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RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  SUPOSTOS  DANOS  MORAIS
SOFRIDOS. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

-  Não  deve  ser  conhecido  Recurso  Adesivo  apresentado  após  o
prazo legal, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

- “O recurso adesivo deve ser interposto no prazo de que a parte
dispõe  para  responder  ao recurso  principal  (CPC,  arts.  997,  I,
1.003,  §  5º,  e  1.010,  §  1º),  implicando  que,  manejado  após  a
expiração do prazo quinzenal estabelecido observada a fórmula de
contagem vigente,  não pode ser  conhecido por  não suplantar  o
pressuposto  objetivo  de  admissibilidade  pertinente  à
tempestividade.  (…).”.  (Processo nº  20150111070150 (1081146),
1ª  Turma Cível  do TJDFT,  Rel.  Teófilo  Caetano.  j.  07.03.2018,
DJe 14.03.2018).

APELAÇÃO  DO  BANCO  PROMOVIDO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INSURGÊNCIA  DA  FINANCEIRA  QUANTO  A
DECLARAÇÃO  DE  INSUBSISTÊNCIA  DE
LANÇAMENTOS EFETUADOS NA FATURA DE CARTÃO
DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO ORDENADA.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO
INFIRMADAS  PELO  SUPLICANTE.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO,    IMPEDITIVO
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OU  MODIFICATIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. 

- Em havendo prova da verossimilhança das alegações autorais na
hipótese, não desconstituídas pela instituição promovida, deve ser
mantida a sentença que declarou o cancelamento de lançamentos
não reconhecidos pela consumidora no seu cartão de crédito, com a
respectiva restituição simplificada de quantias.

-  “II.  A  cobrança  e  o  pagamento  efetuados  nos  moldes  da
contratação  e  sem  qualquer  intuito  lesivo  não  autorizam  a
devolução em dobro prescrita no artigo 42, parágrafo único, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  III.  Uma  vez  tornada
incontroversa a falha na prestação dos serviços, ao consumidor
devem  ser  restituídos  os  valores  despendidos  na  compra  de
passagem aérea posteriormente cancelada. (…).” (Apelação Cível
nº  20130610075252  (937607),  4ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.
James Eduardo Oliveira. j. 30.03.2016, DJe 09.05.2016).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER O RECURSO ADESIVO E
DESPROVER O APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença
de fls. 69/74, proferida pelo Juiz de Direito da comarca de São João do Cariri, nos autos da “Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”,
ajuizada por Maria Madalena Alves de Barros.

Na  sentença  guerreada,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  julgou  parcialmente
procedente a lide, para declarar cancelada as dívidas lançadas no cartão de crédito da autora pela
instituição financeira, referente a três compras que não teriam sido por ela autorizadas, ocorridas
entre os dias 26 e 27 de março de 2016.

Demais disso, imputou à financeira a restituição simplificadas das referidas quantias,
além de julgar improcedente o pleito de dano moral.

Ao final, condenou o promovido nas verbas de sucumbência, sendo os honorários
estipulados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu apelo (fls. 76/89), o Banco do Brasil alega a impossibilidade de se declarar a
inexigibilidade das transações questionadas, estando ausente documentação apta a provar a alegação
autoral, sendo a situação em comento se tratar de potencial fraude perpetrada por terceiro.
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Com base no exposto, requer o provimento da irresignação, de modo a julgar a lide
improcedente.

Contrarrazões às fls. 98/101, apresentada com o Recurso Adesivo de fls. 102/109, no
qual a promovente pugna pelo reconhecimento do pleito de indenização extrapatrimonial. 

Resposta ao Recurso Adesivo apresentada (fls. 112/118).

Manifestação Ministerial pelo prosseguimento do feito, sem adentramento no mérito
(fls. 129/130).

É o breve relatório.

VOTO

DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO

Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que  o  Recurso  Adesivo  apresentado  pela
promovente não merece ser recebido, ante a sua extemporaneidade. 

Compulsando  o  caderno  processual,  identifico  que  a  autora  foi  intimada  para
apresentar  contrarrazões  ao  apelo  em  17/07/2017  (segunda-feira),  sendo  o  prazo  final  para
manifestação em 08/08/2017 (terça-feira).

No entanto, a mesma só trouxe a referida resposta, juntamente com a súplica adesiva,
em 16/08/2017 (vide fls. 98 e 102), ultrapassando em 08 (oito) dias a data-limite, fato que impede a
recepção de sua súplica. Vejamos o seguinte precedente:

“DIREITO  DE  FAMÍLIA  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
ALIMENTOS.  FILHOS.  MENORES  IMPÚBERES.  OBRIGAÇÃO
INERENTE  À  PATERNIDADE.  GENITOR.  MÉDICO  DO  SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE E PROPRIETÁRIO DE CLÍNICA PARTICULAR.
RENDIMENTOS  GLOBAIS.  APREENSÃO.  CAPACIDADE
ECONÔMICA  COMPROVADA.  PRESTAÇÃO  ALIMENTAR.
MODULAÇÃO.  BINÔMIO  CAPACIDADE/NECESSIDADE.
ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435).
JUNTADA  POSTERIOR  À  SENTENÇA.  ENQUADRAMENTO.  NÃO
OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.  ALTERAÇÃO  DA  VERDADE  DOS  FATOS.  ELEMENTO
SUBJETIVO.  INEXISTÊNCIA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  APELO
ADESIVO. PRAZO PARA RESPOSTA À APELAÇÃO (CPC, ARTS.
1.003,  §  5º,  1.010).  INOBSERVÂNCIA.  INTEMPESTIVIDADE.
PRESSUPOSTO  OBJETIVO  DE  ADMISSIBILIDADE  NÃO
SATISFEITO.  INADMISSIBILIDADE. AFIRMAÇÃO.  APELO.
EFEITO  DEVOLUTIVO.  AGREGAÇÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO.
FÓRMULA.  PETIÇÃO  AUTÔNOMA.  FORMULAÇÃO  EM
PRELIMINAR  NO  APELO.  CONHECIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL.  VERBA  HONORÁRIA.
IMPUTAÇÃO  AO  ALIMENTANTE.  PARÂMETRO.  UMA ANUIDADE
DA OBRIGAÇÃO FIXADA (CPC, ART. 292, III).  1. O recurso adesivo
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deve ser interposto no prazo de que a parte dispõe para responder ao
recurso  principal  (CPC,  arts.  997,  I,  1.003,  §  5º,  e  1.010,  §  1º),
implicando  que,  manejado  após  a  expiração  do  prazo  quinzenal
estabelecido observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser
conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade
pertinente  à  tempestividade. (…).”.  (Processo  nº  20150111070150
(1081146),  1ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.  Teófilo  Caetano.  j.
07.03.2018, DJe 14.03.2018).

Dado o exposto, não conheço da súplica adesiva. 

DA APELAÇÃO DO BANCO PROMOVIDO

A instituição  financeira  se  insurge contra  as  determinações  lançadas  na sentença,
relativas ao cancelamento e devolução de quantias de três compras faturadas no cartão de crédito da
autora entre os dias 26 e 27 de março de 2016 (vide fls. 15), quais sejam:

1) Recarga Claro – R$ 50,00
2) Azul Linhas Aéreas  - R$ 699,30 (valor dividido em 3 vezes)
3) Cia Aérea (taxa de embarque) – R$ 21,76

Na tentativa  de  demonstrar  suas  alegações,  informou,  às  fls.  20,  o  protocolo  de
atendimento nº 41937739, além de ressaltar  ter ido diretamente à agência bancária,  dados estes
sobre os quais a ora recorrente não se insurgiu.

Já no seu apelo, o banco ressaltou a possibilidade de terceiro de ma-fé ter utilizado os
dados e/ou documentos da promovente.

Considerando os argumentos,  tenho que, na hipótese,  a promovente demonstrou a
verossimilhança de suas alegações, posto ter contestado as mencionadas compras junto à empresa
recorrida, que não trouxe qualquer dado elucidativo sobre o imbróglio, optando por permanecer no
campo vago das cogitações.

Dessa forma, conclui-se que o promovido não cumpriu com o seu dever de provar
fato extintivo,  suspensivo ou modificativo do direito autoral,  conforme orienta  o art.  373, II do
Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida a insubsistência declarada no decisório
guerreado.

Quanto à devolução das quantias relativas às compras tidas por indevidas, tenho
que a forma simplificada determinada no decreto foi a mais acertada, posto não ter sido evidenciada
a má-fé da empresa demandada. Nesse sentido:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  COMPRA  DE  PASSAGEM  AÉREA.
CANCELAMENTO. DÉBITO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  LEGITIMIDADE  E
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DA  ADMINISTRADORA  DO
CARTÃO DE CRÉDITO.  RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA
SIMPLES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA DENTRO DO PRAZO
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ASSINADO.  MULTA  AFASTADA.  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADO. I. De acordo com os artigos 7º, parágrafo único, e
25, § 1º, da Lei 8.078/90, uma vez figurando na cadeia de consumo, a
administradora  de  cartão  de  crédito  responde  solidariamente  pelos
prejuízos oriundos de defeito na prestação de serviço. II. A cobrança e o
pagamento efetuados nos moldes da contratação e sem qualquer intuito
lesivo  não  autorizam a  devolução em dobro  prescrita  no artigo  42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. III.  Uma vez
tornada  incontroversa  a  falha  na  prestação  dos  serviços,  ao
consumidor devem ser restituídos os valores despendidos na compra de
passagem  aérea  posteriormente  cancelada. IV.  O  cumprimento  da
obrigação de fazer  antes  do término do prazo assinado judicialmente
afasta  a  incidência  da  multa  cominada.  V.  Não  há  lesão  moral  na
hipótese em que a restituição dos valores pagos é realizada dentro de
prazo razoável  após o cancelamento promovido pelo consumidor.  VI.
Recurso  provido  em  parte.  (Apelação  Cível  nº  20130610075252  (937607),  4ª
Turma Cível do TJDFT, Rel. James Eduardo Oliveira. j. 30.03.2016, DJe 09.05.2016).

Nesse diapasão, deve a sentença ser mantida, pelos fundamentos delineados.

Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO DA PROMOVENTE e
DESPROVEJO O APELO DA INSTITUIÇÃO PROMOVIDA.

Honorários recursais a serem arcados por ambas as partes reciprocamente, em 5%
(cinco) por cento sobre o valor da condenação, alcançando-se, assim o patamar máximo previsto em
lei, considerando o percentual já arbitrado na sentença, vedada a compensação.

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  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

 J/04
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