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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DAS 
RAZÕES  CONTRÁRIAS.  DESERÇÃO  DO  RECURSO. 
CARÊNCIA DA GUIA ORIGINAL E DO COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO  GENUÍNO.  APRESENTAÇÃO  DE  CÓPIAS 
XEROGRÁFICAS.  DESNECESSIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE 
LEGISLAÇÃO LOCAL PARA ESSA IMPOSIÇÃO. REJEIÇÃO.

− Não é exigível a apresentação da guia e do comprovante 
de pagamento das custas originais quando ausente legislação no 
Tribunal de Justiça que imponha esta conduta.

PRELIMINAR  ARGUIDA  NO  APELO.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  AD  CAUSAM.  BLOQUEIO  DO  CARTÃO  DE 
CRÉDITO  MOTIVADO  POR  SUPOSTA  DÍVIDA  DO 
CONSUMIDOR  PERANTE  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. 
RELAÇÃO JURÍDICA DA COMPRA E VENDA ATRAVÉS DO 
CARTÃO  MAGNÉTICO.  EXCLUSIVIDADE  DA 
ADMINISTRADORA E DO USUÁRIO. FALHA DO SERVIÇO. 
ENCARGO  DO  BANCO  ADMINISTRADOR. 
RESPONSABILIDADE  DO  TITULAR  DA  BANDEIRA. 
INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  LEGITIMIDADE  DA 
EMPRESA  QUE  REPRESENTA  A  MARCA  PARA 
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CONFIGURAR  NO  POLO  PASSIVO  DA  DEMANDA. 
EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO.

− A utilização do cartão de crédito pelo consumidor em suas 
relações negociais não possui nenhum vínculo jurídico com a 
empresa  titular  da  marca,  mas  tão  somente  com  a 
administradora que escolhe para gerenciar o uso de seu cartão.

− A empresa  titular  da  bandeira  confere  ao  portador  do 
cartão  magnético  a  possibilidade  de  realizar  compras  nos 
estabelecimentos  comerciais  filiados  a  ela,  não  possuindo 
legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda 
de indenização por danos morais causados por suposta falha no 
serviço do banco administrador do cartão de crédito

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  rejeitada  a  preliminar  de 
deserção do recurso, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Mastercard 
Soluções  de  Pagamentos  LTDA contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  3ª  Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos 
Extrapatrimoniais  e  Pedido  de  Tutela  Antecipada  Parcial,  ajuizada  por  Leonília 
Maria Ramos de Amorim em face do Banco do Brasil S/A e da ora apelante.

O julgador de primeiro grau, às fls. 188/191, julgou procedentes 
os pedidos da inicial, condenando o Banco do Brasil e a Mastercard ao pagamento de 
uma indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
devidamente corrigido pelo INPC, a contar da data do arbitramento, e, acrescida de 
juros  moratórios  de  1%  a.m,  a  partir  da  citação.  Confirmou  a  tutela  antecipada 
deferida inicialmente, tornando definitiva a obrigação de fazer nela consubstanciada.

Condenou  os  suplicados  ao  pagamento  das  custas  e  dos 
honorários  advocatícios,  estes  arbitrados  em  15%  do  valor  da  condenação, 
devidamente corrigido.

Nas  razões  recursais,  encartadas  às  fls.  192/206,  em  sede  de 
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preliminar, o apelante argui a sua ilegitimidade passiva  “ad causam”. Sustenta que 
possui várias marcas cedidas a terceiros mediante uma prévia remuneração, através 
de um contrato de licenciamento e uso da marca. 

Afirma  também,  que  o  licenciamento  pode  ser  de  crédito, 
débito,  pré-pago,  dentre  outros,  usados  pelas  instituições  financeiras,  as  quais 
administram outro contrato diretamente com seus clientes, denominado de crédito 
rotativo.

Assevera  ainda  que  existem  3  personagens  no  tocante  aos 
cartões  de  crédito,  sendo  eles:  a) a  bandeira  –  marca  impressa  no  cartão;  b) a 
administradora do cartão – quem efetivamente concede o crédito ao consumidor final 
e  c)  o consumidor –  pessoa física  ou jurídica  que adquire  ou utiliza  produto ou 
serviço como destinatário final. 

Nesses  termos,  pontifica  que  “não  há  qualquer  ligação  entre  a  
recorrida e a recorrente que motive a continuidade do feito contra si, sendo medida que se  
impõe a declaração de ilegitimidade com fulcro no art. 267, inciso VI do diploma processual  
cível.”

Sustenta  a  impossibilidade  material  do  cumprimento  da 
obrigação de fazer, pois não possui competência para desconstituir qualquer débito 
lançado em nome do recorrido.

No  mérito,  sustenta  que  a  situação  exposta  no  caderno 
processual não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, 
em razão dos aborrecimentos sofridos não ultrapassarem a barreira dos dissabores 
cotidianos. 

Requer  que  seja  reconhecida  a  sua  ilegitimidade  passiva, 
determinando a impossibilidade material no cumprimento da obrigação de fazer a 
qual  foi  condenada.  No  mérito,  pugna  pela  reforma  da  sentença  quanto  a 
indenização por danos morais, ante a inexistência de dano a ser reparado. Em caso 
de entendimento diverso, requer que o valor seja fixado dentro dos parâmetros da 
razoabilidade e proporcionalidade do dano.

A  apelada  oferta  contrarrazões  às  211/218,  sustentando, 
preliminarmente,  o  não  conhecimento  do  recurso,  em  razão  deste  encontrar-se 
deserto, haja vista constar nos autos apenas cópia da guia de recolhimento das custas 
e do respectivo comprovante de pagamento.

No  mérito,  requer  o  desprovimento  do  apelo  para  manter 
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incólume todos os termos da decisão vergastada.

A Procuradoria de Justiça às fls. 267/269, opina pela rejeição das 
preliminares e, no mérito pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Das preliminares

1- Deserção do recurso

Nas  razões  contrárias,  a  apelada  arguiu  a  preliminar  de 
deserção do apelo por ausência de juntada da guia original e do comprovante de 
pagamento genuíno.

Como bem delineado no despacho de fls. 263/265, a exigência 
do  comprovante  do pagamento  das  custas  mediante  apresentação  do  documento 
original  não  é  obrigatório,  por  inexistir  qualquer  legislação  local  impondo  essa 
conduta ao recorrente.

Posto isso, rejeito a preliminar.

2- Ilegitimidade passiva   ad causam  

Depreende-se  dos  autos  que  no  dia  06  de  agosto  de  2011 
Leonília  Maria  Ramos  de  Amorim  tentou  efetuar  uma  compra  perante  um 
estabelecimento  comercial  utilizando  o  cartão  de  crédito  Ourocard  Platinium, 
vinculado à conta corrente do Banco do Brasil e de bandeira Mastercard. No entanto, 
foi  surpreendida  pela  recusa  da  operadora,  em  razão  de  um  débito  perante  à 
instituição financeira.

A  legitimação  é  uma  das  condições  da  ação  e  encontra-se 
delineada no artigo 3º do Estatuto Processual Civil. 

In verbis:

Art.  3º  Para  propor  ou  contestar  ação  é  necessário  ter  interesse  e 
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legitimidade. 

No momento de acionar o aparato jurisdicional é necessário ter 
interesse e legitimidade, sendo que a legitimidade  ad causam refere-se à identidade 
entre  o  sujeito  da  relação  processual  e  as  pessoas  a  quem ou contra  quem a  lei 
concede a ação.

É  de  bom  alvitre  esclarecer  que  o  cartão  de  crédito  se 
caracteriza como uma estrutura complexa que envolve a empresa titular da marca, a 
empresa administradora, o estabelecimento comercial onde é utilizado e o titular do 
cartão.

Dentro  dessa  complexa  relação  cada  parte  possui  obrigação 
específica, sendo certo que a titular da bandeira apenas licencia o uso da marca a 
uma administradora, firmando contratos entre si,  o que permite à administradora 
contratar com pessoas que desejam utilizar o cartão, podendo, inclusive, escolher a 
bandeira de sua preferência.

Nesses termos, ao utilizar cartão de crédito em suas relações 
negociais o consumidor não possui nenhum vínculo jurídico com a empresa titular 
da marca, mas tão somente com a administradora que escolhe para gerenciar o uso 
de seu cartão.

Desta  feita,  no  caso  dos  autos,  o  Banco  do  Brasil  é  quem 
administra o cartão de crédito, sendo de responsabilidade da instituição financeira a 
concessão da linha de crédito ao apelado, permitindo-lhe a aquisição de produtos e 
serviços  por  meio  do  cartão  magnético,  além  das  autorizações  de  transações  e 
cobrança de valores, e consequentemente, pela falha na prestação desses serviços.

Insta frisar que a relação jurídica decorrente da compra e venda 
através  de  cartão  de  crédito,  ocorre,  exclusivamente,  entre  a  administradora  e  o 
usuário do cartão, não havendo nenhuma participação do titular da bandeira, o qual 
simplesmente representa a marca.

Forte em tais razões, não há falar em relação jurídica existente 
entre o consumidor e a Mastercard.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça 
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de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  C/C  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  CLÁUSULA  - 
BLOQUEIO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -  RESPONSABILIDADE  DA 
LICENCIADORA DA MARCA AFASTADA -  ILEGITIMIDADE  PASSIVA 
RECONHECIDA -  EXTINÇÃO  DA AÇÃO  -  MEDIDA QUE  SE  IMPÕE. 
Considerando que a empresa titular da marca/bandeira celebra contrato 
apenas com a instituição financeira administradora do cartão de crédito, a 
qual  é  a  única  responsável  pelas  transações  referentes  ao  mencionado 
cartão, não possui ela legitimidade para figurar no polo passivo da ação 
que pleiteia reparação por danos morais, em razão da falha na prestação de 
serviços,  concernente  ao  bloqueio  do cartão  de crédito. (Apelação  Cível 
1.0145.10.043088-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Arnaldo  Maciel,  18ª  CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, publicação da súmula em 21/02/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -  DANOS  MORAIS  - 
CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO AUTORIZADAS -  EMPRESA 
LICENCIADORA  DE"BANDEIRA"-  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  - 
SENTENÇA MANTIDA. I- A empresa titular da marca/bandeira constante 
do  cartão  de  crédito  celebra  contrato  apenas  com  a  administradora  do 
cartão  que,  efetivamente,  administra  todos  os  fatos  decorrentes  da  sua 
utilização, concedendo uma linha de crédito ao usuário, permitindo-lhe a 
aquisição  de  produtos  e  serviços,  sendo  a  única  responsável  pelas 
autorizações de transações e cobrança de valores. II- A empresa Mastercard 
é mera titular da bandeira que confere ao portador do cartão de crédito a 
possibilidade  de  realizar  compras  nos  estabelecimentos  comerciais 
filiados a ela, não possuindo legitimidade para figurar no pólo passivo de 
demanda na qual  se busca indenização por danos morais  causados por 
suposta  falha  no  serviço  da  administradora  do  cartão  de  crédito, 
responsável  pela  emissão,  gerenciamento  e  autorizações  de  transações 
referentes ao cartão"(Apelação Cível nº 1.0701.11.005286-0/001 - TJMG, rel. 
Des. João Câncio, j. em 11/12/2012, p. Em 13/12/2012).

Esse também é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C 
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE 
OPERAÇÃO  PELA  EMPRESA  CREDENCIADORA  AO 
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA. 
AGRAVO  RETIDO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  RECONHECIMENTO. 
DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA BANDEIRA/MARCA. 1.A utilização 
de cartão de crédito envolve uma complexa rede de empresas e contratos. 
Fazem parte desse sistema as empresas denominadas ¿bandeiras¿, que são 
titulares  das  respectivas  marcas,  as  empresas  emissoras  dos  cartões  de 
crédito,  as  instituições  financeiras,  os  estabelecimentos  comerciais 
credenciados,  as  empresas credenciadoras e os usuários.  2.As bandeiras 
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são empresas que definem políticas e estratégias de utilização dos cartões, 
patrocinam sua publicidade e padronizam os procedimentos que devem 
ser  adotados pelas  empresas emissoras dos cartões de crédito,  as  quais 
cedem e outorgam licença para uso de sua marca. 3.A relação jurídica que 
o estabelecimento comercial estabelece é com a empresa credenciadora e 
não com a bandeira.  4.Diante desse contexto, razão assiste à ré quando 
afirma  sua  ilegitimidade  passiva,  pois,  a  função  de  afiliação  de 
estabelecimentos  comerciais  que  desejam  se  valer  do  sistema  de 
pagamento por meio de cartão de crédito não é da Visa do Brasil, mas, sim, 
da VisaNet, hoje Cielo. 5.Não é o caso de se permitir o desenvolvimento das 
demandas fundada na teoria da aparência, por se tratarem de empresas de 
mesmo Grupo Econômico.  6.Além disso,  o  contrato  de  credenciamento  é 
celebrado  pelo  fornecedor  de  bens  e  serviços  para  o  incremento  de  sua 
atividade negocial, logo, não incide sobre essa relação jurídica as regras do 
Código de Defesa do Consumidor.  Precedentes.  7.Dessa forma, há de ser 
provido  o  agravo  retido  para  reconhecer  a  ilegitimidade  passiva  da ré  e 
julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. 8.Provimento do agravo 
retido, julgando extinto o processo sem cognição do mérito. (TJ-RJ - APL: 
00085743720108190202  RJ  0008574-37.2010.8.19.0202,  Relator:  DES. 
BENEDICTO  ULTRA ABICAIR,  Data  de  Julgamento:  05/02/2014,  SEXTA 
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/02/2014 00:00)

Com  essas  considerações, ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA  AD CAUSAM para excluir a empresa Mastercard do 
polo  passivo  da  presente  demanda,  mantendo  os  demais  termos  da  decisão 
vergastada.

É como voto. 

Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária da Terceira 
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de agosto de 
2014  conforme  certidão  de  julgamento.  Participaram  do  julgamento,  além  desta 
relatora,  o Exmo. Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir  o 
eminente Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Des. José Aurélio 
da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça 
convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 27 de agosto de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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