
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001484-47.2014.815.0881
Apelante           :Banco Bradesco Cartões S/A
Advogada         :André Nieto Moya (OAB/SP nº 235.738)
Apelada            :José Zenildo do Vale M.E.  
Advogada         : Vladimir Magnus Bezerra Japiassú (OAB/PB Nº 13.951)

PRELIMINAR  SUSCITADA  PELO  RECORRIDO.
AUSÊNCIA  DE  CAPACIDADE  PROCESSUAL  DO
RECORRENTE.  ATOS  CONSTITUTIVOS
CONSTANTES  NO  CADERNO  PROCESSUAL.
PERTINÊNCIA  DA  PROPOSITURA  DA  DEMANDA.
REJEIÇÃO DA PREFACIAL.

- Deve ser repelida a preliminar de ausência de capacidade
processual quando presente nos autos os atos constitutivos da
parte autora, legitimando a sua postulação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA
DE CARTÃO DE CRÉDITO. SIMPLES NEGATIVA DA
PARTE  DEVEDORA  EM  CONTESTAÇÃO.
EXTINÇÃO  POR  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
IMPERTINÊNCIA  DO  PROCEDIMENTO.  TEORIA
DA  ASSERÇÃO.  NARRATIVA  DOS  FATOS  QUE
PROPICIAM  A  CONTINUIDADE  DA  LIDE.
ELEMENTOS  CONSTANTES  NOS  AUTOS  QUE
ENSEJAM  DILAÇÃO  PARA  MELHOR
INSTRUMENTALIZAÇÃO  DO  CASO.  DEVOLUÇÃO
DO  PROCESSO  À  ORIGEM.  PROVIMENTO  DA
SÚPLICA. 

- “1. De acordo com a teoria da asserção, a parte que está
diretamente relacionada com a pretensão narrada na inicial
detém  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da  lide.
(...).” (Processo nº 1528894-1, 15ª Câmara Cível do TJPR,
Rel.  Luiz  Carlos  Gabardo.  j.  18.05.2016,  unânime,  DJ
25.05.2016).

-  Em  sendo  necessária  dilação  probatória  para  melhor
julgamento  do  caso,  devem  os  autos  serem  remetidos  à
comarca de origem para prosseguimento.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR IGUAL
VOTAÇÃO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  pelo  Banco  Bradesco  Cartões  S/A,
buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Bento, lançada
nos autos da “Ação de Cobrança”, ajuizada em face de José Zenildo do Vale – ME.

Na decisão recorrida (fls. 70/72), o magistrado singular extinguiu o processo sem
exame do mérito, ante a ilegitimidade passiva reconhecida. Em sede de Aclaratórios (fls. 117/117v),
condenou ainda o banco promovente a pagar honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa.

Em suas  razões  recursais  (fls.  84/84/94),  ratificada  às  fls.  111/114,  a  instituição
recorrente defende a efetiva contratação e utilização do cartão pelo apelado, sendo incontroversa a
sua inadimplência.

Demais disso, aduz que nas faturas consta o mesmo endereço utilizado pelo apelado
no seu instrumento procuratório, além de que o parcelamento constante nas faturas chegou a ser
parcialmente adimplido.

Por fim, requer a minoração dos honorários arbitrados no julgamento dos embargos
de declaração.

Com base no exposto, pugna pelo provimento da irresignação, de modo a reconhecer
a efetiva contratação e julgar procedente a demanda, condenando o devedor a pagar a pendência.

Contrarrazões  às  fls.  118/125,  na  qual  se  suscita  preliminar  de  ausência  de
capacidade processual, ante a ausência dos atos constitutivos da empresa recorrente.

Parecer Ministerial às fls. 138/141, pela rejeição da prefacial. No mérito, recomenda
o prosseguimento do feito, ante a ausência de interesse público no caso.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELO
APELADO

A parte recorrida alega que o banco apelante não possui legitimação para ingressar
com o feito, posto não ter apresentado seus atos constitutivos.
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Sem razão o suscitante, uma vez que se identifica, às fls. 61/68, a presença da aludida
documentação, situação que evidencia a legitimidade da postulação.

Com isso, rejeito a prefacial arguida.

MÉRITO

O Juiz de primeiro grau extinguiu o feito por ilegitimidade do promovido, uma vez
que “negada pelo promovido a solicitação e utilização do cartão de crédito administrado pelo
Banco promovente, afirmando ser injustificada, portanto, a cobrança contra si, caberia à parte
promovente  comprovar  a  efetiva  utilização  do  serviço  por  ela  prestado  bem  como  a  efetiva
contratação dos serviços.” - fls. 71.

Na hipótese, compreendo que a lide foi finalizada prematuramente.

Pela Teoria da Asserção, a legitimidade da parte se presume da narrativa esboçada na
peça inaugural. Nesse sentido:

CIVIL,  CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE EXTINÇÃO DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRELIMINAR  REJEITADA.  COMPRA  E
VENDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO
DE  CANCELAMENTO  DAS  PARCELAS.  NÃO  ATENDIMENTO.
INSCRIÇÃO  EM  CADASTROS  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  SENTENÇA
MANTIDA.  1  -  De  acordo  com  a  teoria  da  asserção,  averigua-se  a
legitimidade ad causam e o interesse de agir a partir das afirmações de
quem  alega,  de  modo  abstrato,  assegurando-se,  ainda,  que  se  o
Magistrado  realizar  cognição  das  alegações  de  modo  aprofundado,
estará na verdade proclamando o mérito da causa. 2 - As instituições
financeiras se inserem na definição de fornecedor de serviços e, como
tais,  respondem  objetivamente  perante  o  consumidor,  nos  termos  do
artigo 14 do CDC. 3 - A questão discutida nos autos não diz respeito à
responsabilidade pela fraude que a Autora alega ter sofrido, mas sim à
possibilidade de se imputar ao Banco Apelante a responsabilidade pelos
danos  sofridos  pela  Apelada,  em decorrência  da  recusa  em efetuar  o
cancelamento da cobrança do cartão de crédito,  mesmo após ter sido
informado de que a consumidora foi vítima de fraude. 4 - Não tendo se
desincumbido do ônus de provar  que,  após  a  solicitação da  Apelada,
tenha  empreendido  todos  os  esforços  necessários  para  efetivar  o
cancelamento da  cobrança do débito  em questão,  deve  ser  mantida  a
responsabilidade da Apelante em se abster de efetuar as cobranças das
parcelas  referentes  à  compra  e  venda  descrita  na  inicial.  Preliminar
rejeitada.  Apelação  Cível  desprovida. (APC  nº  20150110838807
(992216), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Ângelo Passareli. j. 01.02.2017,
DJe 22.02.2017).

APELAÇÃO  CÍVEL  1.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE
CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEIÇÃO.  ENCARGOS  MORATÓRIOS  E  REMUNERATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.  JUROS  DE  MORA  E  MULTA.  COBRANÇA.
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POSSIBILIDADE.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.  REQUISITO.  MÁ-FÉ.
NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  ART.  940,  DO  CÓDIGO  CIVIL.
INAPLICABILIDADE.  1. De acordo com a teoria da asserção, a parte
que está diretamente relacionada com a pretensão narrada na inicial
detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide. (...). (Processo
nº 1528894-1, 15ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Luiz Carlos Gabardo. j.
18.05.2016, unânime, DJ 25.05.2016). 

In casu, a financeira apontou na exordial o mesmo endereço constante na procuração
juntada pelo promovido com a contestação (fls.  46), além de informar o número do contrato e
cópias  das  faturas  (fls.  18/23),  com a  correta  localização  do  devedor,  trazendo  a  dedução  de
potencial vínculo entre as partes.

Demais disso, apesar de o demandado afirmar, em sua defesa, que tem por atividade
principal a conservação frigorífica e abate de bovinos, fabricação de produtos de carne e preparação
de subprodutos do abate (fls. 29), o cadastro de pessoa jurídica da Usina Santana (de quem se
realizou a compra lançada nos boletos) menciona que, além de atividades relacionadas ao cultivo,
comércio,  tecelagem  e  fabricação  de  produtos  têxteis,  desempenha-se  também  a  fabricação  e
comércio atacadista de alimentos para animais (fls. 48).

Ante o exposto, ainda que a microempresa apelada afirme que apenas abate o gado, e
compra diretamente os animais para tal  fim, poderia muito bem guardá-los e alimentá-los até a
realização de sua derradeira atividade, o que ensejaria a compra de comida específica junto a uma
empresa  do  ramo,  sendo  imperioso  que  a  ora  promovida  demonstrasse  o  seu  modus  operandi
através de notas fiscais ou recibos, e não ficar no campo vago das alegações.

Assim sendo,  depreende-se  que  o  processo  foi  extinto  de  forma  açodada,  sendo
necessária  a  continuidade  na  tramitação  para  que  as  partes  possam  apresentar  elementos  que
evidenciem suas alegações, posto sequer ter sido realizada dilação probatória.

Com essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  suscitada  pelo  recorrido e,  no
mérito  recursal,  PROVEJO  O  APELO,  para  anular  a  sentença  recorrida,  devendo  os  autos
retornarem à origem para regular tramitação.

Honorários recursais em favor do banco apelante, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade eventualmente concedida no caso.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/04
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