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ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS.  PRIMEIRA  FASE.  CARTÃO  DE 
CRÉDITO.  FATURAS.  OBRIGAÇÃO  DE 
PRESTAR  CONTAS.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
FIXAÇÃO.  VALOR  ADEQUADO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  O  Apelado  ostenta  interesse  de  agir, 
porquanto  sua  pretensão  é  resistida  e  o 
provimento judicial lhe será útil para averiguar a 
regularidade  das  transações  financeiras 
operadas em seu cartão de crédito.

2.  Nos  termos  do  art.  914  do  Código  de 
Processo Civil,  a ação de prestação de contas 
compete  a  quem possui  o  direito  de  exigi-las, 
bem como a quem tem a obrigação de prestá-
las.

3.  O  titular  do  cartão  de  crédito, 
independentemente do recebimento das faturas 
mensais,  pode  acionar  judicialmente  a 
administradora de cartão de crédito, objetivando 
receber a prestação de contas dos encargos que 
lhe são cobrados. STJ. Precedentes.

4.  No  tocante  a  fixação  dos  honorários 
sucumbenciais,  tenho que deve ser  mantida  a 
verba  honorária  arbitrada  segundo  os 
parâmetros  legais  e  que  remunera 
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adequadamente  os  serviços  advocatícios 
desenvolvidos no curso da relação processual.

5. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, em desprover 
o recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de 
fl.99.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  78/83) interposta  pelo 
Banco Bonsucesso S/A, em face da sentença que julgou procedente a 
ação  de  prestação  de  contas, ajuizada  por  Democrito  Medeiros  de 
Oliveira, ora apelado.

O Juízo  a quo proferiu  sentença às fls.  60/62,  julgando 
procedente  o  pedido,  para  determinar  que  o  réu  preste  as  contas 
requeridas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não lhe 
ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 912, § 
2º,  do Código de Processo Civil.  Condenou,  ainda,  ao pagamento de 
custa processuais e honorários advocatícios em três salários mínimos.

Irresignada,  a  parte  ré,  interpôs  recurso  apelatório 
alegando,  em  síntese,  impossibilidade  jurídica  do  pedido  e  que  a 
contratação do serviço cartão de crédito é legítima. Por fim, pede pelo 
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes 
todos os pedidos constantes na exordial.

Contrarrazões às fls. 87/89.

É o Relatório.

Voto.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da 
ação,  não  havendo  questão  de  ordem processual  pendente,  passo  à 
análise do mérito.

Considerando que se cuida da primeira fase da ação de 
prestação de contas,  deve-se apenas  reconhecer  ou não o direito  da 
apelada em exigir a prestação de contas, restando para a segunda fase o 
pronunciamento valorativo quanto à sua regularidade,  verificando-se a 
existência de eventual crédito ou débito.
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Nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil/2015, 
a ação de prestação de contas compete a quem possui o direito de exigi-
las, bem como a quem tem a obrigação de prestá-las.

É  cediço  que  aquele  que  administra  interesses  alheios 
detém a incumbência de prestar  contas acerca dos créditos e débitos 
decorrentes do vínculo obrigacional firmado. Dessa forma, no caso sob 
análise,  incumbe  ao  banco  réu,  ora  apelante,  o  dever  de  prestar  as 
contas  apontadas  com  o  fim  de,  posteriormente,  esclarecer  se  os 
lançamentos por ele praticados foram devidos.

Com  efeito,  compete  à  instituição  financeira  informar 
adequadamente  aos  clientes  quaisquer  assuntos  referentes  a  relação 
firmada entre eles,  descrevendo de forma rigorosa e pormenorizada a 
natureza, o tipo e a procedência dos lançamentos efetuados, de maneira 
que o cliente,  mesmo que tenha acesso livre às faturas do cartão de 
crédito,  deve  possui  o  direito  de  exigir  judicialmente  a  prestação  de 
contas.

Destarte, diante da falta da demonstração do cumprimento 
do dever de informação que recai sobre as administradoras de cartão de 
crédito,  tem o  Apelado  o  direito  de  exigir  a  respectiva  prestação  de 
contas.

Vale  ressaltar,  que  a  prestação  de  contas,  enquanto 
procedimento judicial, contém traços específicos não contemplados nas 
informações  supostamente  disponibilizadas  pelo  apelante  através  de 
meras faturas. Primeiro, porque esses documentos representam apenas 
a  disponibilização  dos  dados  unilateralmente  apurados  e  lançados. 
Segundo,  porque  a  prestação  de  contas  em  Juízo  tem  contornos 
peculiares  que  possibilitam  a  plenitude  de  interferência  e  o  amplo 
questionamento por parte do interessado, situação que não se verifica no 
simples envio de faturas. 

Ademais,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou 
entendimento  no  sentido  de  que  "o  titular  do  cartão  de  crédito,  
independentemente do recebimento das faturas mensais, pode acionar 
judicialmente a administradora de cartão de crédito, objetivando receber 
a prestação de contas dos encargos que lhe são cobrados" (AgRg no 
AREsp  71.774/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA, 
julgado em 20/08/2013, DJe 13/09/2013).

Transcrevo outros precedentes do STJ, in verbis:

"(...) 2. O titular de cartão de crédito, independentemente 
do  recebimento  das  faturas  mensais,  pode  acionar 
judicialmente a administradora de cartão de crédito a fim 
de obter a prestação de contas dos encargos que lhe são 
cobrados.
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3.  Agravo  regimental  desprovido."  (AgRg  no  AREsp 
28.382/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  20/06/2013,  DJe 
28/06/2013)

"(...) 1. "Na linha da orientação das turmas que integram 
a Segunda Seção deste Tribunal, o titular do cartão de 
crédito,  independentemente do recebimento das faturas 
mensais, pode acionar judicialmente a administradora de 
cartão  de  crédito,  objetivando  receber  a  prestação  de 
contas dos encargos que lhe são cobrados. Precedentes" 
(AgRg no Ag 925210/SC, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, DJe 23/05/2008).

2.  Decisão  agravada  mantida  pelos  seus  próprios 
fundamentos.

3.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO."  (AgRg  no 
REsp  1250935/RS,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO 
SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Ressalto, ainda, que os documentos apresentados pelo 
recorrente/promovido na contestação (fls.  25/28)  não detalham os 
campos “valor solicitado”, “IOF”,  “Valor Total Empréstimo”, “Taxa 
de Juros”, estando preenchidos com zeros, sendo imprestável para 
atender  ao  comando  da  primeira  fase  da  ação  de  prestação  de 
contas. 

Assim,  o  banco  réu  tem o  dever  de  prestar  as  contas 
relativas ao cartão de crédito do autor/recorrido.

 No  tocante  a  fixação  dos  honorários  sucumbenciais, 
tenho  que  deve  ser  mantida  a  verba  honorária  arbitrada,  posto  que 
segundo  os  parâmetros  legais  e  remunerando  adequadamente  os 
serviços advocatícios desenvolvidos no curso da relação processual.

Firme nos sobreditos  apontamentos,  correta  a  sentença 
em condenar o réu/recorrente à prestação das contas devidas, motivo 
pelo qual deve ser mantida nos termos em que foi lançada.

Ante o exposto,  CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao 
recurso.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Exmo.  Des.  José Aurélio  da Cruz. 
Participaram do julgamento, O Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator), 
a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Marcos 
William  de  Oliveira,  Juiz  Convocado  em  substituição  ao  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
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Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola, 
Promotora de Justiça convocada.

Sala das Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                        RELATOR
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