz de
Direito: Dr. Frederico Augusto Monteiro de Barros - 1007128-19.2021.8.26.0196.
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VALOR DA CAUSA NA AÇÃO EXIGIR CONTAS

Cabe ao demandante estimar o valor da causa, pois no momento do
ajuizamento da demanda não é possível indicar o valor econômico envolvido, o
que ocorrerá somente ao final da segunda etapa da fase de conhecimento.

Neste caso usa-se: EFEITOS MERAMENTE FISCAIS (VIDE JURISPRUDÊNCIA)

O ADVOGADO DEVE PRESTAR CONTAS = LEI Nº 8.906/94: Estatuto da Advocacia:
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados
no Código de Ética e Disciplina.
PRESTAÇÃO DE CONTAS – DIREITO DO CLIENTE E DEVER DO ADVOGADO”. O cliente que não se der por satisfeito com a prestação
de contas de seu advogado tem o direito de exigir novas prestações de contas, de conformidade com o art. 9º do CED. A relação
ética advogado/cliente deve fundamentar-se na boa-fé, na fidelidade e na transparência dos atos praticados pelo causídico. As
prestações de contas devem ter a forma contábil de partidas (crédito/débito) e não apenas declarações genéricas de que “as
contas estão boas” ou que “foram plenamente aprovadas”. A norma ética prevê, ao mesmo tempo, a devolução de documentos,
bens e valores do cliente, com o que se completa plenamente o mandato recebido. (Proc. E-2.668/02 – v.u. em 21/11/02 do
parecer e ementa do Rel. Dr. CARLOS AURÉLIO MOTA DE SOUZA – Rev.ª Dr.ª MÔNICA DE MELO – Presidente Dr. ROBISON
BARONI)”.
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COMPETÊNCIA

A ação deverá ser ajuizada no foro do local onde ocorre ou ocorreu a gestão ou
administração (CPC, art. 53, inc. IV, b)

Art. 53. É competente o foro:

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

EXCEÇÃO: art. 553 do CPC: “As contas do inventariante, do tutor, do curador, do
depositário e de outro qualquer administrador serão prestadas em apenso aos autos do
processo em que tiver sido nomeado”

É OBRIGATÓRIO TENTATIVA AMIGÁVEL ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO?
Processo: 1002173-17.2020.8.26.0539: "AFASTO, ademais, preliminar de falta de interesse de agir, visto que a

ausência de solicitação extrajudicial não obsta a propositura da ação de exigir de contas. Demais disso, a tutela
jurisdicional pleiteada se mostra necessária, diante da resistência oferecida pela demandada, que sustenta ser
descabida a prestação de contas neste momento“

Na decisão interlocutória que reconhece o direito a exigir contas é cabível a condenação em honorários
advocatícios e custas processuais? Luiz Guilherme Marinoni= NÃO! --- MAS PARA O STJ = SIM: “Com a procedência
do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de
exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.” REsp
1874603/DF.
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1- PERGUNTA?

É possível uma ação de dar contas no Código de Processo Civil e seguir o rito
especial?

No novo CPC foi eliminada a possibilidade de aquele que quer prestá-las
(possibilidade prevista no CPC 73).

Nada impede uma ação através do procedimento comum.
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2-

Ocorrendo dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento do
tributo, diante da exigência por dois entes, sobre a mesma operação realizada,
poderá o contribuinte requerer o depósito e a citação dos que o disputam para
provarem o seu direito, conforme disposto no art. 895, do CPC. (...) :

TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.08.244733-5/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 30/11/2016)

A- Consignação em pagamento conf. art. 547;

B- Execução,

c- Ação Possessória,

d- reivindicatória.

E- Exigir contas.
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3- O réu pode opor as exceções processuais de impedimento e de suspeição no ação 
exigir contas?

4-Consequência advinda da revelia na ação exigir contas?

5- A decisão que julga o pedido de prestar contas é recorrível por qual recurso?

6- O direito de consignar as demais prestações que se vencerem durante o curso do 
processo de consignação em pagamento, sem pedido expresso na inicial nesse sentido, 
pode ser exercido mesmo processo?

7- “As contas devem vir acompanhadas dos documentos comprobatórios. Se houver a
indicação de gastos, é indispensável que sejam comprovados com os recibos ou notas
fiscais correspondentes. Se aquele que deve prestar contas não as apresenta dessa
maneira, o juiz as considerará não prestadas” (GONÇALVES, MARCUS VINICIUS).

verdadeiro ou falso45
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7- Obrigatoriamente, a lei exige que a prestação de contas seja elaborada por
advogado juntamente com:

A- profissional da área da economia, 

B- profissional da área da administração, 

C- profissional da área da ciências contábeis

D- profissional da área de exatas

E- nenhuma das anteriores;
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8- Ajuizada ação de exigir de contas por aquele que se encontra na obrigação de
apresentá-la, ele (autor) exibe demonstrativo e prova dos lançamentos, apontando
saldo em favor do réu; citado, este não oferece contestação oportuna, sendo então
decretada:

A- acórdão,

B- revelia;

C- má-fé,

D- boa-fé.

E- trânsito em julgado
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9- A sentença que declarar saldo na ação exigir contas, para todos efeito será
declarada (art. 515, I CPC):

A- título executivo extrajudicial

B- título executivo judicial

C- decisão pendente de liquidação

D- decisão interlocutória

E- sentença arbitral
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10- Condenado a pagar eventual saldo na ação exigir contas, o devedor que surge
será obrigatoriamente quem estava na posição de:

A- autor ou réu,

B- só o réu;

C- só o autor;

D- autor, réu ou advogado. 

E- autor, réu ou juiz.
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11- Em alguns casos, o órgão jurisdicional competente para a apreciação e
julgamento das contas será aquele perante o qual tramita ou tramitou o processo
em que foi concretizada a nomeação do obrigado a prestá-las, processando-se a
ação em apenso aos autos do referido processo.

Nestes casos, a prestação de contas por dependência dar-se-á:

A- Nos casos das contas do inventariante, tutor, curador, depositário e de qualquer
outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que
tiver sido nomeado .

B- dependência da obrigação secundária.

C- dependência de condição “sine qua non”.

D- do transito em julgado.

E- arquivamento e extinção do feito.
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12- As contas serão apresentadas

A- tecnicamente e rigorosamente da forma mercantil,

B- são apresentadas de maneira inteligível.

C- apenas no Excel,

D- por perito judicial;

E- por assistente pericial;

Estudar:

Resp nº 1.218.899 – PR (2010⁄0187075-8), Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.08.2011.

AgRg no Resp 997.634/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.09.2015, DJe 09.09.2015.

www.julio.adv.br



13- Pedro ingressou com ação de consignação em pagamento em face de Simone e
Simara, alegando dever a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas
duvidando quem seja a verdadeira credora. Neste caso, a ação deve ser:

a) indeferida diante da inexistência de mora do credor,

b) Indeferida na medida em que a ação de consignação em pagamento somente é
admitida quando o credor se recusa a receber,

c) indeferida, pois que o devedor neste caso deve propor demanda com o objetivo
de identificar o verdadeiro credor e, posteriormente, se for o caso, ingressar com a
consignação em pagamento;

d) improcedente após despacho saneador;

e) admitida, cabendo ao juiz não somente analisar a procedência da consignatória,
mas identificar quem é o credor.
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14- Na ação de exigir contas a sentença declara o saldo credor e não é necessário a
instauração da fase de liquidação, já que a obrigação consubstanciada no título é
líquida, certa e exigível. Neste caso:

A- o processo será extinto e arquivado.

B- o vencido é intimado para adimplir a obrigação no prazo de 15 dias sob pena de
penhora.

C- o vencido é intimado para adimplir a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena da
incidência da multa prefixada em 20% do valor da dívida,

D- o vencedor é intimado para adimplir a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena
da incidência da multa prefixada em 10% do valor da dívida e dos honorários
advocatícios, no mesmo porcentual,

E- o vencido é intimado para adimplir a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena da
incidência da multa prefixada em 10% do valor da dívida e dos honorários
advocatícios, no mesmo porcentual.

Vide (art. 523, § 1º CPC)
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15- Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXIII - Primeira Fase

Jorge administra cinco apartamentos de Marina. Ele recebe os valores relativos à
locação dos referidos bens, realiza os pagamentos inerentes aos imóveis (condomínio,
IPTU), abate o valor pela prestação de serviços e repassa o saldo residual a Marina,
mediante depósito em conta corrente, titularizada pela contratante.

Contudo, nos últimos dez meses, Jorge tem deixado de fornecer os relatórios
mensais acerca da despesa e receita. Incomodada, Marina o questiona acerca da
omissão, que nada faz.

Diante desse cenário, Marina procura um advogado, que, com o objetivo de obter
os relatórios, deve ajuizar:

A- Ação de Execução, fundada em título extrajudicial consubstanciado no acerto verbal
havido entre as partes.

B- Ação de Reintegração de Posse dos imóveis administrados por Jorge.

C- Ação de Exigir Contas, para que Jorge forneça os relatórios

D- Ação de Consignação de Pagamento, objetivando que Jorge consigne os relatórios em
Juízo.
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