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PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
REJEITADA.

-     O titular do cartão de crédito, independentemente 
do recebimento das faturas mensais,  pode acionar 
judicialmente a administradora do cartão, objetivando 
receber a prestação de contas dos encargos que lhe 
são cobrados (AgRg no Ag 925.210/SC, Min. NANCY 
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
06/05/2008, DJe 23/05/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE 
CRÉDITO.  AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
LANÇAMENTOS  REALIZADOS  EM  FATURA. 
DEVER  DE  PRESTAR  CONTAS.  LEGITIMIDADE 
DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

-     O dever de prestar contas é inerente ao poder de 
gerir e administrar. O contrato de cartão de crédito, 
ainda  que  sem  estipulação  expressa  de  mandato, 
confere  à  instituição  atos  de  administração  das 
operações realizadas pelo titular que tem interesse 
de  agir  na  ação  em  que  postula  a  respectiva 
prestação de contas.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados: 

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado, por unanimidade, DESPROVER o Apelo, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 259.   

 
RELATÓRIO 
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Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Mastercard Brasil 

Soluções de Pagamento Ltda, irresignada com a sentença proferida pela Juíza 

de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente o 

pedido formulado na Ação de Prestação de Contas proposta por Ylle Luiza de 

Sousa Silva.

Nas razões da Apelação, a  Promovida requereu, 

preliminarmente,  o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, a 

impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 226/242.

  

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls.250/253).

É o relatório.

VOTO

Ab  initio,  caberia  a  análise  da  preliminar  de  ilegitimidade 

passiva.  Todavia,  por  entender  que  tal  matéria  está  intimamente  ligada  ao 

mérito  do  recurso,  deixo  para  apreciá-la  por  ocasião  do  exame  meritório 

propriamente dito. Vejamos.

Sem delongas, a sentença não merece ser reformada. É que o 

dever  de  prestar  contas  é  inerente  ao poder  de  gerir  e  administrar.  E  não 

importa se o mandato é expresso ou tácito, contratual ou em decorrência da 

natureza da obrigação de direito material, pois tal diferença o art. 668 do CC 

não faz ao dispor:

Art. 668.  “O mandatário é obrigado a dar contas de sua  

gerência  ao  mandante,  transferindo-lhes  as  vantagens  

provenientes do mandato, por qualquer título que seja”. 

Assim, é obrigação daquele que recebe poderes para agir no 
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interesse de outrem prestar contas de valores recebidos e pagos em nome do 

que foi representado. Ou seja, o procedimento tem por pressuposto atos de 

gestão passíveis de discriminação na forma mercantil.

In  casu,  o  contrato  de  cartão  de  crédito,  ainda  que  sem 

estipulação expressa de mandato, confere à instituição atos de administração 

das operações realizadas pelo titular que tem interesse de agir na ação em que 

postula a respectiva prestação de contas.

Deste modo, como se trata de operação de crédito rotativo, o 

banco não intervém,  a não ser  como cobrador  dos valores,  não possuindo 

relação com o consumidor, realizando apenas os lançamento das compras e a 

obtenção do crédito. 

Logo,  a  parte  legítima  para  figurar  no  pólo  passivo  destas 

ações é a administradora de cartão de crédito e não a instituição financeira 

bancária. 

Nesse sentido:

RECURSO  ESPECIAL.  CARTÃO  DE  CRÉDITO. 
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  LEGITIMIDADE. 
ADMINISTRADORA. 1. O banco que oferece cartão de 
crédito  aos seus clientes  não tem legitimidade passiva 
em ação de prestação de contas movida por usuário de 
cartão  de  crédito.  2.  A legitimidade,  em  tais  casos,  é 
exclusiva  da  administradora,  mandatária  do  titular  do 
cartão.  (STJ  -  REsp:  976447  RS  2005/0171907-4, 
Relator:  Ministro  HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS, 
Data  de  Julgamento:  17/03/2008,  T3  -  TERCEIRA 
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  13/05/2008DJe 
13/05/2008)

Pelo exposto, a relação jurídica existente entre as partes,obriga 

a instituição a explicar ao cliente os lançamentos e as anotações incluídas  a 

remuneração  obtida  nessa  transação  e  o  modo  de  cálculo  dos  encargos. 

Portanto, clara a presença, na espécie, da obrigação da parte Recorrente em 

cumprir  a  obrigação  a  ele  imposta. Desse  modo,  outro não poderia ser o 

caminho adotado pelo magistrado de primeiro grau.
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 Diante  do  exposto,  DESPROVEJO o  Apelo,  mantendo  a 

sentença recorrida em todos os seur termos.

É o  voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  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. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 02 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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Logo, é possível que a ação vise obter a prestação de contas 
para verificar os encargos lançados em fatura, já que estes são apurados pela 
instituição sem a intervenção do titular  do  cartão.  E,  para  tanto,  sequer  os 
argumentos de que mensalmente são expedidas as faturas do cartão ou de que 
a instituição financeira utiliza-se de recursos próprios para o financiamento dos 
valores parcelados, sem captar recursos no mercado financeiro para tanto, são 
suficientes para esvaziar o direito à ação e o enfrentamento do mérito.

Destarte, os extratos não demonstram a exatidão dos débitos 
nem  seu  recebimento  implica  em  aceitação  de  contas.  E  a  utilização  de 
recursos  próprios  ou  de  falta  de  cláusula  expressa  acerca  de  mandato 
outorgado ao Banco não afastam o direito de exigir prestação de contas:

AÇÃO   DE  PRESTAÇÃO   DE   CONTAS. 
INTERESSE.   CONDIÇÕES   FINANCEIRAS  DO 
CONTRATO.   DÚVIDAS.   FORNECIMENTO   DE 
EXTRATOS.  PRESCINDIBILIDADE.  I. 
Independentemente  do  fornecimento  de  extratos 
de  movimentação   financeira   dos   recursos 
vinculados   a  contrato   de  cartão   de  crédito, 
remanesce  o  interesse  processual  do mandante 
para  a  ação  de prestação  de contas  em havendo 
dúvida  sobre os critérios  adotados. Precedentes.II. 
Recurso  especial  conhecido  e  provido."  (RESP 
474.170/RS,    DJ  24/03/2003,  Relator  Min.  ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR).

Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou 
em suas turmas o entendimento de que, independentemente do recebimento 
de faturas mensais, tem o usuário do cartão de crédito direito de exigir da  
administradora  que  lhe  preste  contas  acerca  dos  encargos  que  lhe  são  
cobrados a título de custos dos financiamentos obtidos por meio do mandato 
que lhe outorgou.

5



Apelação Cível nº 0001491-45.2012.815.2001

Por  fim,  é  legítima  a  pretensão  da  parte  autora  em 
demandar a Ação de Prestação de Contas.
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