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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS  SOBRE LANÇAMENTOS  EM  FATURA
DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO GENÉRICO.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  A  DETERMINADOS
LANÇAMENTOS,  ENCARGOS  OU  JUROS.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

– Na Ação de Prestação de Contas em contrato
de cartão de crédito, faz-se necessário que a parte
Autora delimite sua pretensão, informando os pontos
e  as  dúvidas  sobre  as  faturas  já  emitidas,
especificando os lançamentos, encargos ou juros a
que  se  referem,  bem  assim  demonstrando  a
necessidade da prestação de contas para dirimi-las,
não  podendo  as  alegações  serem  genéricas  e
vagas, sob pena de inviabilizar-se o seu atendimento
pela  parte  contrária.  Reforma  da  Sentença.
Apelação Provida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER O APELO, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl..

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0001610-04.2015.815.0351

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S/A

contra a Sentença de fls. 132/132v proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca

de Sapé que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada por Joacir

Ataíde Pereira, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Promovido

a apresentar, no prazo de 15 (quinze) horas, a prestação de contas relativas a

todos os lançamentos feitos no cartão de crédito do Autor, sob pena de não

poder impugnar as contas apresentadas pelo Promovente. Condenando, ainda,

o  Demandado  no  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários,  estes

fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 132). 

Em  suas  razões, fls.  134/137,  o  Banco  PAN  S/A,  alega,

preliminarmente,  a  impossibilidade jurídica do pedido.  No mérito,  alega que

adquiriu  carteira  de  contratos  de  cartão  de  crédito  consignado  do  Banco

Cruzeiro  do  Sul  em  leilão,  por  essa  razão,  somente  poderia  fornecer

informações sobre os pagamentos efetuados após agosto de 2013,  quando

passou a administrar a carteira.  

Não houve Contrarrazões (fl. 143).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 150/151).

É o relatório.

VOTO

O  Promovente  objetiva  a  prestação  detalhada  de  todos  os

lançamentos  realizados  em seu  cartão  de  crédito,  cuja  administradora  é  o

Banco  Apelante,  sem,  contudo,  especificar  quais  os  encargos  e  o  período

cobrado  sobre  os  quais  incidem  a  dúvida  que  pretende  dirimir  através  da

prestação de contas.

Com efeito, a Promovente deveria, em sua petição inicial, ter

especificado os pontos sobre os quais gostaria de receber esclarecimentos, ou,
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pelo menos, o período determinado a ser esclarecido, de modo a delimitar os

termos da prestação de contas. Nesse sentido já decidiu o STJ: 

AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem admitido a ação de prestação
de contas em relação ao contrato de cartão de crédito,
para aferir a higidez dos encargos cobrados. Incidência
da Súmula 83/STJ.
2.  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.
3. Na espécie, constata-se que a parte autora delimita no
tempo o período que seria objeto da prestação de contas
e os encargos que reputa indevidos, não havendo que se
falar, na hipótese, de pedido genérico.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt  nos  EDcl  no  REsp  1613576/RJ,  Rel.  Ministro
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
02/02/2017, DJe 10/02/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PRIMEIRA  FASE.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO
MANTIDA.
1.  O titular do cartão de crédito, independentemente
do  recebimento  das  faturas  mensais,  pode  acionar
judicialmente a administradora, objetivando receber a
prestação  de  contas  dos  encargos  que  lhe  são
cobrados.
2. Nada obstante, de acordo com a interpretação mais
recente desta Corte a respeito da matéria, a ação de
prestação  de  contas  não  se  destina  à  revisão  de
cláusulas contratuais e  não prescinde da indicação,
na  inicial,  ao  menos  de  período  determinado  em
relação ao qual busca esclarecimentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  464.569/RJ,  Rel.  Ministro  ANTONIO
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
20/10/2015, DJe 26/10/2015)
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Em  verdade,  na  pretensão  formulada  na  peça  vestibular,  o

Apelado requer a prestação de contas referente ao seu contrato de cartão de

crédito,  alegando  unicamente  que  firmou  contrato  de  cartão  de  crédito

consignado  e  que  vem  efetuando  descontos  mensalmente  na  folha  de

pagamento, porém o saldo devedor não baixa (fl. 02).  

Seria necessário que o Autor informasse, precisamente, quais

os lançamentos, juros ou encargos sobre os quais pairam suas dúvidas, além

da finalidade da obtenção da prestação de contas. 

Nos termos postos, a pretensão autoral não se mostra apta à

procedência  do pedido,  dado que a  provocação não se  voltou  contra  fatos

específicos ou determináveis ocorridos ao longo do contrato, sendo mais um

modo de impugnar genérico.

Por  oportuno,  colaciono  os  seguintes  julgados  do  STJ  em

casos análogos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.
PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PEDIDO
GENÉRICO.  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  N.
83/STJ.  1.  Admitem-se  como  agravo  regimental  os
embargos de declaração opostos a decisão monocrática
proferida pelo relator  do feito no Tribunal.  Princípios da
economia  processual  e  da fungibilidade.  2.  Descabe  a
ação  de  prestação  de  contas  quando  formulado
pedido  genérico,  em  que  não  foram  indicados  os
períodos  em  relação  aos  quais  se  buscam
esclarecimentos,  com  a  exposição  de  motivos  que
justifiquem a dúvida, sendo incabível também quando
se pretende discutir cláusulas contratuais.  Súmula n.
83/STJ.  3.  Agravo regimental  do  ITAÚ UNIBANCO S/A
provido.  Agravo  regimental  de  AUTO  POSTO  500
MILHAS LTDA. Não conhecido.
(EDcl no AREsp 155.376/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
10/09/2013, DJe 16/09/2013)(GRIFOS PRÓPRIOS)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO  DE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. 1.  O
pedido na ação de prestação de contas não pode ser
genérico,  porquanto  deve  ao  menos  especificar  o
período  e  a  respeito  de  quais  movimentações
financeiras busca esclarecimentos, o que não ocorreu
no presente caso. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ,  AgRg  no  AREsp  18.048/PR,  Rel.  Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013)(GRIFEI) 

RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO BANCÁRIO.  AÇÃO
DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  LEGITIMIDADE  E
INTERESSE DE   AGIR.    SÚMULA    Nº    259/STJ.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA.   DEZENOVE   CONTAS-
CORRENTES.  PEDIDO   GENÉRICO   NA   INICIAL.
OCORRÊNCIA.  RECURSO PROVIDO. 1.  O STJ firmou
entendimento de que, mesmo havendo o fornecimento de
extratos bancários periódicos, o correntista tem interesse
e legitimidade para propor ação de prestação de contas
quando  discorde  dos  lançamentos  deles  constantes
(Súmula nº 259/STJ). 2. Não obstante, a petição inicial
deve, no mínimo, apontar o vínculo jurídico existente
com o réu e especificar o período de esclarecimentos,
sendo imprestável a mera referência genérica e vazia
a respeito.  Precedentes.  3.  Na hipótese,  além de não
explicitar, fundamentada e concretamente, as razões para
a prestação de contas, não apresentar nenhum exemplo
concreto  de  lançamento  não  autorizado,  não  indicar  o
período  de  tempo  que  deseja  ter  os  lançamentos
esclarecidos  nem  quais  seriam    os    lançamentos
contestados   por   qualquer   outra maneira,   a   autora,
sociedade   empresária,   indicou   19 (dezenove) contas-
correntes  para  a  prestação  de  contas.  4.  Diante  das
peculiaridades  da  causa,  dou  provimento  ao  recurso
especial.   (STJ,   REsp   1318826/SP,   Rel.   Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013)(GRIFEI)

NEGÓCIOS   JURÍDICOS   BANCÁRIOS.   AÇÃO   DE
PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  PEDIDO  GENÉRICO.
Petição inicial  de ação de prestação de contas calcada
em dúvidas genéricas   do   consumidor.   Necessidade
de    apontar    os  fundamentos  fático-jurídicos  da
pretensão, com a declinação das dúvidas ou pontos a
cujo  respeito  pretende  a  prestação  de  contas.
Indemonstrado  (ônus  da  parte  autora),  que  os
extratos mensais   enviados   pelo   banco   sejam
insuficientes    para  traduzir  com  precisão  as
movimentações  efetuadas  na  conta  corrente  e/ou
cartão de crédito. Sentença de improcedência mantida.
NEGADO   PROVIMENTO   À   APELAÇÃO. (Apelação
Cível  Nº  70031339229,  Décima  Nona  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel,
Julgado em 24/08/2010)(GRIFOS PRÓPRIOS)
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CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO
DE  CONTAS.  PROCESSUAL.  INICIAL  `VAZIA.
Vestibular  que  se  afigura  vaga  e  genérica,  não
descendo ao nível  dos fatos,  deixando a autora de
indicar  alguma  cláusula  ou  condição  contratual,
pontualmente,  que  seja  objeto  de  sua  postulação.
Pretensão que, de fato, é de revisão contratual. Carência
de  ação;  apelo  PROVIDO  para  extinguir  o  feito  sem
resolução  de  mérito.    (Apelação    Cível    Nº
70027027234,   Décima   Nona Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  José  Francisco  Pellegrini,
Julgado em 05/05/2009)(GRIFEI)

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESTAÇÃO
DE  CONTAS.   PEDIDO  GENÉRICO,  SEM
IMPUGNAÇÃO  A  QUALQUER  COBRANÇA,
CLÁUSULA  OU  CONDIÇÃO  EM  ESPECIAL.
INESPECIFICIDADE DA INICIAL QUE NÃO AUTORIZA
O   DETALHAMENTO   DE   TODAS   AS OPERAÇÕES
DE   CAPTAÇÃO   DE   RECURSOS   NO MERCADO
FINANCEIRO    PELA    ADMINISTRADORA-
MANDATÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM O
SALDO DEVEDOR DO CLIENTE NO CARTÃO . CASO
EM QUE,   ADEMAIS,   OS   EMPRÉSTIMOS   NÃO
SÃO  CONTRAÍDOS  INDIVIDUALMENTE,  MAS  DE
FORMA  GLOBAL,  EM  LARGA  ESCALA,  MODO  A
COBRIR AS OBRIGAÇÕES    INADIMPLINDAS     EM
SEUS  VENCIMENTOS    POR    CENTENAS    DE
CLIENTES.  SENTENÇA    MANTIDA.    APELAÇÃO
IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70027980762, Décima
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Mylene Maria Michel, Julgado em 17/03/2009) (GRIFOS
PRÓPRIOS)

No  mesmo  sentido,  o  nosso  Tribunal  de  Justiça  já  se

manifestou: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS.  CONTRATO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
APRESENTAÇÃO  DE  FATURAS  DETALHADAS  E
CLARAS.  PRETENSÃO  VESTIBULAR  GENÉRICA  E
VAZIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
ÀS  CONTAS  EMITIDAS.  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA.  REFORMA  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO
GRAU.  PROVIMENTO  DO  APELO.  -  Para  a
procedência  da  ação  de  prestação  de  contas  em
contrato de cartão de crédito, faz-se imprescindível a
declinação das dúvidas ou pontos acerca dos quais
se  pretende  esclarecimento,  não  podendo  as
alegações  autorais  serem  genéricas  e  vagas,
sobretudo quando as faturas emitidas já se mostram
detalhadas e precisas.
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(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00732133620128152003, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 26-01-2016)

Em caso idêntico ao que se cuida, assim decidiu o STJ: 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE
CONTAS - CONTRATO DE CONTA CORRENTE E DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- PEDIDO GENÉRICO -
FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR  -  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO.  Em ações de prestação de contas,  o
titular  de  cartão  de  crédito  deve  indicar,
especificamente,  os  lançamentos  em  sua  fatura
efetuados pela instituição financeira com os quais
não  concorda,  já  que  se  o  pedido  inicial  for
genérico e não tiverem sido apresentadas as razões
da  discordância  e  o  período  em  que  pretende  a
prestação de contas, deve ser extinta a ação, sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir. O
contrato de empréstimo consignado tem por objetivo a
entrega  de  recursos  do  banco  ao  financiado,  sem  a
necessidade de manutenção e administração por parte
da  instituição  financeira  de  valores  depositados  e
creditados em conta-corrente,  não havendo,  portanto,
interesse de agir do consumidor quanto à exigência de
prestação de contas a instituição financeira com a qual
contratou.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0707.14.005345-
5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  04/12/2014,
publicação da súmula em 16/12/2014) 

Ante  o  exposto,  PROVEJO  O  APELO,  para  extinguir  o

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC,

por falta de interesse de agir.

Consequentemente,  condeno  o  Autor  ao  pagamento  das

custas e honorários advocatícios, os quais fixo, com fulcro no art. 85, §8º, do

CPC em R$1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa,

por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

“Provido nos termos do voto do Relator. Unânime.”
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  o  Exmo.  Des.
Leandro  dos  Santos,  a  Exma.  Des.ª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti, o Exmo. Des. José Ricardo Porto. 

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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