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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS. LANÇAMENTO DE
COBRANÇAS  INDEVIDAS  NA  FATURA  DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO. PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE FIGURA
TÃO  APENAS  COMO  TITULAR  DA MARCA DO
CARTÃO DE CRÉDITO.  ATIVIDADE QUE NÃO SE
CONFUNDE  COM  A  ADMINISTRAÇÃO  DO
CARTÃO  DE  CRÉDITO. INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO  JURÍDICA  ENTRE  A  RÉ  E  A
CONSUMIDORA.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. 

- A legitimação significa o reconhecimento do autor e
do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
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pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

-  Considerando figurar a  Mastercard Brasil Soluções
de Pagamento LTDA como mera titular da marca de
cartão  de  crédito,  cuja  administração  incumbe  ao
banco emissor, patente sua ilegitimidade para figurar
no pólo passivo da lide em discussão.

- Acolhimento da preliminar que se impõe, para o fim
de se extinguir o feito,  em relação à recorrente,  nos
termos do 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara Cível  do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam suscitada, para, em consequência, julgar extinto o processo, nos termos do
art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Maria  Vieira  de  Andrade,  representada  por  sua
curadora,  Maria  José  Vieira  de  Araújo, ajuizou  Ação de Inexistência  de  Relação
Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em face da  Mastercard Brasil
S/C  Ltda,  alegando,  em  suma,  ser  titular  do  Cartão  Caixa  Internacional,  com  a
bandeira Mastercard, no qual foram lançados cobranças de serviços e produtos, os
quais  alega  não  reconhecer,  razão  pela  qual  procedeu  com  o  cancelamento  do
respectivo cartão.

Contudo, embora tenha cancelado o primeiro cartão
de  crédito,  por  motivo  de  necessidade,  adquiriu  um  novo  cartão,  com  a  mesma
empresa,  que  continuou  a  efetuar  cobrança  de  serviços  desconhecidos  pela  parte
autora, razão pela qual entrou em contato com a promovida, que manteve-se inerte na
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solução do problema, ensejando a propositura da presente ação.

Nesse panorama requer, a declaração de inexistência
de débito,  a  restituição em dobro dos valores  indevidamente pagos,  e,  no  mais,  a
condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento
Ltda apresentou  contestação,  fls.  36/54,  suscitando,  em  sede  de  preliminar,  a
ilegitimidade  passiva,  a  denunciação  à  lide  da  Caixa  Econômica  Federal,  e,  por
conseguinte, a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, refutou os termos da
exordial, postulando, por fim, pela total improcedência dos requerimentos.

Em  razão  do  falecimento  de  parte  autora,  foi
procedida a substituição processual do polo ativo.

O Juiz a quo, fls. 147/152, julgou procedente, em parte,
o pedido, consignando os seguintes termos:

(…) julgo  parcialmente  procedente  o  pedido,  com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para  condenar a  Mastercard  Brasil  Soluções  de
Pagamento  Ltda,  a  restituir  os  valores  cobrados
indevidamente na fatura do cartão de crédito da parte
autora,  conforme  demonstrados  nas  fls.  17/27,  no
valor de R$ 1.247,16 (um mil, duzentos e quarenta e
sete  reais  e  dezesseis  centavos),  corrigido
monetariamente pelo INPC  a partir da data do evento
danoso (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, incidentes a partir da citação
(art. 405 CC).
Por  consequência,  havendo  sucumbência  recíproca
condeno as partes no pagamento pro rata das custas
processuais.
Condeno ainda cada uma das partes no pagamento de
honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (um mil reais)
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à parte contrária, na forma dos art. 85, § 2º e 8º, c/c 86,
do NCPC, com suspensão em relação à promovente,
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada,  a  Mastercard  Brasil  Soluções  de
Pagamento  Ltda  interpôs APELAÇÃO,  fls.  154/169,  e,  nas  suas  razões,  aduz,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, a
denunciação a  lide da emissora e  administradora  do cartão,  e,  por conseguinte,  a
incompetência absoluta deste Juízo. No mérito, em razão da inexistência de relação
contratual entre as partes, pugna pelo afastamento de sua condenação a restituição do
indébito.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 208V.

Feito  não remetido ao  Ministério  Público,  tendo-se
em  vista  o  não  preenchimento  das  hipóteses  elencadas  no  art.  82,  do  Código  de
Processo Civil de 1973, consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  apreciar  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva aventada pela Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda,
em suas razões recursais.

Com  efeito,  a  legitimidade  ad  causam é  uma  das
condições da ação relativa ao autor e ao réu, uma vez que ambas as partes devem ser
legítimas.  Possível  afirmar,  portanto,  de  maneira  singela,  que  possui  legitimidade
ativa  o  titular  da  pretensão  posta  em  juízo  e  legitimidade  passiva  aquele  que  se
encontra sujeito àquela pretensão.

Contudo, a legitimidade somente é aferível diante de
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uma situação específica, deduzida em juízo.

Deste modo, terão os litigantes legitimidade quando
se verificar, a partir de uma análise abstrata, a semelhança entre as partes que estão
envolvidas na situação conflituosa e as que se encontram em juízo.

Luiz Rodrigues Wambier,  Flávio Renato Correia de
Almeida e Eduardo Talamine discorrem sobre o tema:

Autor  e  réu  devem  ser  partes  legítimas.  Isso  quer
dizer  que,  quanto  ao  primeiro,  deve  haver  ligação
entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O
autor,  para  que  detenha  legitimidade,  em  princípio
deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo
(art.6.º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista
relação de sujeição diante da pretensão do autor. 
Para que se compreenda a legitimidade das partes, é
preciso  estabelecer-se  um  vínculo  entre  o  autor  da
ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser
examinada  a  situação  conflituosa  apresentada  pelo
autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da
legitimidade  das  partes  na  medida  em que  aqueles
que  figuram  nos  pólos  opostos  do  conflito
apresentado  pelo  autor  correspondam  aos  que
figuram no processo na posição de autor(es) e réu(s).
Nota-se  que,  para  aferição  da  legitimidade,  não
importa saber se procede ou não a pretensão do autor;
não importa saber se é verdadeira ou não a descrição
do  conflito  por  ele  apresentada.  Isso  constituirá  o
próprio  julgamento  de  mérito.  A  aferição  da
legitimidade  processual  antecede  logicamente  o
julgamento do mérito. 
Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer
o  direito  de  ação  aquele  que  se  afirma  titular  de
determinado  direito  que  precisa  da  tutela
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jurisdicional,  ao  passo que será  parte  legítima,  para
figurar  no  pólo  passivo,  aquele  a  quem  caiba  a
observância  do  dever  correlato  àquele  hipotético
direito. (In. Curso Avançado de Processo Civil, vol.1,
6ª ed., Editora RT, p.139/140).

No caso em comento, inviável atribuir à promovida a
responsabilidade pelos lançamentos efetuados na fatura do cartão de crédito, relativos
a  serviços  e  produtos  não  adquiridos  pela  parte  autora,  eis  que  a  atuação  da
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda restringe-se tão apenas a ceder o uso
de sua marca ao banco emissor, possibilitando a expedição de cartões de crédito com
sua bandeira,  de  modo  que  não  possui  nenhuma ingerência  na  administração  do
serviço prestado.

Nesse contexto, dispõe o contrato de licença de uso de
marca,  colacionado  pela  promovida  às  fls.  69/83,  ao  consignar  que  a  empresa
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda “detém, administra, é uma licenciada
ou, de outra forma, controla os nomes comerciais, as marcas de comércio, as marcas
de serviço e logotipos a seguir (as “Designações”)”. 

Assim, entendo que a Mastercard Brasil Soluções de
Pagamento Ltda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da presente
ação, eis que não está inserida na relação de direito material que ampara o pedido da
parte autora, formulado em decorrência do lançamento de cobranças indevidas no
cartão  de  crédito,  cuja  emissão  e  administração  compete  à  instituição  financeira,
pretenso  titular  do  crédito  cobrado,  e  com  quem  o  consumidor  mantém  relação
jurídica direta.

Igualmente,  não  vislumbro  a  possibilidade  de
aplicação da chamada Teoria da Aparência, visto que a  administradora do cartão de
crédito, e a Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, não são conglomerados
pertencentes ao mesmo grupo econômico, de forma que não ensejam confusão a vista
do instituto da “cadeia de fornecimento”.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
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RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DE
DÉBITO  CUMULADA COM  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  COMPRAS  LANÇADAS  NO
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDAS PELA
TITULAR. Ilegitimidade  passiva  da  bandeira
Mastercard acolhida,  uma vez  que é  apenas  quem
concede  o  uso  da  marca  para  uso  no  cartão  de
crédito,  não  possuindo  responsabilidade  sobre  as
transações realizadas entre a instituição financeira e
a portadora do cartão. Falha na prestação de serviços.
Cartão  clonado  e  utilizado  por  terceiro.  Cobrança
indevida  que,  neste  caso,  gera  danos  morais.
Indenização fixada em R$ 5.000,00, montante que se
mostra  adequado  diante  das  circunstâncias  do  caso
concreto.  Correção  monetária  devida  a  partir  da
publicação do acordão (Súmula nº 362 do STJ) e juros
de mora, contados desde a citação. Recursos providos,
com  alteração  do  regramento  das  verbas
sucumbenciais. (TJSP; APL 0022673-80.2011.8.26.0590;
Ac. 8440418; São Vicente; Décima Segunda Câmara de
Direito  Privado;  Relª  Desª  Márcia  Cardoso;  Julg.
11/05/2015; DJESP 14/05/2015) -negritei.

E,

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO
DE  CRÉDITO  INTERNACIONAL.  VIAGEM  AO
EXTERIOR.  COMPRA  NÃO  EFETIVADA  POR
IMPOSSIBILIDADE  DO  USO  DO  CARTÃO.
COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA  RÉ.  PRELIMINAR  ACOLHIDA.  SENTENÇA
REFORMADA. Empresa  licenciadora  da  marca  de
cartão de crédito, mastercard, que não teve qualquer
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ingerência sobre os lançamentos efetuados e mantidos
na  conta  da  autora,  mostra-se  parte  ilegítima  para
figurar  no  polo  passivo  da  demanda  cabia  à  parte
autora  fazer  um  mínimo  de  prova  acerca  das
diligências adotadas perante as pessoas jurídicas, que
participaram da relação jurídica  relativa à prestação
de serviço que deu origem ao lançamento impugnado,
em  especial  no  que  tange  à  instituição  financeira
administradora  do  cartão  de  crédito. Sentença  que
merece  ser  reformada  para  acolher  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva arguida pela ré para extinguir o
processo sem resolução do mérito. Recurso provido.
(TJRS; RecCv 0013398-96.2015.8.21.9000; Porto Alegre;
Segunda  Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª  Nara
Cristina  Neumann  Cano  Saraiva;  Julg.  30/03/2016;
DJERS 05/04/2016) - sublinhei.

Ainda,

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS  MORAIS  -  INCLUSÃO  INDEVIDA -
OPERADORAS  DE  CARTÃO  CRÉDITO  -
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  RECONHECIDA  -
SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação do portador,
no mercado de cartão de créditos, dá-se somente com
o  estabelecimento  credenciado  e  com  o  banco
emissor,  uma  vez  que,  em  momento  algum,
verificou-se  a  existência  de  contrato  ou
relacionamento  com  a  empresa  que  representa  a
bandeira do cartão. 2. A empresa titular da bandeira
do cartão  de  crédito  não  possui  legitimidade  para
figurar no polo passivo de demanda na qual se busca
declaração de inexistência  de débito  e  indenização
por  danos  morais  causados  por  suposta  falha  da
administradora do cartão de crédito, já que esta é a
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verdadeira responsável pela emissão, gerenciamento
e autorizações de transações referentes ao cartão. (TJ-
MG  -  AC:  10145084948853001  MG,  Relator:  Mariza
Porto,  Data  de  Julgamento:  19/03/2014,  Câmaras
Cíveis  /  11ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação:
25/03/2014) – destaquei.

Também,

Relação  de  consumo.  Cartão  de  crédito  furtado.
Compras  não  reconhecidas  efetuadas  no  dia  da
subtração do cartão. Cobranças não retiradas da fatura
do cartão. Falha na prestação do serviço por parte da
administradora  do  cartão.  Dano  moral  configurado.
Ilegitimidade  passiva  da  bandeira  Mastercard.  A
sentença  recorrida  rejeitou  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva arguída pela 2ª ré (Mastercard
Brasil  S/C  Ltda)  e  condenou  solidariamente  a
administradora  do  cartão  (Banco  Santander)  e  a
licenciadora da marca (Mastercard) a restituírem, em
dobro, o valor de R$ 419,86 bem como ao pagamento
de  R$  2.000,00  a  titulo  de  indenização  por  danos
morais  (fls.  70-71).  Recorre  o  banco-réu  pugnando
pela improcedência dos pedidos sustentando a tese de
fato  exclusivo  de  terceiro  ou  alternativamente  pela
restituição  na  forma  simples  e  pela  redução  do
quantum  fixado  a  titulo  de  indenização  por  danos
morais  (fls.130-138).  Recorre  a  empresa  titular  da
marca  suscitando  sua  ilegitimidade  ativa  ou,
subsidiariamente,  pela  improcedência  dos  pedidos
(fls.  95-114).  Ouso discordar parcialmente da ilustre
sentenciante.  A autora é  titular de cartão de crédito
administrado  pelo  Banco  Santander,  fato
incontroverso.  Comprovou  a  recorrida,  de  modo
suficiente,  que  foi  vitima  de  furto  em  26/06/2010,
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ocasião em que teve seu cartão de crédito subtraído
(fls.  16-18).  Demonstrou  ainda  ter  comunicado  à
administradora do cartão o furto (fls. 20-21). A fatura
de fls. 19 evidencia que foram efetuadas compras não
reconhecidas  com  o  cartão  no  dia  do  furto.
Administradora  do  cartão  que  não  demonstra
minimamente  que  foi  a  recorrida  quem  efetuou  as
compras  impugnadas.  Responsabilidade  objetiva  da
fornecedora.  Inexistência  de  demonstração  de
excludentes de responsabilidade.  Falha na prestação
do serviço configurada. Verifico o acerto da sentença
ao  determinar  a  restituição  em  dobro  do  valor
comprovadamente  pago  pelo  consumidor  e  da
condenação por danos morais, ante a recalcitrância da
1ª ré em solucionar a questão na via administrativa.
Recurso da primeira ré ao qual se nega provimento.
Com  relação  à  segunda  ré  acolho  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva suscitada. O administrador do
cartão  é  o  1º  réu,  Banco  Santander.  A  recorrente
Mastercard  é  apenas  titular  da  "bandeira".  Sua
atividade consiste unicamente em licenciar o uso da
marca Mastercard e de um sistema de processamento
de  informações  para  pagamentos  eletrônicos.  É  o
emissor do cartão de crédito quem define limites de
compras, aprovação ou não das transações, emissão
de faturas para pagamento, cobrança e cancelamento
das  cobranças  e  outros.  Não pode a  recorrente ser
responsabilizada  por  atos  sobre  os  quais  não  tem
ingerência.  Nesse sentido está  a  jurisprudência  do
STJ, como verifico do REsp 652069 / RS, cujo relator
foi  o  eminente  ministro  Carlos  Alberto  Menezes
Direito, julgado pela Terceira Turma em 14/12/2006 e
publicado no DJ de 16/04/2007, p.183, RSTJ vol. 208
p.  364,  assim  ementado:  "Cartão  de  crédito.
Utilização  da  marca  de  empresa  comercial.
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Legitimidade  passiva  da  empresa  comercial.  1.
Descaracterizada na instância ordinária a existência
de  conglomerado  econômico,  não  tem  a  empresa
comercial  que  cede  seu  nome  para  ser  usado  em
cartão  de  crédito  legitimidade  passiva  para
responder  em  ação  de  revisão  de  cláusulas
contratuais  diante  da  cobrança  de  encargos
excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido".
Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso
interposto  pela  segunda  ré  para  reformar
parcialmente  a  sentença  e  acolher  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  da  referida  recorrente,
Mastercard Brasil e, em relação a ela, julgar extinto o
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art.
267, VI, do CPC. No mais, permanece o decisum, tal
como lançado. Sem ônus sucumbenciais porque não
verificada a hipótese prevista no artigo 55 caput da
Lei 9.099/95. Nego provimento ao recurso interposto
pela  primeira  ré,  condenando-a  ao  pagamento  das
custas e honorários advocatícios que fixo em 20% da
condenação.  Rio  de Janeiro,  27  de outubro de 2011.
Marcia de Andrade Pumar Juíza Relatora (TJ-RJ - RI:
02571742920108190001  RJ  0257174-29.2010.8.19.0001,
Relator: MARCIA DE ANDRADE PUMAR, Quinta
Turma  Recursal,  Data  de  Publicação:  09/12/2011
17:00) – negritei.

Assim, a toda evidência,  é  o  caso  de se extinguir  o
processo, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que,
não  atuando  como  parte  na  relação  negocial  em  questão,  sequer  administra  os
lançamentos efetuados no cartão de crédito, tampouco é o titular do crédito que restou
condenada a prestar.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, E, POR CONSEGUINTE, JULGO EXTINTO O
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PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,  COM FUNDAMENTO NO ART.
485, VI, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Por consequência, inverto a obrigação de suporte do
ônus  sucumbencial,  condenando  o  autor  ao  pagamento  das  custas  e  honorários
advocatícios, estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com arrimo no art. 85, §2º
e  §8º,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  observada  a  condição  suspensiva  de
exigibilidade desses valores, em face da gratuidade de justiça de que goza o vencido,
nos moldes do art. 98, §3º, da legislação processual civil. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira  (Presidente),  Gustavo Leite  Urquiza (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator

Apelação Cível nº 0006034-76.2014.815.0011                                                                                                                          12


