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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0023677-
97.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes 
WEBJET LINHAS AEREAS S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é apelado OBIDIAS 
ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da ré Webjet e negaram 
provimento ao recurso do réu Itaucard. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER 
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.

São Paulo, 5 de setembro de 2012. 

Eduardo Siqueira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 009302 
APEL.Nº: 0023677-97.2011.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7ª VARA CÍVEL)
APTE.  : WEBJET LINHAS AÉREAS S.A.
APTE.  : BANCO ITAUCARD S.A.
APDO.  : OBIDIAS ANTONIO DOS SANTOS (JUST GRAT)

APELAÇÃO  RÉ WEBJET  DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS  
FALTA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O PEDIDO 
INICIAL E O APELO  Não observância da regularidade 
formal  RAZÕES DISSOCIADAS. A peça recursal deve 
impugnar de forma específica os fundamentos da r. sentença 
recorrida. Razões recursais que não guardam correlação lógica 
com o pedido inicial e com os fundamentos da sentença.  
RECURSO NÃO CONHECIDO.
APELAÇÃO  RÉU ITAUCARD - DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS  
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA  INDEVIDA 
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR 
PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO  
DANO MORAL CONFIGURADO  VALOR FIXADO 
MANTIDO  DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. 
A requerida Itaucard é parte legítima para responder pelos 
termos da ação. Não refutou a alegação feita pelo consumidor, 
ora autor, de que se insurgiu administrativamente contra a 
cobrança, apontando-a como indevida perante o serviço de 
atendimento da própria requerida. Houve falha na prestação do 
serviço, na medida em que foi ignorado o reclamo feito pelo 
autor, que não reconheceu como legítimo o lançamento 
efetuado em sua conta. Portanto deve responder, tanto pela 
cobrança indevida, como pelos danos morais provocados. 
Evidente a dor moral. A perda da paz de espírito, da 
tranqüilidade, indenizáveis como dano moral, quando dado 
pessoal relevante é lançado, indevidamente, nos cadastros de 
inadimplentes. Afigura-se suficiente a indenização, a título de 
dano moral, no montante de R$ 10.900,00. Fica declarada a 
insubsistência do débito em questão, bem como determinada a 
restituição do que foi pago a maior, devolução a ser feita 
exclusivamente pela requerida Itaucard.  ART. 252, DO 
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio 
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 
5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a 
ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. 
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de 
Justiça.  RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA  RECURSO DA RÉ WEBJET NÃO 
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CONHECIDO E RECURSO DO RÉU ITAUCARD 
IMPROVIDO.

WEBJET LINHAS AÉREAS S.A. e BANCO ITAUCARD 

S.A., interpuseram recurso de apelação, nos autos da “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS”, que lhes move OBIDIAS ANTONIO DOS SANTOS, cujos 

pedidos iniciais foram julgados procedentes, para condenar cada Réu de forma 

igualitária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 

10.900,00 (dez mil e novecentos reais), bem como para declarar “(...) a 

insubsistência do débito em questão, bem como determinada a restituição do 

que foi pago a maior, devolução a ser feita exclusivamente pela requerida 

Itaucard (...)”, nos moldes da r. sentença de fls. 136/141, da lavra do Ilustre 

Magistrado LUIZ FERNANDO CARDOSO DAL POZ, da qual o relatório se 

adota.

A Ré WEBJET, em suas razões recursais alega, em 

síntese, que: a) “(...) a mesma confessa ter o seu filho ficado aos cuidados de 

pessoa de sua confiança, o que enfraquece a sua pretensão de indenização 

por danos”; b) “Condenar-se a Recorrente ao pagamento de indenização de 

R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) por uma não aprovada ofensa à 

honra da Recorrida, que se resumira a uma espera extraordinária decorrente 

da manutenção na aeronave, data venia, é consagrar a INDÚSTRIA DO DANO 

MORAL, contrariando o esforço dessas C. Turmas Recursais no sentido de 

dotar de razoabilidade e justiça tais condenações” (fls. 150/161).

O recurso foi preparado (fls. 162/164), e recebido em 

ambos os efeitos (fl. 165).

O Réu ITAUCARD, em suas razões recursais alega, 

preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 
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ação, uma vez que “(...) serviu como mero instrumento para a aquisição das 

passagens aéreas por parte do apelado, não tendo tido qualquer participação 

no negócio entabulado entre este e o corréu WEBJET LINHAS AÉREAS”. No 

mérito, aduz, em síntese, que: a) falta nexo causal entre sua conduta e os 

alegados danos sofridos pelo Autor; b) agiu em exercício regular de direito ao 

cobrar o débito do Autor; c) não há que se falar em condenação por danos 

morais; d) subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor fixado deve 

ser reduzido (fls. 166/174).

O recurso foi preparado (fls. 175/176), e recebido em 

ambos os efeitos (fl. 190).

O Autor apresentou contrarrazões recursais pugnando 

pelo não conhecimento das razões recursais da Ré WEBJET uma vez que se 

trata de “(...) um emaranhado de alegações despropositadas, desencontradas 

e, sobretudo, genéricas, que em nada se relacionam com a lide posta em 

Juízo”, bem como pela manutenção da r. sentença (fls. 177/189 e 191/198).

É o relatório.

Inicio com a análise das razões recursais da Ré 

WEBJET.

O recurso não merece conhecimento, pois suas razões 

estão totalmente dissociadas do pedido inicial.

Como é cediço, o atendimento dos critérios estabelecidos 

no artigo 514, incisos II e III do Código de Processo Civil, é de vital importância 

para o juízo de admissibilidade da peça recursal.

Nesse prisma, a motivação fática e jurídica do apelo, 

constante das razões recursais, deve ser condizente com os 

fundamentos da sentença, não podendo ser conhecida se não houver a 

indicação específica dos motivos da indignação, não sendo dado ao Tribunal 

ad quem conhecer com precisão as falhas da decisão guerreada. 
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O mesmo se dá em relação ao pedido de nova decisão. 

Não basta pura e simplesmente pugnar pela reforma da r. sentença.  Assim 

como a motivação, que deve apontar de forma analítica o erro da decisão 

apelada, o pedido deve ser certo e determinado em relação aos pontos do 

inconformismo, não cabendo ao órgão julgador “adivinhar” a real pretensão do 

Apelante, sendo inadmissível o pedido implícito. 

Com efeito, a sistemática recursal adotada pelo Código de 

Processo Civil rege-se pelo princípio da dialeticidade, do qual se depreende a 

necessidade do Apelante apontar as razões do reexame da decisão. Os 

fundamentos do julgador devem ser atacados de forma direta e 

específica, de modo a demonstrar a injustiça da decisão, sob pena de não 

restar evidenciada a motivação do apelo.

Para que o recurso seja conhecido não é suficiente a 

satisfação do requisito da tempestividade, do preparo e ter a denominação de 

apelação, é indispensável também o efetivo ataque à decisão impugnada.

Neste diapasão, insta frisar que nem o requisito da 

denominação foi cumprido pela Apelante, uma vez que a mesma nomeou 

seu recurso como RECURSO INOMINADO (fl. 150), o que demonstra 

verdadeiro descaso com as partes e com o Poder Judiciário.

Além disso, é flagrante o desrespeito à regra do artigo 

514, inciso II do Código de Processo Civil, pois as razões recursais não 

guardam correlação lógica com os fatos ora em exame.

O Autor, em sua exordial, alega que, efetuou compra de 

passagens aéreas, e que a taxa de embarque foi contratada para pagamento à 

vista, sendo certo que houve tal pagamento, porém os Réus cobraram 

indevidamente o valor já pago, o que fez com que o mesmo entrasse em 

contato para resolver a questão sendo orientado a não realizar o pagamento, o 

que foi feito. Porém, houve o bloqueio de seu cartão de crédito e a inserção de 

seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito (fls. 04/07).
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A r. decisão de 1º grau, julgou procedente a pretensão do 

Autor.

Contudo, a Ré WEBJET, em suas razões recursais 

alega que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que: a) “(...) a mesma 

confessa ter o seu filho ficado aos cuidados de pessoa de sua confiança, o que 

enfraquece a sua pretensão de indenização por danos” (fl. 154); b) “Condenar-

se a Recorrente ao pagamento de indenização de R$ 10.900,00 (dez mil e 

novecentos reais) por uma não aprovada ofensa à honra da Recorrida, que se 

resumira a uma espera extraordinária decorrente da manutenção na aeronave, 

data venia, é consagrar a INDÚSTRIA DO DANO MORAL, contrariando o 

esforço dessas C. Turmas Recursais no sentido de dotar de razoabilidade e 

justiça tais condenações” (fl. 159).

Assim, verifica-se claramente que a Ré WEBJET trouxe 

motivação para o recurso que não condiz com os fatos discutidos nos autos.

Neste ponto, interessante destacar a orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. APELAÇÃO. 

RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE DISCUTIDO EM JUÍZO NA 

PETIÇÃO INICIAL E NA SENTENÇA. NEGATIVA DE 

CONHECIMENTO. ART. 514, II, CPC. 1. Não viola o art. 535, 

CPC, o acórdão que, muito embora suficientemente 

fundamentado, não tenha exaurido as teses e os artigos de lei 

invocados pelas partes. 2. As razões de apelação 

dissociadas do que levado a juízo pela petição inicial e o 

decidido pela sentença equiparam-se à ausência de 

fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, 

do CPC, como requisitos de regularidade formal da 

apelação. 3. Não se conhece de apelação cujas razões 

estão dissociadas da sentença que a decidiu. 4. Recurso 

especial não provido. (STJ; REsp 1209978/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 03/05/2011, DJe 09/05/2011) (Grifei)
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CPC, ART. 514, II. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 515 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A regularidade 

formal é requisito extrínseco de admissibilidade da 

apelação, impondo ao recorrente, em suas razões, que 

decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais 

impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido 

requisito o apelo que não faz qualquer menção ao decidido 

na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que 

embasou a improcedência do pedido. 3. É cediço na 

doutrina que as razões de apelação (fundamentos de fato e 

de direito), que podem constar da própria petição ou ser 

oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, 

a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou 

de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a 

sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão 

de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é 

satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de 

razões que não guardam relação com o teor da sentença. 

(Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo 

Civil. Volume V. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 419). 4. 

Precedentes do STJ: REsp 338.428/SP, 5ª T., Rel. Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 28/10/2002; REsp 359.080/PR, 1ª T., 

Rel. Min. José Delgado, DJ 04/03/2002; REsp 236.536/CE, 6ª 

T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 26/06/2000. 5. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no REsp 1026279/RS, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2010, 

DJe 19/02/2010) (Grifei)

"Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade 

de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente 

não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas 

atacar precisamente os fundamentos que embasaram a 

decisão recorrida (CPC, art. 514, II). " (STJ - Corte Especial - 

AgRg. na SL n.106/PB - Relator Min. EDSON VIDIGAL  j. 

29.06.2005, DJ. 26.09.2005, p. 158). (Grifei)

"1. Nos termos do art. 540 do CPC, aplicam-se ao 

recurso ordinário os requisitos de admissibilidade previstos no 
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art. 514 do CPC. 2. Nessa senda, não se admite recurso 

ordinário que devolva a matéria apreciada pelo Tribunal "a quo" 

à esta Corte, sem a apresentação das razões de fato e de 

direito e sem os fundamentos que importem a reforma do 

acórdão recorrido. Precedentes." (STJ  6ª Turma - RMS 

19.879/RJ - Rel. Min. PAULO MEDINA j. 06.10.2005, DJ 

21.11.2005, p. 300). (grifei)

“O Código de Processo Civil (arts. 514 e 515) impõe às 

partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir 

o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer 

peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou 

arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a 

reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento 

jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo 

inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, 

especificamente, os fundamentos da sentença que deseja 

rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, 

também, de argumentos já delineados em outras peças 

anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente 

não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque 

específico à sentença.” (STJ  1ª Turma, Resp 359.080, Rel. 

Min. JOSÉ DELGADO, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., 

DJU 4.03.02, . 213) (Grifei).

A apelação, na égide do princípio da instrumentalidade 

das formas que rege a disciplina do processo civil pátrio, tem por finalidade a 

reforma, anulação ou alteração da decisão a quo, cabendo ao recorrente o 

ônus de atacar de forma clara e objetiva, os pontos da sentença sobre os quais 

reside seu inconformismo. Não pode o apelo, ser um fim em si mesmo, o que 

revelaria mero caráter procrastinatório.

Assim sendo, a apelação interposta pela Ré WEBJET não 

deve ser conhecida, posto que em contrariedade com o disposto no artigo 514, 

incisos II e III do Código de Processo Civil.

Destarte, não conheço do recurso.

Passo à análise das razões recursais do Réu 
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ITAUCARD.

Em que pese os argumentos trazidos a reexame pelo Réu 

ITAUCARD, a r. sentença não merece reparo, uma vez que o Ilustre 

Magistrado de primeiro grau decidiu o feito com precisão, devendo ser aplicado 

ao caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. 

Tribunal de Justiça. In verbis:

“Art. 252  Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar 

os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 

houver de mantê-la.” (Grifei)

Com efeito, em consonância com o princípio 

constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. 

LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. 

sentença recorrida.

No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte 

de Justiça: Apelação nº 994.06.023739-8, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot 

Akel, j. em 17.06.2010; Apelação nº 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves 

Amorim, 2ª Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação nº 990.10.031478-5, 3ª 

Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação 

994.05.0097355-6, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 

19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José 

Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11ª Câm. 

Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 

990.10.237099-2, 13ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 

30.06.2010; AI nº 990.10.032298-2, 15ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard 

Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação nº  991.09.0841779, 17ª Câm. Dir. 

Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação nº 

991.00.021389-1, 23ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. 

em 09/06/2010; Apelação nº 992.07.038448-6, 28ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. 
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Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.

E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 

2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 

592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 

265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.

Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r. 

sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de 

Justiça:

“(...) Incontroverso nos autos que o autor sofreu cobrança indevida. Adquiriu 

passagens aéreas para pagamento parcelado. Já a taxa de embarque seria 

cobrada de uma só vez, como de fato foi, no entanto, tal cobrança repetiu-se, 

indevidamente, por três vezes. Não houve impugnação quanto ao fato de que os 

valores não seriam devidos, tal como explanado na inicial. Porém a requerida 

Itaucard sustenta que não seria responsável por tal cobrança, sendo a mesma tese 

apresentada pela outra requerida, Webjet, que ainda aponta um terceiro como 

suposto responsável pela cobrança indevida, a Decolar, que mantém o sítio na 

rede de computadores para venda de passagens. 

A requerida Itaucard é parte legítima para responder pelos termos da 

ação. Não refutou a alegação feita pelo consumidor, ora autor, de que se 

insurgiu administrativamente contra a cobrança, apontando-a como indevida 

perante o serviço de atendimento da própria requerida. Houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que foi ignorado o reclamo feito pelo 

autor, que não reconheceu como legítimo o lançamento efetuado em sua 

conta. Portanto deve responder, tanto pela cobrança indevida, como pelos 

danos morais provocados, ressalvando, para o primeiro caso, da cobrança 

indevida, a possibilidade de regresso em face do beneficiário. 

(...) 

Inegável a ocorrência de prejuízo moral. 

Evidente a dor moral. A perda da paz de espírito, da tranqüilidade, 

indenizáveis como dano moral, quando dado pessoal relevante é lançado, 

indevidamente, nos cadastros de inadimplentes (...) 

Também é correto afirmar que a indenização tem sim, como escopo, além 

da recomposição do prejuízo, a punição do infrator, pelo mal causado. 
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São oportunas as considerações de Caio Mário da Silva Pereira, in 

“Responsabilidade Civil”, Forense, 1ª edição, no sentido de que “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (vol. II, nº 176), na reparação do 

dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I) punição ao 

infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 

II) pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio 

de lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, 

seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material...” (página 338). 

Sopesadas as circunstâncias acima, afigura-se suficiente a 

indenização, a título de dano moral, no montante correspondente a vinte 

salários mínimos, ou seja, R$10.900,00, pelas razões já analisadas, ficando 

reconhecida a responsabilidade igualitária das requeridas, o seja, cada uma 

pagará metade do valor acima arbitrado (...). 

Por conseguinte fica declarada a insubsistência do débito em questão, 

bem como determinada a restituição do que foi pago a maior, devolução a 

ser feita exclusivamente pela requerida Itaucard, conforme assinalado acima, 

com correção pelos índices já aludidos e juros legais, contados do desembolso 

indevido (...)” (Grifei)

Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto pela Ré WEBJET, e nego 

provimento ao recurso interposto pelo Réu ITAUCARD.

EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator
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