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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0017871-36.2011.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Banco Safra – S/A – Adv.: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei
(OAB/PE n° 21.678)

Apelada: Ipelsa Indústria de Papel da Paraíba S/A – Adv.: Daniella Ronconi
(OAB/PB n° 9684)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. FAL-
TA  DE  INTERESSE DE  AGIR.  INADEQUAÇÃO
DA  VIA  ELEITA.  INÉPCIA  DA  INICIAL.
REJEIÇÃO.  DÚVIDAS SOBRE OS LANÇAMEN-
TOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. EX-
TRATOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÕES INSUFI-
CIENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRI-
GAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS NA FORMA
REQUERIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. 

- O cliente e consumidor de serviços bancários
tem direito à prestação de contas, mesmo que
o banco lhe apresente periodicamente os ex-
tratos  bancários,  pois  estes  têm  a  simples
função de conferência.

- Em ação de prestação de contas, em sua pri-
meira fase, não está o correntista obrigado a
especificar e detalhar as divergências com os
lançamentos promovidos pelo banco.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Banco
Safra – S/A, contra a sentença de fls. 114/118, proferida pelo MM. Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande nos autos da
Ação de Prestação de Contas, ajuizada pela apelada Ipelsa Indústria
de Papel da Paraíba S/A

Na sentença recorrida, o magistrado julgou procedente
o  pedido  formulado  na  inicial  para  condenar  o  demandado  a  prestar
contas,  no  prazo  de  48  horas,  relativas  a  todas  as  movimentações
realizadas na conta corrente objeto da ação, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que a autora apresentar, nos termos do art. 915, §2º, do
CPC,  bem  como  a  condenou  ao  pagamento  de  custas  processuais  e
honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da causa, nos termos do art. 20, §4º, também do CPC. 

Irresignado,  o  apelante  recorreu  (fls.  164/177)
sustentando, preliminarmente, falta de interesse de agir, inadequação da
via eleita e inépcia da inicial. No mérito, alegou, em síntese, que o banco
em nenhum momento deixou de fornecer à apelada contratos ou extratos
de  movimentação  financeira,  inexistindo  prova  da  negativa  do  fato
descrito na inicial. Por fim, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A  apelada  ofereceu contrarrazões  (fls.  147/153),  por
meio das quais pediu o desprovimento do apelo.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de
Justiça (fls. 160/161) deixou de opinar, por entender não haver interesse
público na demanda.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        2



Processo nº. 0017871-36.2011.815.0011

É o relatório.

V O T O

1ª Preliminar: falta de interesse de agir

Inicialmente,  o  banco  apelante  alega  que  a  apelada
seria carente de ação, por não ter demonstrado o real interesse de agir,
uma vez que a petição inicial não teria sido devidamente instruída. 

O fato é que, independentemente do fornecimento de
extratos bancários destinados a simples conferência, o correntista possui
interesse em propor a qualquer tempo a ação de prestação de contas, se
paira dúvida quanto à correção dos valores lançados na sua conta. 

Em especial nos contratos em que há múltiplas e com-
plexas operações de crédito e débito, a prestação de contas afigura-se es-
sencial para o reconhecimento dos lançamentos que um dos contratantes
faz à conta do outro.

Ao teor do art. 914 do Código de Processo Civil, ressai
nítido no caso em comento o direito da apelada de obter tutela jurisdicio-
nal para fazer com que o Banco preste contas dos lançamentos realizados
em sua conta-corrente, esclarecendo a natureza e origem dos mesmos.

Em homenagem aos princípios da transparência e das
informações consagradas no Código de Defesa do Consumidor, exsurge o
dever da instituição bancária de esclarecer de forma pormenorizada a ad-
ministração financeira do contrato.

A propósito, a matéria encontra-se de tal forma pacifi-
cada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que passou a ser objeto da
Súmula 259, com o seguinte teor:  "A ação de prestação de contas
pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária".

REJEITO, pois, A PRELIMINAR.

2ª Preliminar: inadequação da via eleita

O  banco  apelante  ventila,  ainda,  a  preliminar  de
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inadequação  do  procedimento  eleito,  uma  vez  que  a  apelada  teria
ajuizado  ação  de  prestação  de  contas,  quando,  na  verdade,  busca  o
esclarecimento das nomenclaturas utilizadas pela instituição financeira nos
extratos bancários.

Mais uma vez a apelante não tem razão quanto à sua
insurreição,  pois,  a  autora  intentou  a  presente  ação  objetivando  a
prestação de contas dos encargos financeiros que lhe foram efetivamente
cobrados pelo banco apelante, direito este protegido pela Lei nº 8.078/90
- CDC. 

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

3ª Preliminar: inépcia da inicial

O banco apelante alega ser inepta a inicial,  uma vez
que a apelada buscou, em verdade, não a prestação de contas, mas a
revisão de cláusulas do contrato de cartão de crédito.

No caso dos autos, não há nenhum pleito de revisão de
cláusulas contratuais, motivo pelo qual deve ser rejeitada a prefacial.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

O presente caso é de fácil deslinde.

Pretende o apelante a reforma da sentença proferida
pelo MM. Juiz a quo, que julgou procedente, em primeira fase, a Ação de
Prestação de Contas, condenando-o a prestar as contas exigidas, esclare-
cendo pormenorizadamente os lançamentos feitos na conta corrente de ti-
tularidade da autora/apelada, por entender que não lhe cabe nenhuma
obrigação de prestar contas, uma vez que o instrumento contratual firma-
do entre as partes ora em contenda já dispõe sobre toda a matéria em
questão.

É certo que todo aquele que administra bens ou negó-
cios de outrem tem o dever de prestar contas de suas atividades.
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As  instituições  bancárias,  justamente  por  administra-
rem depósitos dos correntistas, lançando créditos e débitos, inclusive tari-
fas e encargos deles decorrentes, incluem-se entre aqueles que têm o de-
ver de prestar contas quando assim solicitados.

Enfim,  o  cliente  e  consumidor  de  serviços  bancários
tem direito à prestação de contas, mesmo que o banco lhe apresente peri-
odicamente os extratos bancários,  pois  estes têm a simples função de
conferência, isto é, não contém explicação detalhada da razão dos débitos
lançados, nem mesmo dos índices aplicados nos cálculos para se chegar
aos valores debitados.

Na ação de prestação de contas, portanto, não se cogi-
ta se o contrato é abusivo, se os juros pactuados são excessivos ou mes-
mo se os encargos são ilegais. A intenção do legislador ao criar este pro-
cedimento específico, em rito especial, não foi o de analisar e modificar as
condições contratadas, mas sim de julgar se o que foi efetivamente movi-
mentado está de acordo com o mandato atribuído pelo cliente à instituição
financeira.

Sobre o assunto, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS  —  PRIMEIRA  FASE  —  Contrato  de
abertura de crédito em conta corrente - Meio
processual  adequado.  Preliminares:  Carência
de ação, inépcia da inicial, falta de interesse
de agir e pedido genérico - Não caracteriza-
das. Envio periódico de extratos bancários du-
rante a relação negocial - Fato que não supri-
me o dever de prestar contas, quando o cor-
rentista  demonstra  irresignação  e  dúvidas
quanto aos lançamentos efetuados pela insti-
tuição financeira – Desnecessidade da indica-
ção pormenorizada dos  lançamentos  duvido-
sos. Recurso desprovido - Por unanimidade."
(TJPR — AC 0171549-9 — (14234) — Catan-

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        5



Processo nº. 0017871-36.2011.815.0011

duvas — 5a C.Cív. — Rel. Des. Fernando Vidal
de Oliveira — DJPR 24.06.2005)

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS — Contrato
de  abertura  de crédito  em conta  corrente  -
Regularidade do meio processual  escolhido -
Interesse de agir caracterizado - Presença das
condições da ação - Encaminhamento de ex-
tratos durante o curso do contrato - Fato que
não afasta o dever de prestar contas, quando
houver  fundada  alegação  de  ocorrência  de
lançamentos indevidos. Recurso desprovido -
Por unanimidade." (TJPR — AC 0171542-0 —
(14306) — Francisco Beltrão — 5a C.Cív.  —
Rel. Des. Fernando Vidal de Oliveira — DJPR
01.07.2005)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS  — Contrato  de  abertura  de  crédito
em conta corrente - Prestação da totalidade
dos lançamentos - Falta de interesse de agir –
Pedido genérico não configurado - Legitimida-
de passiva do Banco BANESTADO s/a - Súmu-
la 259, STJ - Desnecessidade de especificação
das contas perquiridas -  Emissão mensal  de
extratos  bancários  insuficientes  -  Primeira
fase: Dever de prestar contas - Escopo de de-
monstrar de forma minuciosa as contas e pro-
cedimentos  inerentes  ao  contrato  firmado  -
Discussão do quantum somente na 2ª fase da
ação de prestação de contas - Apelante con-
denado a prestar contas referentes à vigência
do contrato. Recurso de apelação desprovido -
Por unanimidade." (TJPR — AC 0172212-1 —
(14303) — Londrina — 5 a C.Cív.  Rel.  Des.
Fernando  Vidal  de  Oliveira  —  DJPR
01.07.2005)
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Importante salientar que a Ação de Prestações de Con-
tas tem como objeto "apenas as questões de puro levantamento de
débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios
alheios", não abrangendo "definição de situações complexas com a
decretação de rescisão ou resolução contratual ou de anulação de
negócios jurídicos, e tampouco a condenação por atos ilícitos, de-
vendo  tais  acertamentos  'ser  realizados  pelas  vias  ordinárias"
(THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. III.
Procedimentos Especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95).

Não há que se falar, assim, na inexistência do dever de
prestar contas por parte do apelante, pois o que pretende a autora é obter
esclarecimentos acerca dos lançamentos efetuados em sua conta corrente.

Com estas razões,  REJEITO AS PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E
INÉPCIA DA INICIAL e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo para
confirmar a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11° do CPC/15, majoro para
20% (vinte por cento) o percentual dos honorários fixados na decisão re-
corrida levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado. 

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
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Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

            Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R

02
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