
Processo Nº 0009381-59.2010.815.0011

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – Nº 0009381-59.2010.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Mastercard Brasil Soluções de Pagamento S/A – Adv.: Urbano 
Vitalino de Melo Neto e outro

Apelado: Maria das Graças Felipe – Adv.: Larissa Furtado Campos

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  – 
PRELIMINAR  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  – 
ACOLHIMENTO  CONTESTAÇÃO  PROTOCOLADA 
TEMPESTIVAMENTE – NÃO JUNTADA NOS AUTOS 
–  CERCEAMENTO  VERIFICADO  –  INFLUÊNCIA 
DIRETA  NA  FUNDAMENTAÇÃO  DA  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA  -    REFORMA  DA  SENTENÇA  - 
NECESSIDADE  - PROVIMENTO DO RECURSO.
“não  há  como  negar  a  parte,  o  seu  direito  de 
defender-se  nos  autos,  uma  vez  que,  o 
contraditório  deixou de ocorrer,  não por  desídia 
sua,  mas  porque  a  peça  processual,  apesar  de 
tempestivamente  protocolada,  não  fora  juntada 
aos autos.
- “...a Contestação além de não ter sido analisada 
pelo  Magistrado sentenciante  teve  peso decisivo 
em sua fundamentação...”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos do voto do 
relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Mastercard 
Brasil Soluções de Pagamento S/A, hostilizando a sentença (fls. 38/40), 
proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande, que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais, julgou 
procedente a demanda, proposta por Maria das Graças Felipe.

Na decisão singular, a Magistrada condenou o apelante 
ao pagamento  de  R$ 10.000,00 (dez  mil  reais),  a  título  indenizatório, 
acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a 
partir do evento danoso e de juros compensatórios também no percentual 
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da ocorrência do fato. Condenou 
ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,  a  administradora  de  cartão  de  crédito 
interpôs  recurso  apelatório  de  fls.  62/93,  arguindo  preliminarmente  a 
inocorrência da revelia, em face da chancela constante na primeira folha 
da peça contestatória (fls.64), a qual demonstra haver sido protocolada no 
dia 29/09/2010.

Alega ainda, a sua ilegitimidade passiva para funcionar 
no  feito,  considerando  que  “o  contrato  relativo  a  licença  de  uso  da 
bandeira deu-se apenas entre a Instituição Financeira e a Recorrente, ao 
passo  que  a  avença  relativa  ao  crédito  rotativo  deu-se  entre  a 
consumidora/recorrida e a Instituição Financeira”. Ressalta também, que a 
ação  diz  respeito  ao  exclusivo  relacionamento  jurídico  havido  entre  o 
usuário e a empresa emissora do cartão, em geral, instituições bancárias. 
Com estes fundamentos, pugna pelo acolhimento da preliminar.

No  mérito,  alega  a  inexistência  de  danos  morais, 
afirmando que o fato relatado na inicial gerou apenas mero desconforto e 
contrariedade, não sendo capaz, de causar uma perturbação psíquica que 
justifique o pagamento indenizatório, tendo em vista que em momento 
algum,  o  “bom  nome”  da  apelada  fora  maculado.  E,  no  tocante  ao 
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quantum  indenizatório,  postula  pela  sua  redução,  sob  pena  de 
proporcionar a autora/apelada, enriquecimento ilícito.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  da  preliminar  de 
ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  de  fls.  97/106,  postulando  pela 
manutenção da decisão.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  de  fls. 
127/132, opinando pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, ao 
mesmo tempo que deixou de se pronunciar sobre o mérito da ação, por 
considerar ausente interesse público que justifique a sua manifestação.

V O T O

Preliminar: Inocorrência de Revelia

Compulsando-se os autos,  verifico que a apelante foi 
julgada à revelia, por não ter apresentado contestação.

Vejamos.

No dia 02 de junho de 2010, foi proferido despacho (fls. 
29) do MM Juiz singular, determinando a citação da parte ré/apelante para 
contestar a ação. 

“...Defiro  os  benefícios  da  gratuidade 
judiciária, requeridos. 
Cite-se.
Contestada  ou  não  a  ação,  dê-se  vista  ao 
autor, por 10(dez) dias. Conclusos ao final de 
tudo ou na ocorrência de algum incidente...”.

Em  seguida,  fora  expedida  Carta  de  Citação  no  dia 
03/09/2010 a apelante, acompanhada pelo aviso de recebimento, que por 
sua  vez  fora  juntado  aos  autos,  após  cumprimento  da  diligência 
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(intimação  da  parte  ré/apelante  para  contestar  a  ação)  no  dia 
06/10/2010. Sendo assim, o prazo para contestar a ação, começou a fluir 
nesta data.

No  dia  16  de  fevereiro  de  2011,  o  cartório  emitiu 
certidão (fls. 32), denunciando, que o prazo legal decorreu sem que o réu/
apelante contestasse a ação. 

Diante destes fatos, o magistrado singular considerou a 
Mastercard  Brasil  Soluções  de  Pagamento  S/A  como  revel  e  prolatou 
sentença, nos seguintes termos:

“...A ação é de inteira procedência, não tendo 
o  demandado,  mesmo  devidamente  citado, 
apresentado  qualquer  defesa.  Aplica-se  o 
disposto no art. 319 do CPC: “Se o réu não 
contestar a ação, deverão ser admitidos como 
verdadeiros  os  fatos  afirmados  pelo  autor”.  
Com relação aos danos morais, hei por bem 
arbitrá-los em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
que  é  a  justa  quantia  para  compensar  os 
danos morais  sofridos pela autora e punir  a 
parte  promovida,  especialmente  para  que 
tenha efeito pedagógico...”.

 
Ao interpor o recurso, a apelante alegou a inocorrência 

da revelia, demonstrando, através de cópia da folha inicial da contestação 
(fls. 64), que protocolou a peça no dia 29 de setembro de 2010.  

Sendo assim, não há como negar a parte, o seu direito 
de defender-se nos autos, uma vez que, o contraditório deixou de ocorrer, 
não  por  desídia  sua,  mas  porque  a  peça  processual,  apesar  de 
tempestivamente protocolada, não fora juntada aos autos.

Neste sentido, temos o posicionamento do TJRS:

Ementa:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
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CONTESTAÇÃO  TEMPESTIVAMENTE 
PROTOCOLADA,  PORÉM  EM  CARTÓRIO 
DIVERSO  DAQUELE  NO  QUAL  TRAMITA  O 
FEITO. REVELIA. INOCORRÊNCIA. Indevida a 
decretação  da  revelia  da  ré,  porquanto  a 
contestação foi apresentada tempestivamente, 
embora em cartório diverso daquele no qual 
tramita o feito.  Demora no encaminhamento 
da peça de um cartório para o outro que não 
pode  ser  imputada  à  recorrente.  Agravo 
provido.  (Agravo  de  Instrumento  Nº 
70016580615, Quinta Câmara Cível,  Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 
Sudbrack, Julgado em 18/10/2006).

Ementa: PROCESSUAL  CIVIL.  ACAO 
REGRESSIVA DE REPARACAO DE DANOS EM 
ACIDENTE  DE  TRANSITO.  REVELIA. 
INOCORRENCIA.  ERRO  CARTORARIO  PELA 
JUNTADA  DA  CONTESTACAO  EM  OUTRO 
PROCESSO.  PRESTACAO  JURISDICIONAL 
CUMPRIDA (ART.463 DO CPC). NULIDADE DA 
SENTENCA. EXEGESE DOS ART. 458 E 460 DO 
CPC.  AFRONTA  AOS  PRINCIPIOS  DO 
CONTRADITORIO  E  DA  ADSTRICAO  DA 
SENTENCA.  SENTENCA  ANULADA.  4  FLS. 
(Apelação  Cível  Nº  70003683729,  Décima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS,  Relator:  Naele  Ochoa  Piazzeta,  Julgado 
em 09/10/2002)

Registre-se, ainda, que a Contestação além de não ter 
sido analisada pelo Magistrado sentenciante teve peso decisivo em sua 
fundamentação, conforme transcrevemos anteriormente.

Dessa forma, passível de anulação a sentença, diante 
do  evidente  cerceamento  de  defesa  da  apelante,  que  não  teve  sua 
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Contestação, analisada pelo Magistrado singular.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência acerca do 
cerceamento do direito de defesa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  BUSCA  E  APREENSÃO. 
REVELIA.  INTEMPESTIVIDADE  DA 
CONTESTAÇÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
Não tendo sido oportunizada vista dos autos 
ao réu durante o prazo contestatório, ocorre 
patente  cerceamento  de  defesa,  de  modo  a 
fazerem-se  mister  a  desconstituição  da 
sentença  e  a  reabertura  do  prazo  para 
contestar.  APELO  PROVIDO  PARA 
DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR 
A REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR. 
(Apelação  Cível  Nº  70015161110,  Décima 
Quarta  Câmara Cível,  Tribunal  de  Justiça  do 
RS,  Relator:  Judith  dos  Santos  Mottecy, 
Julgado em 29/06/2006)

Diante  do  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR,  de 
INOCORRÊNCIA  DA  REVELIA  E  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO, 
anulando a sentença diante do cerceamento de defesa gerado pela não 
juntada e análise da Contestação, determinando o retorno dos autos à 7ª 
Vara Cível da Comarca de Campina Grande para regular prosseguimento 
do feito.

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, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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