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A C Ó R D Ã O

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0006931-56.2011.815.2001
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
1°Apelante  : Banco Santander (Brasil) S/A 
Advogada : Elisia Helena de Melo Martini(OAB/PB 1.853-A) 
2°Apelante  : Mastercard Brasil Soluções de Pagamento S/A
Advogada : Luciana Pedrosa das Neves(OAB/PB 9.379)
Apelado    : Francisco Freire de Figueiredo Filho
Advogado : José Amarildo de Souza(OAB/PB 6.447)

APELAÇÕES  CÍVEIS. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
NÃO  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E MATERIAIS. 

1º  APELO.  BANCO  SANTANDER.  ASSINATURA
DIGITALIZADA EM  SUBSTABELECIMENTO.  FALTA
DE  REGULARIDADE  FORMAL.  DEFEITO  DE
REPRESENTAÇÃO.  INTIMAÇÃO.  VÍCIO  NÃO
SUPRIDO.  INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
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A  imagem  digitalizada,  escaneada  ou  mesmo
reproduzida, da assinatura do causídico, não vem sendo
admitida pela jurisprudência pátria, na medida em que
não  garante,  de  maneira  precisa,  a  autenticidade  do
documento.

Não sanado o defeito no prazo concedido pelo relator,
torna-se impositivo o não conhecimento do recurso, ante
a manifesta inadmissibilidade.

2º  APELO.  MARTERCARD.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  RELAÇÃO
JURÍDICA  DA  COMPRA  E  VENDA  ATRAVÉS  DO
CARTÃO  MAGNÉTICO.  EXCLUSIVIDADE  DA
ADMINISTRADORA  E  DO  USUÁRIO.  FALHA  DO
SERVIÇO. ENCARGO DO BANCO ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA BANDEIRA.
INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA DE  LEGITIMIDADE  DA
EMPRESA  QUE  REPRESENTA  A  MARCA  PARA
CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO.

A utilização do cartão de crédito pelo consumidor em
suas  relações  negociais  não  possui  nenhum  vínculo
jurídico  com  a  empresa  titular  da  marca,  mas  tão
somente  com  a  administradora  que  escolhe  para
gerenciar o uso de seu cartão.

A empresa titular da bandeira confere ao portador do
cartão  magnético  a  possibilidade  de  realizar  compras
nos  estabelecimentos  comerciais  filiados  a  ela,  não
possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da
presente demanda de indenização por danos causados
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por suposta falha no serviço do banco administrador do
cartão de crédito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer o
primeiro recurso, e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva para dar
provimento ao segundo recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis  hostilizando sentença (fls.
375/378) do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação  de  Obrigação  de  Não  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais  ajuizada por  Francisco Freire  de Figueiredo Filho em face do
Banco  Santander  (Brasil)  S/A e  da  Mastercard  Brasil  Soluções  de
Pagamento S/A. 

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando  os  promovidos,  solidariamente,  à  devolução  dos  valores
descontados em razão das compras lançadas indevidamente no total de R$
3.586,47, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 

Em suas razões, fls. 381/402, o primeiro recorrente/Banco
sustenta a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova, bem
como que agiu com o devido zelo, não havendo nenhuma conduta culposa
ou dolosa por sua parte. 

Afirma a inexistência de dano e do dever de indenizar, já
que não houve ato ilícito e de evento doloso. Por fim, postula o provimento
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do apelo.

Nas razões do segundo apelo, fls. 426/449, a Mastercard
argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito,  aduz  a  impossibilidade  de  cumprir  com a
obrigação de restituir pontos provenientes de contratação que sequer faz
parte, bem como que não faz parte da cadeia de fornecedores, não podendo
responder solidariamente por vícios de produtos ou serviços. 

Contrarrazões,  fls.  492/501,  pela  manutenção  da
sentença. 

A  Procuradoria  de  Justiça  opina  pela  rejeição  da
preliminar e pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória, fls.
507/512.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

1º APELO. BANCO SANTANDER.

Examinando  os  requisitos  de  admissibilidade  do
presente apelo, observo que há um óbice insuperável ao seu conhecimento.

Os  recursos  inseridos  no  Código  de  Processo  Civil
obedecem  a  uma  Teoria  Geral  dos  Recursos  que  prescreve,  além  da
observância a determinados e específicos princípios, a obrigatoriedade do
Magistrado promover o juízo de admissibilidade dos meios impugnativos.
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Conforme  assinala  a  doutrina,  o  juízo  de
admissibilidade do  recurso  envolve  o  exame dos  seguintes  requisitos:  a)
cabimento; b) legitimidade recursal; c) interesse recursal; d) tempestividade;
e) regularidade formal; f)  inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder  de  recorrer;  e  g)  preparo.  O  requisito  que  interessa  na  presente
relação  processual  é  aquele  que  diz  respeito  à  regularidade  formal  do
recurso.

Verificando-se  que  o  substabelecimento,  fl.  403,  que
outorga  poderes  à  advogada  subscritora  do  recurso  contém  assinatura
digitalizada,  circunstância  que  não  lhe  confere  autenticidade,  conforme
vasta jurisprudência,  foi  determinada a intimação da causídica,  para que
sanasse a situação anormal, sob pena de não conhecimento do apelo, fl. 517.

Entretanto,  a  advogada  do  Banco  juntou
substabelecimentos em nome de outros causídicos contendo firma digital, fl.
520/253.

Dessa forma, ante a ausência de regularização,  não se
deve  conhecer  do  recurso,  por  carência  de  condição  objetiva  de
admissibilidade.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  ASSINATURA  DIGITALIZADA  EM

SUBSTABELECIMENTO.  FALTA  DE  REGULARIDADE

FORMAL.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO.  INTIMAÇÃO.

VÍCIO  NÃO  SUPRIDO.  INADMISSIBILIDADE.  NÃO

CONHECIMENTO  DO  APELO. -  A  imagem  digitalizada,

escaneada ou mesmo reproduzida, da assinatura do causídico, não
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vem sendo admitida pela jurisprudência pátria, na medida em que

não garante, de maneira precisa, a autenticidade do documento. -

Não sanado o  defeito  no  prazo  concedido  pelo  relator,  torna-se

impositiva a negativa de seguimento ao recurso, ante a manifesta

inadmissibilidade. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº

00415859820138152001, - Não possui -, de minha relatoria, j. em 31-

10-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  FALTA  DE  REGULARIDADE  FORMAL.

ASSINATURA DIGITALIZADA/REPRODUZIDA NO APELO E

NO  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO.  INVIABILIAZAÇÃO

DO  RECURSO.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO.

INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SUPRIDO. INADMISSIBILIDADE.

NÃO CONHECIMENTO DO APELO. -  A imagem digitalizada,

escaneada ou mesmo reproduzida da assinatura do causídico não

vem sendo admitida pela jurisprudência pátria, na medida em que

não garante,  de maneira precisa,  a  autenticidade do documento.

Pelo contrário, representa até mesmo um risco à segurança jurídica.

- Ante a deficiência da resposta do apelante à intimação que lhe

concedeu  prazo  para  a  correção  do  vício  de  representação

detectado, prevalece o óbice ao conhecimento do presente recurso.

- Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00006534820138150391,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.  MARCOS

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 18-09-2017).

2º APELO. MASTERCARD.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Depreende-se  dos  autos  que,  em  outubro  de  2009,
Francisco Freire de Figueiredo Filho verificou que durante sua viagem pela
Europa, realizaram, na cidade de João Pessoa, compras em seu cartão de
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crédito,  que  estava  em sua  posse,  vinculado  à  conta  corrente  do  Banco
Santander  e  de  bandeira  Mastercard.  Como  não  reconhecia  as  dívidas,
realizou  reclamação  junto  ao  Banco  e  apenas  pagou  os  valores  não
contestados,  contudo,  nos  meses  subsequentes,  houve  descontos  das
quantias  referentes  às  compras  desconhecidas  diretamente  na  sua  conta
bancária.

A legitimação é uma das condições da ação e encontra-
se delineada no artigo 17 do Estatuto Processual Civil, in verbis:

Art.  17.  Para  postular  em  juízo  é  necessário  ter  interesse  e
legitimidade.

No  momento  de  acionar  o  aparato  jurisdicional  é
necessário ter interesse e legitimidade, sendo que a legitimidade ad causam
refere-se à identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a
quem ou contra quem a lei concede a ação.

É de bom alvitre esclarecer que o cartão de crédito se
caracteriza como uma estrutura complexa que envolve a empresa titular da
marca,  a  empresa  administradora,  o  estabelecimento  comercial  onde  é
utilizado e o titular do cartão.

Dentro  dessa  complexa  relação  cada  parte  possui
obrigação específica, sendo certo que a titular da bandeira apenas licencia o
uso  da marca a  uma administradora,  firmando contratos  entre  si,  o  que
permite  à  administradora  contratar  com  pessoas  que  desejam  utilizar  o
cartão, podendo, inclusive, escolher a bandeira de sua preferência.

Nesses  termos,  ao  utilizar  cartão  de  crédito  em  suas
relações negociais, o consumidor não possui nenhum vínculo jurídico com a
empresa  titular  da  marca,  mas  tão  somente  com  a  administradora  que
escolhe para gerenciar o uso de seu cartão.

Desta  feita,  no  caso  dos  autos,  o  Banco  Santander  é

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006931.56.2011.815.2001 7



quem  administra  o  cartão  de  crédito,  sendo  de  responsabilidade  da
instituição  financeira  a concessão  da  linha  de  crédito  ao  apelado,
permitindo-lhe  a  aquisição  de  produtos  e  serviços  por  meio  do  cartão
magnético,  além das autorizações de transações e cobrança de valores,  e
consequentemente, pela falha na prestação desses serviços.

Insta frisar que a relação jurídica decorrente da compra
e  venda  através  de  cartão  de  crédito,  ocorre,  exclusivamente,  entre  a
administradora e o usuário do cartão, não havendo nenhuma participação
do titular da bandeira, o qual simplesmente representa a marca.

Forte  em tais  razões,  não há falar  em relação jurídica
existente entre o consumidor e a Mastercard.

Razão pela qual, acolho a preliminar. 

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

AÇÃO  DECLARATÓRIA C.C.  INDENIZAÇÃO  –  BANDEIRA/

MARCA  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  –  ILEGITIMIDADE

PASSIVA –  Contrato  de  uso  do  cartão  de  crédito  oferecido  e

administrado por instituição financeira, celebrado apenas entre

esta e o consumidor, dele não participando a detentora da marca

(bandeira) "VISA"  –  No  caso  dos  autos,  os  danos  morais  e

materiais  reclamados  decorreram de  conduta  ilícita  da  qual  a

VISA DO BRASIL não teve participação – Sentença reformada

para reconhecer a ilegitimidade passiva da corré Visa, impondo-se

a extinção do processo,  nos  termos do art.  485,  VI,  CPC/2015 –

RECURSO PROVIDO. (TJSP;  Apelação 1007391-19.2016.8.26.0037;

Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito

Privado; Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento:

21/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO
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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  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. (TJPB -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00060347620148150011,  4ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO

MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 31-07-2017) 

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DA
PRIMEIRA APELAÇÃO, ante sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro
no art. 932, III, do Código de Processo Civil. E com relação ao SEGUNDO
APELO,  ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM para excluir a empresa Mastercard do polo passivo da presente
demanda, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 24 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dele participando, além desta Relatora,
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Dr.
Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 26 de abril de 2018. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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