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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  ANÁLISE  DE
ENCARGOS  CONTRATUAIS.  DEMANDA  COM
NATUREZA REVISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE
INTERESSE  PROCESSUAL.  EXTINÇÃO,  DE
OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 

– No  caso,  carece  de  interesse  de  agir  a
pretensão da parte Autora, pois busca na presente
Ação de Prestação de Contas, verificar os encargos
cobrados nas faturas do cartão de crédito, porquanto
tal pedido demonstra evidente natureza revisional, o
que não é cabível nesta espécie de Demanda, ante a
incompatibilidade de ritos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  EXTINGUIR,  DE OFÍCIO A DEMANDA,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 369.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco CSF S/A,

irresignado com a Sentença proferida pela Juíza  da 4ª Vara Cível da Capital
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que julgou procedente a Ação de Prestação de Contas proposta por José Célio

Vasconcelos Costa.

Nas razões da Apelação, o  Promovido  requereu  que  seja

considerada  quitada  a  obrigação,  uma vez  que  apresentou  aos  autos  todo

histórico  de  lançamentos  e  transações  referentes  ao  cartão  de  crédito  da

Recorrida. Caso desta forma não seja o entendimento, aduz a necessidade de

conversão da obrigação de fazer juridicamente impossível em perdas e danos.

Contrarrazões apresentadas às fls.347/352v.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.364/365).

É o relatório.

VOTO

Da Sentença que julgou Procedente a Ação de Prestação de

Contas, condenando o Réu a prestar as contas requeridas, apela a Instituição

Financeira.

De pronto, como sabido, o procedimento especial de prestação

de contas encontra-se disposto no artigo 550 do Código de Processo Civil, nos

seguintes termos:

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 (quinze)
dias.

Depreende-se  da  norma  processual  que  pode  exigir  a

prestação  de  contas aquele  que  possuir  relação  jurídica  material  que

pressuponha a entrega de valores para administração de outrem, ou a espécie

contratual de mandato, nesta última em virtude da atuação do mandatário em

nome do mandante. O procedimento onde é buscada a prestação de contas e

afirmado o dever da parte adversa de prestá-las se divide em duas fases. Na
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primeira fase se discute a configuração do dever de prestar contas pela parte

ré, ou direito da parte autora de exigi-las, para que, em caso de procedência

desta  etapa,  na  segunda  fase  venha  a  ser  apreciada  a  apresentação  das

contas de forma mercantil, e aferido eventual saldo credor ou devedor em face

do Autor da Demanda.

Portanto,  é  imprescindível,  no  âmbito  da  primeira  fase  do

procedimento, que exista prova cabal da relação jurídica material amparando o

direito de exigir  contas, bem como o apontamento de dúvida ou obscuridade

em  relação  a  valores  depositados  ou  sob  administração  de  outrem,  ou

relativamente a valores exigidos com base em pacto de mandato.

Feitas  tais  considerações,  percebe-se,  in  casu, que  a  parte

Autora pretende o esclarecimento acerca da contratação de cartão de crédito

entabulada  com  a  parte  Ré.  Consoante  narrativa  exposta,  o  Demandante

percebeu cobranças que imputa indevidas referentes a encargos financeiros e

repasse de IOF inseridos indevidamente na fatura de cartão de crédito.

Como se vê, em realidade, a parte Autora visa à discussão dos

encargos  financeiros  cobrados  pelo  Banco,  razão  pela  qual  a  Ação  de

Prestação de Contas se traduz como via processual inadequada para tutelar a

pretensão, que deveria ter sido deduzida em demanda de revisão contratual ou

até  mesmo de exibição de documento,  o  que enseja  o reconhecimento  da

ausência de interesse de agir. 

Sobre o tema, a jurisprudência:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
CONTRATO  BANCÁRIO.REQUISITOS
ESTABELECIDOS  PELA  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.
NÃO ATENDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO
DA  AÇÃO  POR  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental  em  face  do  nítido  caráter  infringente  das
razões  recursais.  Aplicação  dos  princípios  da
fungibilidade e da economia processual.
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2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou,  em  sua
Súmula  259,  o  entendimento  de  que  o  correntista  tem
interesse e legitimidade para propor ação de prestação
de contas quando discorda dos lançamentos efetuados
em  sua  conta-corrente,  independentemente  do
fornecimento  de  extratos  bancários  periódicos.
Precedentes.
3. Ocorre que a Quarta Turma, no julgamento do AgRg no
REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  assentou  entendimento
quanto  às  especificidades  que  compõem o  pedido  em
ação  de  prestação  de  contas,  dispondo  acerca  da
necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre
autor  e  réu,  a  delimitação  temporal  do  objeto  da
pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca
a prestação de contas,  para que esteja demonstrado o
interesse de agir do autor da ação.
4.  Na espécie,  constata-se que o  autor  não delimita  o
período  que  seria  objeto  da  prestação  de  contas,
consignando apenas desde a abertura da conta-corrente,
configurando, assim, pedido genérico.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl  no  AREsp  658.287/PR,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe
03/08/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
FALTA DE  INTERESSE  PROCESSUAL.  PRETENSÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL. Embora a Súmula n. 259
do  STJ  estabeleça  a  possibilidade  de  prestação  de
contas em relação a correntista de instituição financeira,
a  própria  jurisprudência  daquela  Corte  assentou  que,
para  a  tutela  de  pedidos  genéricos,  revestidos  de
verdadeira pretensão revisional, a ação de prestação de
contas é via processual inadequada. No caso dos autos,
a parte autora visa à discussão dos encargos financeiros
cobrados pelo banco, carecendo, portanto, de interesse
de  agir  na  prestação  de  contas  veiculada.  NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.  (Apelação Cível
Nº 70075859512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  Sérgio  Scarparo,
Julgado em 14/12/2017)

Nesse  contexto,  impõe-se o  reconhecimento  da carência  da

ação por ausência de interesse de agir.

No que se refere ao ônus sucumbencial, deverá a parte Autora

arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios fixados em R$

1.500,00,  nos  termos  do  art.  85,  §  11  do  NCPC.  Restando  suspensa  a
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exigibilidade  dos  encargos  sucumbenciais  ante  a  concessão  da  gratuidade

judiciária ao Demandante.

Isto posto, EXTINGO A AÇÃO, de ofício, nos termos do art.

485, VI, do CPC/2016, e julgo PREJUDICADA a Apelação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

Relator 
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