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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0039563-09.2009.815.2001.
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EMENTA:  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  SEGUNDA  FASE.
CONTA-CORRENTE.  IMPUGNAÇÃO  A  LANÇAMENTOS  NÃO
AUTORIZADOS.  CONTAS  NÃO  APRESENTADAS  PELA  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS FORNECIDAS PELA PARTE
PROMOVENTE.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  CONTAS  DA  PARTE
AUTORA  HOMOLOGADAS  SEM  DETERMINAÇÃO  DE  PERÍCIA
CONTÁBIL.  FACULDADE  DO  JUÍZO.  ART.  915,  §  3º,  DO  CPC/1973,
VIGENTE À ÉPOCA. DILIGÊNCIA EXPRESSA E FUNDAMENTADAMENTE
REJEITADA  NA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  INÉRCIA  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM  PRESTAR  AS  CONTAS. ANÁLISE  DAS
CONTAS  APRESENTADAS  PELA  PROMOVENTE  AO  PRUDENTE
ARBÍTRIO DO JULGADOR.  OPERAÇÕES BANCÁRIAS.  DESCONTOS EM
CONTA-CORRENTE.  NECESSIDADE  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL  OU
AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA, À EXCEÇÃO DE AVISOS DE DÉBITO,
PAGAMENTO  DE  CONTAS,  TÍTULOS,  IMPOSTOS,  TRANSFERÊNCIAS
PARA POUPANÇA E OUTROS VALORES REVERTIDOS EM BENEFÍCIO DO
CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE
QUALQUER  DOS  DESCONTOS  PERPETRADOS.  EXAME  PREJUDICADO.
CÁLCULOS  DA  AUTORA  APRESENTADOS  NOS  MOLDES  PRESCRITOS
NO ART. 917, DO CPC/1973. FORMA MERCANTIL E COM INDICAÇÃO DE
CRÉDITOS  E  DÉBITOS.  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 915, § 2º, do CPC/1973, dispunha que o réu perderia o direito de impugnar
as contas fornecidas pela parte promovente acaso não as prestasse no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, casos em que o juiz apreciaria a ação segundo seu prudente
arbítrio, podendo determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil.

2. “O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de
alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à
ampla  defesa.”  (REsp  1497831/PR,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016)

3. “A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente
bancária” (Súmula nº 259, STJ).

4.  Os débitos em conta-corrente, exigem, em regra, previsão contratual ou prévia



autorização, salvo quando decorrerem de avisos de débitos, pagamento de contas,
títulos,  impostos,  tranferências  para  poupança  e  outros  valores  revertidos  em
benefício do próprio correntista.

5. As contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em forma mercantil,
especificando-se as  receitas  e  a  aplicação das  despesas,  bem como o respectivo
saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos.

6. “Imperiosa a manutenção da sentença que homologou os cálculos apresentados
pelo  credor,  se  o devedor  não comprova devidamente  a  efetiva  contratação dos
serviços cujas tarifas foram debitadas na conta-corrente da parte autora, devendo ser
considerados  indevidos  os  lançamentos  se  ausente  a  prova  de  sua  contratação.”
(Apelação Cível nº 0018052-90.2012.8.13.0097 (1), 13ª Câmara Cível do TJMG,
Rel. Alberto Henrique. j. 04.08.2017, Publ. 11.08.2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à  Apelação
n.º 0039563-09.2009.815.2001, em que figuram como Apelante o Banco Santander
(Brasil)  S/A e  como  Apelado  Posto  Vitória  Comercial  Distribuidora  de
Combustíveis e Lubrificantes Ltda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, rejeitar a preliminar de inadmissibilidade recursal
arguida em Contrarrazões,  em conhecer da Apelação,  rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

O Banco  Santander  (Brasil)  S/A interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 190/192, nos
autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada em seu desfavor por Posto Vitória
Comercial  Distribuidora de Combustíveis  e  Lubrificantes Ltda.,  que,  em sua
segunda fase, julgou regulares as contas apresentadas pela Empresa Promovente às f.
125/170, homologando-as e declarando o saldo credor em seu favor no valor de R$
336.317,42,  a  ser  devidamente  atualizado pelos  índices  oficiais,  a  partir  de cada
desconto indevido lançado em sua conta-corrente, bem como acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em  suas  razões,  f.  212/232,  sustentou,  preliminarmente,  a  nulidade  da
Sentença, por não haver o Juízo determinado a realização de perícia contábil para a
análise do laudo técnico de contas apresentado pela Empresa Apelada, diligência que
reputa imprescindível, sob pena de cerceamento de seu direito de defesa.

No mérito, defendeu que o fato de não ter prestado contas não gera, por si só,
presunção de veracidade quanto aos valores apresentados pela Recorrida, devendo,
em seu entender, ser analisada a regularidade dos lançamentos perpetrados na conta-
corrente de titularidade da Pessoa Jurídica, os quais alega se tratarem de corriqueiras
operações bancárias, tais como taxas de manutenção de conta bancária, taxa pela
utilização de limite de crédito e taxas de serviços e pacotes que supostamente teria
sido contratados e utilizados.



Afirmou que os cálculos apresentados pela Apelada não obedeceram à forma
prescrita pelo art.  917, do Código de Processo Civil de 1973, que vigia à época,
motivo pelo qual  não poderiam ter  sido homologados pelo Juízo,  argumentando,
ainda,  que  a  pretensão  de  discutir  cláusulas  contratuais  não  é  cabível  no
procedimento especial de Prestação de Contas.

No  mérito,  alegou  que  forneceu  ao  Autor/Recorrido  cópia  de  todos  os
contratos  celebrados,  pormenorizando  encargos,  juros,  taxas  e  tarifas  neles
empregadas, inclusive, em caso de inadimplemento.

Requereu, ao final, o acolhimento da prefacial e a anulação da Sentença ou,
caso superada a preliminar, o provimento do Apelo e a reforma da Decisão, para que
sejam rejeitadas as contas fornecidas pela Recorrida.

A Apelada apresentou Contrarrazões, f. 278/283, pugnando pela manutenção
do  Decisum,  ao argumento de que o Banco Recorrente não prestou as contas no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da primeira fase da presente
Ação, não podendo impugnar os cálculos homologados pelo Juízo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  o  preparo  foi  recolhido,  f.  233,  pelo  que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

A Ação de Prestação de Contas é dividida em duas fases distintas.

A primeira fase é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a
prestação de contas e a segunda, que só se instaura se for ratificada a obrigação,
destina-se à análise das contas e do eventual saldo em favor de quaisquer das partes. 

A Empresa Autora, ora Apelada, instruiu a Exordial com diversos extratos
bancários,  f.  07/32,  individualizando  as  movimentações  bancárias  reclamadas,
relativas ao período compreendido entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008.

O Juízo, decidindo a primeira fase do procedimento, f. 95/97, reconheceu o
dever do Banco Réu, ora Apelante, de prestar as contas.

Iniciada a segunda fase, a Instituição Financeira deixou transcorrer in albis o
prazo de prestação de contas e também não colacionou os contratos celebrados com
a Apelada e autorizações de débitos relativas aos descontos realizados em sua conta
bancária.

A Recorrida, por sua vez, carreou aos autos um Laudo de Análise produzido
por um Perito Contábil, homologada pelo Juízo, f. 125/141, que pormenorizou os
débitos  por  ela  considerados  irregulares  no  período  indicado,  totalizando  um
montante de R$ 336.317,42 (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e dezessete reais e
quarenta e dois centavos).



O art. 915, § 2º, do CPC/19731, vigente durante o trâmite processual, embora
prescrevesse que o réu perderia o direito de impugnar as contas fornecidas pela parte
promovente acaso não as prestasse no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, não as
reconhecia como verdadeiras, tanto que o § 3º, do mesmo dispositivo, dispôs que,
nesses  casos,  o  juiz  apreciaria  a  ação  segundo  seu  prudente  arbítrio,  podendo
determinar, se necessário, a realização do exame pericial contábil2.

In casu, ante a inércia do Banco Recorrente em prestar as contas na segunda
fase,  o Juízo homologou o Laudo de Perícia  Contábil  apresentado pela Apelada,
julgando desnecessária a determinação de exame pericial, ressaltando que “as contas
apresentadas  pela  parte  autora  foram  detalhadas  de  forma  mercantil,  com
especificações relativas às receitas, despesas e respectivo saldo, além de elaboradas
por ilustre profissional contábil” (f. 191).

Considerando que era faculdade do Juízo Sentenciante a realização de perícia
contábil, cuja necessidade foi expressa e fundamentadamente afastada na Sentença,
não há que se falar em nulidade do  Decisum por cerceamento de defesa, pelo
que rejeito a preliminar arguida na Apelação.

Passo ao mérito.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito
de recursos repetitivos, não é cabível a discussão sobre a legalidade dos encargos
aplicados sobre o saldo devedor existente em conta-corrente, porquanto incorreria
em revisão contratual vedada no âmbito do procedimento especial da prestação de
contas3.

1  Art. 915. Aquele que pretender exigir a prestação de contas requererá a citação do réu para, no
prazo de 5 (cinco) dias, as apresentar ou contestar a ação. […] § 2º. Se o réu não contestar a ação ou
não negar a obrigação de prestar contas, observar-se-á o disposto no art. 330; a sentença, que julgar
procedente a ação, condenará o réu a prestar as contas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de não Ihe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

2  Art. 915. […]. § 3º. Se o réu apresentar as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior,
seguir-se-á o procedimento do § 1º deste artigo; em caso contrário, apresenta-las-á o autor dentro em 
10 (dez) dias, sendo as contas julgadas segundo o prudente arbítrio do juiz, que poderá determinar, se
necessário, a realização do exame pericial contábil.

3 PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL REPETITIVO.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS.  SEGUNDA  FASE.  CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  EM  CONTA
CORRENTE.  JUROS  REMUNERATÓRIOS  E  CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS,  QUE DEVEM SER
MANTIDOS  NOS  TERMOS  EM  QUE  PRATICADOS  NO  CONTRATO  BANCÁRIO  SEM
PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. 1. Tese para
os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão de
cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. 2. O titular da conta-corrente bancária tem
interesse processual para propor ação de prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça
qual o destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e débitos efetivamente
ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o saldo credor ou devedor. Exegese da Súmula 259.
3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar
cláusula  contratual,  em  razão  das  limitações  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa.  4.  Essa
impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento
da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição
inicial  (primeira  fase),  conforme  a  reiterada  jurisprudência  do  STJ,  tampouco é  admissível  tal
formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase). 5. O contrato de conta-
corrente  com  abertura  de  limite  de  crédito  automático  (cheque  especial)  é  negócio  jurídico



O Tribunal da Cidadania, todavia, editou a Súmula nº 2594, autorizando o
ajuizamento da Ação de Prestação de Contas pelo titular de conta-corrente com o
intuito de exigir da Instituição Financeira esclarecimentos sobre as movimentações
financeiras nela realizadas. 

A  Empresa  Apelada  impugnou  diversos  lançamentos  realizados  em  sua
conta-corrente,  ao  argumento  de  que  não  os  tinha  autorizado,  de  modo  que  é
perfeitamente cabível a análise dessa argumentação nestes autos.

As operações bancárias em geral, para serem debitadas em conta-corrente,
exigem,  em  regra,  previsão  contratual  ou  prévia  autorização5,  salvo  quando  se
referirem a pagamento de contas e tributos ou aquisição de produtos,  porquanto,
presume-se que foram revertidos em benefício correntista6.

complexo.  Se  o  cliente  não  utiliza  o  limite  de  crédito,  não  há  dúvida  de  que  o  banco  está
empregando  o  dinheiro  do  correntista  na  compensação  dos  cheques,  ordens  de  pagamento  e
transferências por ele autorizadas. Havendo utilização do limite do cheque especial, concretiza-se
contrato de empréstimo, cuja possibilidade era apenas prevista no contrato de abertura da conta. 6.
A taxa de juros do empréstimo tomado ao banco não diz respeito à administração dos recursos
depositados pelo autor da ação. Ela compreende a remuneração do capital emprestado e flutua,
conforme  as  circunstâncias  do  mercado  e  as  vicissitudes  particulares,  em  cada  momento,  da
instituição financeira e do cliente. A taxa de juros em tal tipo de empréstimo é informada por meios
diversos, como extratos, internet e atendimento telefônico. 7. Não se sendo a ação de prestação de
contas  instrumento processual  adequado à  revisão  de  contrato  de  mútuo (REsp.  1.293.558/PR,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relator Ministro Luís Felipe Salomão), da mesma
forma não  se presta  esse  rito  especial  para  a  revisão  de  taxas  de  juros  e  demais  encargos  de
empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de crédito em conta-corrente. 8. O contrato
bancário que deve nortear a prestação de contas e o respectivo julgamento – sem que caiba a sua
revisão no rito especial – não é o simples formulário assinado no início do relacionamento, mas
todo o conjunto de documentos e práticas que alicerçaram a relação das partes ao longo dos anos.
Esse feixe de obrigações e direitos não cabe alterar no exame da ação de prestação de contas. 9.
Caso concreto: incidência do óbice da Súmula n. 283 do STF, no tocante à alegação de decadência
quanto ao direito de impugnar as contas. No mérito, o Tribunal de origem, ao decidir substituir a
taxa de juros remuneratórios aplicada ao longo da relação contratual e excluir a capitalização dos
juros, ao fundamento de que não houve comprovação da pactuação de tais encargos, efetuou, na
realidade, revisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente, o que não é compatível com
o rito da prestação de contas. 10. Recurso especial a que se dá parcial provimento para manter os
juros remuneratórios e a capitalização nos termos em que praticados no contrato em exame, sem
prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação revisional.  (REsp 1497831/PR, Rel.  Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016)

4 Súmula nº 259 – A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente
bancária.

5 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES
CÍVEIS.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  SEGUNDA  FASE.  CONTRATO  DE
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. TARIFAS E ENCARGOS. CONTRATO
NÃO EXIBIDO. LANÇAMENTOS NÃO AUTORIZADOS (CÓDIGOS: 63 E 80). COBRANÇA
EM  BENEFÍCIO  DO  CORRENTISTA.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO
PROFERIDO.  PRETENSÃO  DE  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  NÃO  CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.  INADMISSIBILIDADE.  1.  Para  que  seja  possível  a  cobrança  de
tarifas bancárias é necessária a previsão contratual ou a prévia autorização do consumidor, salvo em
relação às quantias exclusivamente em benefício do correntista. […]. (TJPR - 13ª C. Cível - EDC -
1346701-5/01 - Pato Branco - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - - J. 19.08.2015)

6 APELAÇÃO  CÍVEL -  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  -  SEGUNDA  FASE  -  CONTRATO  DE
CONTA-CORRENTE. APELO 1 - RECURSO DO CORRENTISTA - EMBORA APLICÁVEL



O Banco Apelante,  como visto,  deixou de prestar  as  contas  no momento
oportuno  e,  ao  longo de  todo  o  trâmite  processual,  requereu  dilação dos  prazos
fixados pelo Juízo para a apresentação de documentação que demonstrasse a efetiva
contratação dos serviços que ensejaram os descontos realizados na conta bancária da
Recorrida.

Muito embora o feito tramite desde o ano de 2009, em momento algum os
instrumentos  contratuais  foram  apresentados  pela  Instituição  Bancária,  que,  nas
razões do Apelo, limitou-se a afirmar que as tarifas questionadas dizem respeito a
operações financeiras corriqueiras,  como taxa de manutenção de conta-corrente e
taxa pela utilização de limite de crédito, sem qualquer respaldo contratual ou legal.

A prestação de contas e seu respectivo julgamento devem ser delimitados
pelo  instrumento  contratual  mediante  o  qual  se  desenvolveu  a  relação  de
administração de bens do autor pelo réu, tomando por base as normas regentes da
relação jurídica entre as partes.

Por esse motivo, ainda que não exista presunção absoluta de veracidade ante
a  ausência  de  prestação  de  contas,  no  caso  sob  exame  a  análise  dos  débitos
relacionados às f. 127/128 (TAR C/C COMB, JRS UTIL LIM, JUROS/COMOS,
TAR CONTRATO, SEGURO, TAR PCT SERV, PREST EMPR, TAR CH MAIOR,
JUROS S/ EXC, TAR EXCESSO, RES BANCÁRIA, JUROS ADTO, TAR DOC
CX, TAR ADIC CH A PARTIR 5.000,00-SPB, TARIFA DE TRANSAÇÃO COM
CHEQUES, TARIFA SOBRE EXCESSO EM C/C, JUROS ADIANTAMENTO A
DEPOSITANTES,  MENSALIDADE  DE  SEGURO,  TARIFA  DE  MANUT
MENSAL C/C ATIVA, PREST EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTOS, TAR MAN
C/C, TAR TRANS CH, TAR REG REST, TARIFA 2 VIA e PREST DÍVIDA) resta
prejudicada,  porquanto  o  Banco  Apelante  não  se  desincumbiu  do  ônus  de
demonstrar a previsão contratual ou a autorização para serem debitadas na conta-
corrente  da  Promovente,  pelo  que  devem  permanecer  sendo  considerados

AS  REGRAS  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  ÀS  RELAÇÕES  FIRMADAS  COM  AS
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS,  DESCABE  DECLARAR  NULIDADES  DE  DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS  E  ENCARGOS  EM  SEDE  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  -  TARIFAS
BANCÁRIAS  -  AFASTAMENTO,  ANTE  A  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL,
AINDA QUE GENÉRICA, EXCLUINDO-SE AS RELATIVAS A PRODUTOS E SERVIÇOS DE
TERCEIRO (EX. TELEFONIA, ÁGUA E OUTROS SIMILARES), PAGAMENTO DE CONTAS
PARTICULARES,  TRIBUTOS,  EMPRÉSTIMOS,  TRANSFERÊNCIAS  REALIZADAS PELO
PRÓPRIO  CORRENTISTA  E  AS  DECORRENTES  DE  SERVIÇOS  PARA  OS  QUAIS  FOI
UTILIZADA  A  SENHA  INDIVIDUAL,  PRESUMINDO-SE  QUE  AS  MESMAS  FORAM
REVERTIDAS EM BENEFICIO DO AUTOR - SALDO A FAVOR DO CORRENTISTA A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A
CONTAR DA CITAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELO 2 – AGRAVO
RETIDO -  NÃO REITERAÇÃO PELA PARTE INTERESSADA – NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO  DO  BANCO  REQUERIDO  -  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL -  PRECLUSÃO  -  SENTENÇA  "EXTRA  PETITA"  NÃO  CONFIGURADA  -
PRESCRIÇÃO  TRIENAL  -  NÃO  INCIDÊNCIA  -  AÇÃO  DE  NATUREZA  PESSOAL  -
PRESCRIÇÃO  VINTENÁRIA  RECONHECIDA  EM  PARTE  -  TEORIA  DA  "SUPRESSIO"
INAPLICÁVEL - CAPITALIZAÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA, INDEPENDENTEMENTE
DA  PRÁTICA  DO  ART.  354  CC  -  PRETENSÃO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA  CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  JUROS  MORATÓRIOS  PELA  TAXA  SELIC  -
IMPOSSIBILIDADE.APELAÇÃO 1 PROVIDA EM PARTE.APELAÇÃO 2 DESPROVIDA, NA
PARTE CONHECIDA.AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.  (TJPR -  14ª  C.Cível  -  AC -
1310156-7 - Pato Branco - Rel.: Octavio Campos Fischer - Unânime - - J. 01.04.2015)



irregulares, consoante têm reiteradamente decidido os Tribunais de Justiça pátrios
em casos análogos.

Ilustrativamente, precedentes deste TJPB, do TJMG, do TJDFT e do TJRJ:

AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  SEGUNDA  FASE.  CONTA-
CORRENTE.  IMPUGNAÇÃO  A  ENCARGOS  INCIDENTES  SOBRE  O
SALDO DEVEDOR E A LANÇAMENTOS NÃO AUTORIZADOS. CONTAS
NÃO  APRESENTADAS  PELA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.
HOMOLOGAÇÃO  DAS  CONTAS  FORNECIDAS  PELA  PARTE
PROMOVENTE.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  VIOLAÇÃO  AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
IMPUGNAÇÃO  DIRETA  AOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL.
CABIMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AFERIR A
LEGALIDADE DE DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA-CORRENTE.
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  259,  DO  STJ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  POSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DE
OFÍCIO.  HOMOLOGAÇÃO  DE  CONTAS  CONSTANTES  DE  PLANILHA
COM LANÇAMENTOS DIVERSOS DOS IMPUGNADOS NA EXORDIAL.
JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  DECOTE  DO  EXCESSO.  MÉRITO.
ANÁLISE DAS CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR AO PRUDENTE
ARBÍTRIO DO JULGADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 915, §§ 2º E 3º, DO
CPC/73, VIGENTE NA ÉPOCA DO TRÂMITE PROCESSUAL. OPERAÇÕES
BANCÁRIAS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE
PREVISÃO  CONTRATUAL  OU  AUTORIZAÇÃO  DO  CORRENTISTA.
EXCEÇÃO. AVISOS DE DÉBITO, PAGAMENTO DE CONTAS, TÍTULOS,
IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIAS PARA POUPANÇA E OUTROS VALORES
REVERTIDOS  EM  BENEFÍCIO  DO  CORRENTISTA.  LANÇAMENTO  JÁ
COMPENSADO  EM  CONTA-CORRENTE.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
PARCIAL  ALTERAÇÃO  DAS  CONTAS  ELABORADAS  PELO
PROMOVENTE. PROVIMENTO PARCIAL. […] 7. De acordo com os §§ 2º e
3º do art. 915, do CPC/73, não apresentadas as contas pelo Réu, apresenta-las-á o
Autor, devendo estas serem apreciadas mediante o prudente arbítrio do Julgador.
8.  Os débitos em conta-corrente, exigem, em regra, previsão contratual ou
prévia  autorização,  salvo  quando  decorrerem  de  avisos  de  débitos,
pagamento  de  contas,  títulos,  impostos,  transferências  para  poupança  e
outros valores revertidos em benefício do próprio correntista. […] (Apelação
nº  0002598-88.2009.815.0301,  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  TJPB,  Rel.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. DJe 09.11.2017)

APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE -
TARIFA  BANCÁRIA  -  AUSENTE  A  PROVA  DA  CONTRATAÇÃO  -
CONSTATAÇÃO  DE  SALDO  EM FAVOR  DO  CONSUMIDOR  -  VALOR
NÃO IMPUGNADO - PROVIMENTO NEGADO. Imperiosa a manutenção da
sentença que homologou os cálculos apresentados pelo credor, se o devedor não
comprova devidamente a efetiva contratação dos serviços cujas tarifas foram
debitadas  na  conta-corrente  da  parte  autora,  devendo  ser  considerados
indevidos os lançamentos se ausente a prova de sua contratação. (Apelação
Cível  nº  0018052-90.2012.8.13.0097  (1),  13ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.
Alberto Henrique. j. 04.08.2017, Publ. 11.08.2017)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E
DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. SEGUNDA FASE. CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFAS.  DOCUMENTAÇÃO  COMPROBATÓRIA.  I  -  A  reprodução  dos
argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às
questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a
preliminar de não conhecimento. II - Ainda que o Banco réu tenha prestado as
contas  tempestivamente,  o  Juízo  a  quo  determinou  a  realização  de  perícia



contábil,  sob  o  regime  do  contraditório,  por  isso  improcede  a  alegação  de
existência de vício procedimental.  Rejeitada a preliminar de nulidade.  III  -  O
contrato de abertura da conta bancária não foi apresentado pelo Banco réu,
o que evidencia a irregularidade na cobrança das tarifas listadas no laudo
pericial,  cujos  valores  devem  ser  considerados  na  apuração  do  saldo  da
conta-corrente. IV - Apelação parcialmente provida. (APC nº 20170710055856
(1036965),  6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Vera Andrighi. j.  02.08.2017, DJe
15.08.2017)

CIVIL.  PROCESSO CIVIL.  PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
CONTAS APRESENTADOS PELA AUTORA. Ação de prestação de contas na
segunda fase em que a sentença julgou boas as contas apresentadas pela Autora.
Rejeita-se a  preliminar de falta  de interesse processual,  pois  além de preclusa
tendo em vista  não discutida na primeira fase,  o  titular  de conta-corrente tem
interesse em propor ação de prestação de contas independente do fornecimento de
extratos pela instituição financeira a fim de exigir do banco esclarecimentos sobre
débitos ocorridos em sua conta. O Juiz considerou necessária a perícia, no entanto
a produção da prova restou prejudicada pela omissão do Réu em apresentar
os documentos solicitados pelo perito, o que autoriza julgar boas as contas
apresentadas  pela  Autora. Recurso  desprovido.  (Apelação  nº  0173591-
49.2010.8.19.0001, 5ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Henrique Carlos de Andrade
Figueira. j. 14.02.2017, Publ. 17.02.2017)

Ademais, verifica-se que a Apelada prestou suas contas na forma mercantil,
com a indicação precisa dos lançamentos (créditos e débitos) realizados durante o
período de movimentação bancária, cumprindo, portanto, com o disposto no art. 917
do Código de Processo Civil de 19737.

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar de nulidade da
Sentença por cerceamento de defesa, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

7 Art.  917.  As  contas,  assim  do  autor  como  do  réu,  serão  apresentadas  em  forma  mercantil,
especificando-se  as  receitas  e  a  aplicação  das  despesas,  bem como o respectivo  saldo;  e  serão
instruídas com os documentos justificativos.


