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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS –
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  –  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA –  REJEIÇÃO  –  MÉRITO  –
CONDENAÇÃO APENAS AO RESSARCIMENTO NA
FORMA  SIMPLES – RECURSO  QUE  BUSCA  A
REFORMA  DA  SENTENÇA  PARA  JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 557
DO CPC/73 – SEGUIMENTO NEGADO AO APELO.

- A Autora comprovou que efetuou o cancelamento do
serviço de débito automático junto ao Banco e que os
débitos em sua conta continuaram,  o que  configura a
legitimidade da instituição financeira em figurar no polo
passivo da presente demanda.

-  Tendo o  Promovido,  ora  Apelante,  sido  condenado
apenas a ressarcir os valores indevidamente cobrados
na forma simples, carece de interesse recursal o apelo
que  busca  a  reforma  da  sentença  para  julgar
improcedentes os pedidos de indenização por  danos
morais e repetição de indébito.

Vistos, etc.
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Aldenôra  Pereira  da  Silva  ajuizou  Ação  de  Repetição  de
Indébito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais em face do
Banco do Brasil S/A e da Claro S/A, buscando a condenação das Promovidas
em repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na sentença  vergastada (fls. 140/145), o  juízo  a quo julgou o
pedido parcialmente procedente, condenando as Rés a restituírem os valores
indevidamente  debitados  na  conta  da  Autora  de  forma  rateada  e  simples.
Quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais,
estes foram julgados improcedentes.

Somente  o  Banco  do  Brasil  S/A apresentou  Apelação  (fls.
147/163),  arguindo,  inicialmente,  a  preliminar  de  ilegitimidade passiva  e,  no
mérito, buscando a reforma da sentença para que os pedidos de indenização
por danos morais e repetição de indébito sejam julgados improcedentes.

Petição  da  Claro  S/A  às  fls.  169/171,  com  a  juntada  do
comprovante do pagamento da condenação.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de fl. 172-V.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 178/181).

É o relatório.

Decido.

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de Apelação Cível
interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil1,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.

  Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa      
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O  Apelante  alega  não  ter  legitimidade  para  compor  o  polo
passivo da presente demanda, afirmando, para tanto, que possui convênio com
a Claro S/A apenas para possibilitar o débito automático dos serviços por esta
cobrados, mas que não detém relação e nem dispõe de informações relativas
às contratações dos consumidores junto à aquela empresa.

Tal  alegação  não  merece  prosperar,  pois,  para  a  regular
realização  de  débitos  em conta,  a  instituição  financeira  deve  demonstrar  a
autorização de seus clientes para tal, fato que não ocorreu nos autos.

Pelo  contrário,  a  Autora  comprovou  que  efetuou o
cancelamento do serviço de débito automático em 11.03.2010 junto ao Banco
do  Brasil,  conforme  documento  de  fl.  12,  e  que  os  débitos  em sua  conta
continuaram após essa data, o que configura a legitimidade do Banco/Apelante
em figurar no polo passivo da presente demanda.

Isto posto, rejeito a preliminar.

- Do mérito.

Sem maiores delongas, o apelo deve ter o seguimento negado
por ausência de interesse recursal.

Isto porque, como visto, na sentença vergastada, o juízo a quo
condenou as Promovidas a ressarcirem os valores indevidamente cobrados na
forma simples, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos
morais e repetição de indébito.

O  mérito  do  presente  recurso  restringe-se  tão  somente  a
buscar a reforma da sentença para que os pedidos de indenização por danos
morais e repetição de indébito sejam julgados improcedentes, o que já ocorreu
no  comando  sentencial, evidenciando claramente  a  ausência  de  interesse
recursal do Apelante.

O  que  se  percebe,  em  verdade,  é  que,  nas  suas  razões
recursais, o Apelante tratou do caso como se tivesse sido condenado tanto em
danos morais, como em repetição de indébito,  fatos que não correspondem à
realidade  dos  autos,  demonstrando,  inclusive,  que  o  recurso  descumpriu  o
princípio da dialeticidade, não impugnando a sentença, o que também acarreta
a negativa de seguimento prevista no art. 557 do CPC-73.

Sobre o tema, segue julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA

  Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa      
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PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  VOLUNTÁRIA.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE
UTILIDADE.  INTERESSE  RECURSAL  INEXISTENTE.
RAZÕES  RECURSAIS  QUE  NÃO  ATACAM
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
INSUFICIÊNCIA  DE  ARGUMENTAÇÃO  GENÉRICA.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO.  SEGUIMENTO  NEGADO
(ART. 557, CPC).  - A ausência de interesse recursal na
modalidade  falta  de  utilidade  está  configurada
porquanto  a  decisão  foi  favorável  ao  recorrente  no
ponto concernente ao pedido de indenização por danos
morais,  considerando que juízo singular  entendeu ser
incabível na espécie. - As razões do apelo devem atacar
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  para  tentar
obter  sua  reforma,  sob  pena  de  não  conhecimento  do
recurso. - Nos termos do art. 557 do CPC, o relator negará
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014089420128150201,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES ,  j.  em 04-11-
2014) (grifei)

Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  557  do  CPC-73,  NEGO
SEGUIMENTO ao recurso apelatório.

P.I.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/09

  Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa      


