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APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
FEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
NA  ORIGEM.  INSURGÊNCIA  DE  AMBAS  AS 
PARTES.  PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE 
ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO 
DE PROCESSO  CIVIL DE 1973.  PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  ARGUIDA  NAS 
RAZÕES  DO  APELO  AJUIZADO  PELO  AUTOR. 
IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO DO PROMOVENTE. DOCUMENTOS 
NOVOS  JUNTADOS  PELA  PARTE  RÉ. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO. 
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.  NULIDADE 
DO  DECISUM.  NECESSIDADE.  DEMAIS 
QUESTÕES  SUSCITADAS.  PREJUDICIALIDADE. 
PROVIMENTO  DO  APELO  INTERPOSTO  PELO 
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AUTOR. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do 
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

-  Ocorre  cerceamento  de  defesa  quando  existir 
qualquer  limitação  indevida  às  partes  de  se 
manifestarem  sobre  as  providências  jurisdicionais, 
ensejando, por consequência, a nulidade do ato em 
virtude  de  inobservância  do  art.  5º,  LV,  da 
Constituição Federal.

-  Diante da ausência  de intimação da parte  autora 
para, querendo, impugnar os termos da contestação, 
imperioso  se  torna  acolher  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa arguida nas razões recursais 
do  autor  e,  como  consequência,  anular  o  decisum,  
para  que  seja  suprida  a  irregularidade  e, 
posteriormente, lançada uma nova decisão.

Vistos.

Francisco Lima Aguiar ajuizou Ação de Indenização 
por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, em face do Hipercard Administradora de 
Cartões de Crédito Ltda, sob a alegação de que, apesar de ter pago o valor total da 
fatura do seu cartão de crédito com vencimento em 20/01/2013, na quantia de R$ 
4.845,64 (quatro mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 
a ré deixou de contabilizar o recebimento de R$ 1.000,00 (mil reais), gerando, juros 
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indevidos sobre citado quantum, só vindo a ser corrigido o acerto de contas na fatura 
do mês de julho de 2013, após inúmeros contatos telefônicos. 

Aduz, outrossim, que “na fatura do mês de SET/2013 
(DOC8), para a surpresa do autor, aparece a quantia de R$ 1.371,83 no Campo “Saldo 
Restante (A)”, referente ao saldo devedor restante da fatura de agosto/2013, mesmo 
considerando o pagamento de R$ 545,00, em 20.08.2013”, fl. 04.

Nesse  panorama,  assevera  que  diante  dos 
lançamentos indevidos nas faturas do seu cartão de crédito, passou a pagar o valor 
das compras realizadas, vindo, porém, a ser bloqueado o seu cartão.

Desta feita, requer o estorno dos valores que foram 
lançados indevidamente no seu cartão de crédito, no importe de R$ 2.175,54 (dois mil 
cento e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), conforme a fatura do mês 
de novembro de 2013, bem como o desbloqueio do cartão e ainda, dano moral no 
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Citado,  o  Hipercard  –  Banco  Múltiplo  S/A 
apresentou contestação, fls. 46/49, rebatendo os argumentos autorais, pugnando, ao 
final, pela improcedência do pedido.

O Juiz de Direito a quo, fls. 84/87, julgou procedente, 
em parte, o pedido, consignando os seguintes termos:

(…) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO 
EXORDIAL, e o faço com suporte no art. 269, I, do 
Código de Processo Civil e no s arts. 159, 1.518, 1.521, 
III e 1.537 estes do Código Civil, em consonância com 
o  disposto  nos  arts.  5º,  X  e  XLIX,  da  Constituição 
Federal de 1988, para CONDENAR , como de fato, 
CONDENO,  o  HIPERCARD  BANCO  MÚLTIPLO 
S/A, a pagar ao demandante – FRANCISCO LIMA 
AGUIAR,  a  título  de  INDENIZAÇÃO  por  “danos 
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morais”,  o  equivalente  a  R$  2.500,00  (dois  mil  e 
quinhentos reais),  valor que arbitro considerando a 
presente demanda, ou seja, atualizado até a data da 
prolação  da  sentença  2,  somente  devendo  incidir 
correção pelo INPC e juros moratórios à razão de 1% 
a.m.  a  partir  desta  data  até  o  efetivo  pagamento. 
CONDENO  a  parte  promovida  ao  pagamento  de 
honorários  advocatícios,  estes  que  arbitro  em  15% 
sobre o valor da condenação. (…)
No que tange à eventuais  cobranças  posteriores ao 
ajuizamento da lide, estas deverão ser objeto de ação 
própria, eis que os fatos são diversos, sendo plausível 
a  constituição  de  novos  débitos  neste  interregno  e 
que não podem ser objeto de uma mesma sentença.

Inconformado, o promovente interpôs  APELAÇÃO, 
fls. 88/95, e, nas suas razões, inicialmente, arguiu a preliminar de cerceamento de 
defesa,  por  não  ter  sido  intimado para  impugnar  a  contestação.  Com relação  ao 
mérito, requer a majoração do dano moral, ao tempo em que aduz merecer reparo a 
parte da decisão referente ao estorno dos valores indevidamente cobrados, uma vez 
que “o cartão de crédito do autor encontrava-se bloqueado anteriormente à fatura de 
novembro/2013,  de  modo  que  o  status  do  cartão,  a  partir  de  31.01.2014,  restou 
CANCELADO (FL.51)”, fl. 94. Por fim, pugna pelo provimento do recurso. 

O Hipercard Administradora de Cartões de Crédito 
Ltda,  fls.  98/107,  por  seu  turno,  também  apresentou  APELAÇÃO, alegando  ter 
restado devidamente comprovado o não pagamento do valor integral da fatura do 
cartão de crédito em discussão, não havendo, portanto, que se falar em dano moral 
passível  de  indenização.  Alternativamente,  requer,  caso  assim  não  entenda,  a 
minoração  do  valor  fixado  a  título  de  danos  morais,  bem  como  pugna  pelo 
prequestionamento da matéria.

Contrarrazões não ofertadas  pelas partes, de acordo 
com a certidão de fl. 115.
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Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  impende  consignar  que  as  apelações 
cíveis foram interpostas em 09 de junho de 2015, fl. 88 e fl. 97, fl. 157, razão pela qual 
o presente recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02, 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A 
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO. 
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES. 
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA. 
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o 
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão 
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realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será 
determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu, 
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973. 
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a 
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de 
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica, 
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo 
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos 
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III. 
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas 
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a 
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a 
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão 
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de 
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da 
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no 
regimental,  argumentos  suficientes  para 
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo 
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919; 
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª 
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida 
por esta Corte de Justiça,  da lavra da  Desembargadora Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 – 
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO 
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO 
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI 
5.869/73.
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Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação) 
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a 
égide do regramento anterior devem ser apreciados 
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973, 
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da 
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando as disposições de 
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e 
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da 
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Com essas considerações, de logo, cumpre analisar a 
preliminar de cerceamento de defesa arguida nas razões do apelo do autor, fls. 88/95.

Alega o provemente que após a defesa do réu, não 
lhe  foi  dada  oportunidade  para  apresentar  impugnação  à  contestação,  apesar  de 
suscitadas matérias previstas no art. 301, do Código de Processo Civil de 1973, além 
de terem sido juntados novos documentos. 

É  cediço  que  o  cerceamento  de  defesa  consiste  no 
fato  de  o  juiz  deixar  de  conceder  às  partes  oportunidade  para  realizarem a  sua 
defesa. 

Nesse  sentido,  Marcus  Cláudio  Acquaviva, 
preconiza sobre o tema:

Cerceamento  de  defesa.  Obstáculo  que  o  juiz  ou 
qualquer outra autoridade opõem à parte, para que 
esta tenha dificuldade na realização de sua defesa. A 
expressão é peculiar ao direito processual civil e ao 
direito  processual  penal.  Obstaculizar  significa 
eliminar  e,  portanto,  a  expressão  merece  uma 
interpretação acurada para a caracterização do ilícito. 
(In.  Dicionário  acadêmico  de  direito,  São  Paulo: 
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Editora Jurídica Brasileira, 1999, p. 161) 

Ademais, dispõe o art. 327, do Código de Processo 
Civil de 1973:

Art.  327.  Se  o  réu  alegar  qualquer  das  matérias 
enumeradas no art. 301, o juiz mandará ouvir o autor 
no prazo de 10 (dez) dias, permitindo-lhe a produção 
de  prova  documental.  Verificando  a  existência  de 
irregularidades  ou  de  nulidades  sanáveis,  o  juiz 
mandará  supri-las,  fixando  à  parte  prazo  nunca 
superior a 30 (trinta) dias. 

No caso em comento, apesar do réu não ter arguido 
matérias previstas no art.  301, do Código de Processo Civil  de 1973, conforme se 
verifica na peça de fls. 46/49, juntou documentos novos, de fls. 51/60, sendo, portanto, 
necessária a intimação da parte demandante para, querendo, impugnar a peça de 
defesa.

Nesse  sentido,  assim  decidiu,  recentemente,  o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  - 
IMPUGNAÇÃO  À  CONTESTAÇÃO  -  AUSÊNCIA 
DE  INTIMAÇÃO  DO  AUTOR -  CERCEAMENTO 
DE  DEFESA  CARACTERIZADO  -  Após  a 
contestação, ao autor deve ser dada oportunidade de 
se manifestar sobre as matérias previstas no art. 301 
do  CPC,  se  arguidas  pelo  réu,  ou  vista  de 
documentos, se juntados. Comprovada a inexistência 
de  intimação  para  apresentação  de  impugnação  à 
contestação,  tal  fato  caracteriza  cerceamento  de 
defesa, pelo que a sentença há de ser cassada para o 
suprimento  da  irregularidade.  (AC  nº 
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1.0145.14.034262-0/001,  Rel.  Des.  José  de  Carvalho 
Barbosa, J. 28/04/2016).

Ainda:

APELAÇÃO  -  AÇÃO  REVISIONAL  - 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  AUSÊNCIA  DE 
INTIMAÇÃO  DA AUTORA PARA APRESENTAR 
IMPUGNAÇÃO  À  CONTESTAÇÃO  - 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO 
O  não  atendimento  do  disposto  no  artigo  327  do 
CPC culmina na verificação do cerceamento no caso 
em  voga.  (AC  nº  1.0701.14.035762-8/001,  Rel.  Des. 
Rogério Medeiros, J. 18/02/2016).

 
Desta feita, diante da ausência de intimação da parte 

autora,  para  se  manifestar  acerca  dos  documetnos  colacionados  pelo  réu, 
caracterizado se encontra o cerceamento de defesa alegado.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO  AJUIZADO  PELO  AUTOR  PARA  ACOLHER  A  PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  E,  POR  COPNSEQUÊNCIA,  ANULAR  A 
SENTENÇA,  determinando,  de  logo,  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem, 
restando, por conseguinte, prejudicada as demais questões suscitadas nos recursos.

P. I.  

                                                       João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador 

                                                                   Relator
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