
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Apelação Cível nº 0056978-34.2011.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital
Relator     : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante  : Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda
Advogados: Urbano Vitalino de Melo Neto e Daniel Arruda de Farias
Apelado   : Robson Cardoso Avelino
Advogado: Hilton Hril Martins Maia

APELAÇÃO CÍVEL  — CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS — PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO 
—  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  —  BANDEIRA  DO 
CARTÃO  DE  CRÉDITO  —  USO  CEDIDO  AO  BANCO 
EMISSOR  DO  CARTÃO  —  ILEGITIMIDADE 
RECONHECIDA — PROVIMENTO.

— “A empresa "Mastercard", ora apelada, tal qual a "Visa" e outras, 
consiste tão-somente na 'bandeira' que confere ao portador do cartão a 
possibilidade  de  realizar  compras  nos  estabelecimentos  comerciais 
filiados  a  ela,  não  possuindo,  consequentemente,  legitimidade  para 
figurar  no  polo  passivo  da  presente  demanda.”  TJMG -  Apelação 
Cível   1.0145.09.545934-6/002,  Relator(a):  Des.(a)  Eduardo  Mariné 
da  Cunha  ,  17ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  17/11/2011, 
publicação da súmula em 22/11/2011)

Vistos, etc.

Trata-se de  apelação  cível  interposta  por  Mastercard Brasil 
Soluções de Pagamento Ltda contra a sentença de fls. 143/147, proferida nos autos da 
Ação Cautelar  de Exibição  de Documentos  ajuizada  por  Robson Cardoso Avelino, 
julgando procedente o pedido e condenando a parte promovida a entregar ao autor via 
autêntica  ou  cópia  autenticada  das  operações  referentes  ao  cartão  de  crédito  nº 
5179.1441.4559.2010, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de busca e apreensão dos 
documentos pretendidos.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 148/155), levantou a 
preliminar de ilegitimidade passiva, além de ressaltar a impossibilidade de cumprimento 
da obrigação, já que, por ser mera licenciadora de marca, não possui competência para 
apresentar os demonstrativos das operações efetuadas com o cartão de crédito da parte 
apelada.

Contrarrazões às fls. 193/203.
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A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls. 
210/211, opinando pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de 
ilegitimidade arguida pela apelante.

É o relatório.  Decido.

O promovente, ora apelado, ajuizou a presente Ação Cautelar de 
Exibição de Documentos com o intuito de obter extratos referentes ao cartão de crédito 
nº  5179.1441.4559.2010,  bem  como  detalhamento  das  cobranças  já  realizadas  nos 
últimos cinco anos, a fim de subsidiarem a propositura de eventual ação indenizatória 
ou revisional.

A partir  de  uma análise  dos  autos,  percebe-se  que  o  autor  é 
titular de cartão de crédito no qual se vê a marca "Magazine Luiza" e "Mastercard", 
indicando haver relação contratual entre os promovidos (fls. 17). 

No caso,  a  Mastercard  atua  apenas  como bandeira  do  cartão 
emitido e administrado pelo Magazine Luiza S/A. 

Como bem pontuou o Dr. Ricardo Vital de Almeida, “não vejo  
qualquer relação jurídica direta entre a bandeira do cartão de crédito e o autor, nem  
tampouco a possibilidade de se exigir a exibição de documento (contrato de adesão ao 
serviço bancário de cartão de crédito ou as faturas correlatas) comum apenas ao autor  
e ao Banco. Isso porque, ao ceder a sua marca, a apelante (Visa do Brasil) cuida da  
utilização, publicidade e padronização de procedimentos relativos ao cartão, mas não 
se observa qualquer ingerência quanto à disponibilização de crédito ao portador do 
cartão  e  demais  cláusulas  contratuais  que  compõe  esta  intermediação  de  recursos 
financeiros.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 07520120005758001, 2ª 
Câmara cível, Relator Dr Ricardo Vital de Almeida - Juiz Convocado , j. em 23-01-
2013) 

Seguindo essa linha de raciocínio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS.  ILEGITIMIDADE PASSIVA.  VISA S/A.  1. A 
legitimidade  'ad  causam'  é  condição da ação que  se  afere  ao 
elemento  subjetivo  da demanda:  os  sujeitos.  É necessário  que 
estes figurem em determinada relação jurídica que lhes autorize 
a conduzir o processo em que se discute a pretensão deduzida 
judicialmente. 2. A empresa titular da bandeira (Visa S.A.) de 
cartão de crédito não detém legitimidade para figurar no pólo 
passivo de demanda que pretende rever cláusulas do contrato 
firmado  com  a  instituição  financeira,  responsável  pela 
administração  do  cartão.  (TJMG -  Apelação  Cível 
 1.0145.11.026874-8/001, Relator(a):  Des.(a) Wagner Wilson ,  16ª 
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  09/11/2011,  publicação  da 
súmula em 22/11/2011)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA 
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-  EXTINÇÃO  MANTIDA.  A  empresa  "Mastercard",  ora 
apelada,  tal  qual  a  "Visa"  e  outras,  consiste  tão-somente  na 
'bandeira' que confere ao portador do cartão a possibilidade de 
realizar compras nos estabelecimentos comerciais filiados a ela, 
não possuindo, consequentemente, legitimidade para figurar no 
polo passivo da presente demanda. Recurso desprovido.  (TJMG -  
Apelação  Cível   1.0145.09.545934-6/002,  Relator(a):  Des.(a) 
Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
17/11/2011, publicação da súmula em 22/11/2011)

 Logo, é evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo 
da demanda.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso,  para 
excluir o apelante do polo passivo da demanda. 

Ônus  sucumbenciais  invertidos,  conquanto  suspensa  a 
exigibilidade, pois o apelado litiga sob o pálio da Lei n°. 1.060/50. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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