
Administradora de cartão terá que prestar contas a cliente  
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STJ obriga a Credicard a dar informações sobre débito  
 
A omissão das prestações de contas ao consumidor poderá passar a ser prática incomum das 
administradoras de cartão de crédito daqui para frente. A 4a Turma do Superior Tribunal de 
Justiça determinou, por unanimidade, que a Credicard S/A terá de prestar a relação de todos os 
empréstimos feitos em nome da pensionista Dirce Therezinha Sulzbach para financiar os débitos 
mensais junto às instituições bancárias.  
 
Segundo o advogado da autora, Fernando Scalzilli, da Proconsumer, a decisão já transitou em 
julgado e o entendimento da 4a Turma abre jurisprudência sobre a matéria.  
 
- O STJ confirmou o que já defendemos e debatemos há alguns anos. As administradoras de 
cartão de crédito cobram taxas elevadas e os consumidores acabam não suportando pagar - 
afirmou o advogado.  
 
Dirce Therezinha tinha dois cartões de crédito da Credicard: Dinners Club e o Mastercard. Devido 
aos elevados juros cobrados, a consumidora pagava somente o crédito rotativo, ou seja, o mínimo 
do cartão. Mas, em janeiro de 2000, quando a sua dívida atingiu R$ 5 mil, procurou a Justiça para 
tentar obter informações do que realmente lhe era cobrado.  
 
Duas ações foram movidas contra o Credicard S/A. A primeira pleiteava a retirada do nome da 
consumidora no cadastro de inadimplentes, mas a primeira instância julgou improcedente o 
recurso. A segunda solicitava a prestação de contas da administradora de cartões de crédito 
contendo informações sobre os contratos de financiamento obtidos em seu nome, assim também 
como os recibos dos pagamentos efetuados pela consumidora.  
 
Pensionista teve vitória na segunda instância  
 
Na segunda ação, Dirce Therezinha ganhou na Justiça. A sentença condenou a Credicard a prestar 
contas dos próprios atos praticados na condição de mandatária da consumidora junto às 
instituições financeiras. No entanto, ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (TJ/RS) entendeu "não haver interesse" da consumidora em obter a prestação de contas dos 
valores tomados pela Credicard junto ao mercado financeiro com o intuito de financiar o débito do 
cartão.  
 
O advogado da autora recorreu no STJ da decisão do TJ/RS sob a alegação de que os extratos 
mensais contêm histórico resumido, o que impede a verificação sobre a correção dos dados 
fornecidos. Scalzilli destacou ainda que a Credicard é procuradora de Dirce Therezinha, conforme 
mandato outorgado na cláusula contratual firmado entre as partes. Assim, explicou o advogado, a 
administradora estaria obrigada por lei a prestar contas do exercício do mandato a ela outorgado.  
 
- Na realidade, o que ocorre neste tipo de contrato firmado é que a administradora de cartão de 
crédito cobra taxas de 12%, 13% ao mês do consumidor. Mas, no financiamento firmado com os 
bancos, os valores não chegam a 2% de juros mensais. Na minha opinião, essa diferença cobrada 
e não repassada significa apropriação indevida - afirmou Scalzilli.  
 
O próximo passo do processo será retornar ao TJ/RS para que o juiz determine à Credicard a 
prestação de contas dos financiamentos retirados no nome da consumidora. "Após os cálculos, se 
ficar comprovado que a consumidora é devedora da administradora de cartão de crédito, 
certamente o que for devido será pago. Mas, se ficar certo de que a autora é credora, os valores 
pagos a maior terão de ser devolvidos", disse o advogado.  
 



De acordo com o relator do processo no STJ, ministro Barros Monteiro, a decisão do Tribunal 
estadual violou a norma do artigo 1.301 do Código Civil. O ministro citou, ainda, decisão da 
4ªTurma, segundo a qual as administradoras devem prestar contas sobre os contratos e dos 
respectivos custos, uma vez que são repassados aos consumidores.  
 
- A informação deve ser não apenas dos valores cobrados do titular do cartão, mas também das 
operações que justificam a cobrança dessas quantias - afirmou o ministro.  
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