
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

 
 
 
 
 

MM. Juiz de Direito da        Vara Cível da Comarca de Petrópolis 

 

 

“São os filhos do deserto,  

Onde a terra esposa a luz.  

Onde vive em campo aberto  

A tribo dos homens nus...  

São os guerreiros ousados  

Que com os tigres mosqueados  

Combatem na solidão.  

Ontem simples, fortes, bravos.  

Hoje míseros escravos,  

Sem luz, sem ar, sem razão...“ 

(“Navio Negreiro”, Castro Alves) 

 

  ANTÔNIO MENDES FIGUEIRA, brasileiro, casado, desempregado, 

residente e domiciliado na cidade de Petrópolis, à Rua Minas Gerais, s/nº, 

Lote 59, Quadra 58, Quitandinha, CEP: 25651-100, portador da Carteira de 

Identidade nº 515.530, expedida pela SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 

796.221.787-15, vem, perante V.Exª, por seu advogado, com fulcro nos artigos 

4º e 282 e segs. do Código de Processo Civil, propor 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

em face da IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA., com endereço para citação 

na cidade de Petrópolis, à Rua do Imperador, nº 449, Centro, CEP: 25620-002, 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 
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INICIALMENTEINICIALMENTEINICIALMENTEINICIALMENTE    

 

  Imperiosa a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça 

ao Autor, eis que este não possui condições financeiras de arcar com as 

despesas de custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de 

seu sustento e de sua família, nos moldes do parágrafo único do art. 2º, da 

Lei nº 1.060/50. 

 

  Ultrapassado esse ponto, vamos aos 

 

FATOSFATOSFATOSFATOS    

 

1. DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR1. DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR1. DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR1. DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AUTOR    

 

  O Autor, homem de 52 (cinqüenta e dois) anos de idade, sempre 

atuou como motorista de caminhão, sendo certo que nos últimos anos, 

trabalhou na empresa de transportes ‘Transalfa’, e assim sempre sustentou 

sua família. 

 

  Ocorre que, em decorrência de insuficiência renal crônica, em 

fevereiro de 2006, o Autor foi obrigado a submeter-se a transplante de rim e, 

a partir de então, não mais pôde trabalhar em sua função. 

 

  Insta esclarecer que, em decorrência do transplante, o Autor 

tem que fazer uso de uma série de medicamentos no sentido de evitar a 

rejeição do órgão transplantado. 

 

  Para que Vossa Excelência tenha idéia dos efeitos colaterais 

causados pelos medicamentos utilizados pelos pacientes transplantados, 

importante trazer à tona o termo assinado pelo Autor junto à Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 4 (quatro) laudas 

de problemas que o uso das drogas podem acarretar. 
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  Logicamente, diante de tal quadro, o Autor se viu impossibilitado 

de continuar trabalhando como sempre fez ao longo de sua vida, passando 

a receber auxílio-doença do INSS. 

 

  Porém, em 08 de outubro de 2007 o Autor recebeu comunicado 

da Previdência Social informando que o benefício seria cancelado em 11 de 

outubro do mesmo ano, caso não agendasse perícia médica no prazo de 10 

(dez) dias contados do recebimento da missiva. 

 

  A perícia médica foi devidamente agendada, porém, para 

corroborar a incúria que paira sobre a Previdência Social, a mesma atestou 

que o Autor encontrava-se apto a trabalhar, só para que este perdesse o 

direito ao benefício. 

 

  E o que é pior. 

 

  O resultado da perícia tirou a possibilidade do Autor requerer a 

aposentadoria por invalidez! 

 

  Um disparate. 

 

  Essa situação fez com que o Autor ingressasse com medida 

judicial em face do Instituto Nacional do Seguro Social, junto à 2ª Vara 

Federal de Petrópolis visando o recebimento de sua aposentadoria por 

invalidez. 

 

  Considerando a natural demora do processo, o Autor está sem 

nenhuma fonte de receita, vivendo graças ao esforço de sua mulher que 

trabalha como costureira para uma das confecções de Petrópolis. 

 

  Ou seja. 
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  O Autor está impossibilitado de exercer função remunerada, 

ante seu estado de saúde e, diante da postura desumana perpetrada pela 

Previdência Social, não pode receber sua aposentadoria por invalidez. 

 

  Tal fato, pise-se e repise-se, faz com que o Autor não tenha 

nenhuma fonte de renda. 

 

2.2.2.2.    DA PRÁTICA MERCADOLÓGICA DA RÉDA PRÁTICA MERCADOLÓGICA DA RÉDA PRÁTICA MERCADOLÓGICA DA RÉDA PRÁTICA MERCADOLÓGICA DA RÉ    

 

  Noutro lado temos a Ré, mais uma das inúmeras ‘financeiras’ 

que fincaram seus pés em território brasileiro, prometendo dinheiro fácil 

mediante a cobrança de juros usurários, notadamente a pessoas de baixa 

renda. 

 

  E tal situação é uma verdadeira praga nos dias de hoje, de 

crédito abundante e pouco dinheiro circulante, pois o usuário do cartão 

nunca mais consegue sair da ciranda financeira criada pela própria 

administradora. 

 

  Sim, pois é muito mais interessante ver um cliente pagando o 

‘mínimo’ – que supre somente os juros cobrados – do que possuir clientes que 

paguem a integralidade da fatura. 

 

  São juros que orbitam na faixa de 13% (treze por cento) ao mês, 

enquanto a taxa SELIC – a maior do mundo – está fixada em 14,5% (quatorze 

e meio por cento) ao ano! 

 

  Um verdadeiro negócio da China. 

 

  O mais interessante disso tudo é que a administradora do cartão 

de crédito se recusa a realizar qualquer acordo de pagamento com clientes 

que estejam pagando o ‘mínimo’ por ela cobrado. 
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  Também pudera, com juros mensais de 13% (treze por cento), é 

mais interessante manter um batalhão de inadimplentes, oferecendo-lhes 

cada vez mais crédito a juros estratosféricos. 

 

  Exatamente por isso que vemos proliferar nas ruas um sem 

número de lojinhas oferecendo crédito, com ‘atendentes’ que fisgam 

pessoas nas calçadas com a promessa de ‘dinheiro fácil e sem consulta ao 

SPC e SERASA’. 

 

  Enquanto o incauto está pagando os juros cobrados por esses 

verdadeiros comerciantes da miséria alheia, tudo corre bem. 

 

  Quando a capacidade financeira dessas pessoas acaba, essas 

‘empresas’ simplesmente enviam seus nomes para os cadastros de maus 

pagadores, não sem antes regozijarem-se com o próprio lucro. 

 

  É isso que acontece hoje no Brasil e esta a razão da crise 

econômica mundial... 

 

  As instituições financeiras naufragaram na própria ganância e, o 

mais grave disso tudo, depois de irem a pique, buscam socorrer-se de 

dinheiro público coletado graças ao suor dos trabalhadores que pagam seus 

impostos. 

 

  A Ré não age de forma diferente e o Autor foi mais uma de suas 

vítimas, motivando a busca ao Judiciário no sentido de corrigir essa 

anomalia. 

 

3.3.3.3.    DAS DESPESAS REALIZADAS PELO AUTORDAS DESPESAS REALIZADAS PELO AUTORDAS DESPESAS REALIZADAS PELO AUTORDAS DESPESAS REALIZADAS PELO AUTOR    

 

  Conforme visto acima, o Autor passa por enorme dificuldade 

financeira, em decorrência de seu delicado estado de saúde, somado à 

ineficiência do Poder Público nacional, notadamente a Previdência Social. 
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  Esse somatório de problemas fez com que o Autor não tivesse 

nenhuma fonte de renda e, pasme V.Exª, isso não foi obstáculo para que a 

Ré lhe fornecesse um cartão de crédito com limite de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais)! 

 

  Mais grave. 

 

  A administradora do cartão de crédito possibilita que o usuário 

pague suas contas de água, luz e telefone, mediante parcelamento em até 

três vezes. 

 

  Excelência. 

 

  Isso é um absurdo sem tamanho. 

 

  Se uma pessoa está sem dinheiro, é inconcebível que o cartão 

de crédito possibilite o parcelamento de suas contas rotineiras em três 

parcelas. 

 

   Isso fere de morte o princípio da lealdade, eis que ninguém pode 

abrir mão do fornecimento de água e luz e, portanto, as contas jamais 

deixarão de existir. 

 

  Parcelamento das contas de água e luz significa a escravidão 

do usuário do cartão de crédito, tendo a administradora como seu eterno 

senhor. 

 

  E escravo se tornou o Autor. 

 

  Tão logo recebeu o malfadado cartão de crédito, talvez para 

tentar minimizar o sentimento que lhe acometia por estar sendo sustentado 

pela mulher, fato que, durante sua vida de trabalhador, jamais aceitou, 

usou-o para pagar as contas de telefone, água e luz de sua casa. 
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  Leve-se em conta que o Autor ainda acreditava que o Estado 

iria cumprir seu dever e, ato contínuo, lhe concederia a aposentadoria por 

invalidez. 

 

  Ledo engano. 

 

  Ao utilizar o cartão para pagar as contas de casa, em três 

prestações, o Autor perdeu completamente o controle, uma vez que as 

faturas de água, luz e telefone não deixavam de aparecer em sua caixa de 

correio mês a mês. 

 

  Cada conta que brotava em seu endereço, mais um 

parcelamento. 

 

  Enquanto isso, a administradora do cartão de crédito açoitava o 

Autor com seus juros extorsivos, bradando a legalidade de sua usura pelo 

fato de ser ‘instituição financeira’. 

 

  Para dar roupagem de legalidade à cobrança dos juros 

usurários, a Ré ainda faz constar em suas faturas o nome fantasia de “Banco 

Ibi S/A – Banco Múltiplo”. 

 

  É uma verdadeira afronta, somada com a certeza da 

impunidade. 

 

  Desabafos a parte, sem mais delongas, vamos às despesas do 

Autor com seu cartão: 

 

Abril/0Abril/0Abril/0Abril/07777    

▪ Parcelamento de contas – R$ 257,00 

▪ Compra em supermercado – R$ 14,43 

▪ Cartão adicional – R$ 132,68 
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Total: R$ 404,11 (quatrocentos e quatro reais e onze centavos) 

▪ Tarifas diversas cobradas pela Ré: R$ 35,51 

▪ Valor pago: R$ 300,00 (trezentos reais) 

 

Maio/0Maio/0Maio/0Maio/07777    

▪ Parcelamento de contas – R$ 469,24 

▪ Compra em farmácia – R$ 9,65 

▪ Compra em loja de material de construção – R$ 36,90 

▪ Cartão adicional – R$ 101,64 

Total: R$ 617,43 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e três centavos) 

▪ Tarifas diversas cobradas pela Ré: R$ 45,77 

▪ Valor pago: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) 

 

Junho/0Junho/0Junho/0Junho/07777    

▪ Parcelamento de contas – R$ 450,89 

▪ Compra em farmácia – R$ 7,50 

▪ Cartão adicional – R$ 144,31 

Total: R$ 602,70 (seiscentos e dois reais e setenta centavos) 

▪ Tarifas diversas cobradas pela Ré: R$ 98,31 

▪ Valor pago: R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

 

    Julho/0Julho/0Julho/0Julho/07777    

▪ Parcelamento de contas – R$ 193,89 

▪ Cartão adicional – R$ 237,91 

Total: R$ 431,80 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) 

▪ Tarifas diversas cobradas pela Ré: R$ 137,62 

▪ Valor pago: R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 

 

  Ou seja. 

 

  Num lapso temporal de quatro meses, o Autor gastou 

efetivamente a importância de R$ 2.056,04 (dois mil cinqüenta e seis reais e 

quatro centavos) e pagou a quantia de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta 

reais). 
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  Ora pois. 

 

  Numa situação normal, o Autor ainda estaria devendo o valor de 

R$ 826,04 (oitocentos e vinte e seis reais e quatro centavos), entretanto, para 

a Ré, a dívida remonta a quantia de R$ 4.416,00 (quatro mil quatrocentos e 

dezesseis reais). 

 

  Bastaram quatro meses da entrega irresponsável do cartão de 

crédito para o Autor para torná-lo eterno escravo da administradora, eis que 

seu nome agora está inscrito nos cadastros de devedores. 

 

  Resta evidente que a postura da Ré ao conceder crédito a 

pessoa que não possui nenhuma fonte de renda demonstra lesão flagrante 

ao princípio da boa-fé que deve nortear as relações, consagrado no novo 

Código Civil, que será adiante comentado. 

 

DO DIREITODO DIREITODO DIREITODO DIREITO    

 

1.1.1.1.    DA LESÃO AO PRINCÍPIO DA BDA LESÃO AO PRINCÍPIO DA BDA LESÃO AO PRINCÍPIO DA BDA LESÃO AO PRINCÍPIO DA BOAOAOAOA----FÉ OBJETIVAFÉ OBJETIVAFÉ OBJETIVAFÉ OBJETIVA    

 

  A Ré, ao disponibilizar cartão de crédito a pessoa sem qualquer 

fonte de renda, sabida e maliciosamente, colidiu frontalmente com o 

princípio da boa-fé objetiva. 

 

  Principalmente se considerarmos o estrangulamento financeiro 

do Autor, somado aos juros mensais cobrados pela administradora do cartão 

de crédito, diga-se, atrelado intimamente com loja de departamento 

holandesa que gasta milhões em propaganda, especificamente, a loja “C & 

A”. 

 

  E isso é amplamente divulgado em todos os meios de 

comunicação. 
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  Na rede mundial de computadores, por exemplo, vê-se o 

seguinte: 

 

“O Banco Ibi é um banco de soluções financeiras. É o braço financeiro 

de soluções financeiras da C&A. O banco está presente em todo o 

Brasil, além de países como Argentina e Mexico. 

Basicamente, o banco oferece várias opções de seguros, além de 

administrar cartões private label (cartões de lojas) e oferecer cartões 

de crédito das bandeiras Visa e MasterCard. Além disso, o banco 

oferece empréstimos.” (in, http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Ibi) 

   

  Excelência. 

 

  Apesar da Ré ser holandesa, não atua em seu país de origem, 

pois que, certamente, seus dirigentes já estariam, no mínimo, respondendo a 

pesadíssimas ações criminais. 

 

  Então, espertamente, os holandeses resolveram fundar um 

banco de “soluções financeiras” em países da América Latina, 

historicamente vítimas de agudas crises financeiras e, portanto, mais 

lenientes quanto à agiotagem revestida de legalidade. 

 

  Isso nos rememora a saga dos Boers que, nos idos do século XVII, 

travaram feroz luta com os britânicos pela posse das minas de ouro e 

diamante da África do Sul. 

 

  Agora, na alvorada do século XXI, ao invés de derramarem 

sangue para dar suporte à sua ganância, os holandeses, escolados, 

preferem abrir um “banco de soluções financeiras” nessas plagas. 

 

  Mais barato e menos sanguinário. 
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  Mas isso não pode nos anestesiar quanto à gravidade do 

problema. 

 

  O princípio da boa-fé foi solenemente desprezado pela Ré, 

trazendo à tona as palavras da professora JUDITH MARTINS-COSTA, em sua 

obra “O Princípio da Boa-Fé no Direito Brasileiro”, editora Revista dos 

Tribunais, 1ª edição, 2ª tiragem, 2000: 

 

“Em tema de interpretação e integração dos contratos, a boa-fé 

objetiva também desempenha exponencial papel nos casos de 

aplicação da teoria da aparência. É importante sublinhar que, neste 

campo, atuam, conjuntamente, a boa-fé subjetiva e a objetiva: a 

primeira concerne à valoração da conduta do lesado, porque agiu na 

crença (condição psicológica, interna, subjetivamente avaliável), a 

segunda à valoração do comportamento da parte que permitiu, por 

ação ou omissão, que a aparência errônea fosse criada.” 

 

  Nossos tribunais não discrepam: 

 

“Consumidor – Direito do consumidor contra a propaganda enganosa 

– Matéria do Código de Defesa do Consumidor vigente a partir de 

março de 1991, mas que tem lastro em princípios anteriormente 

receptos no direito brasileiro, consagrando a boa-fé e punindo a 

fraude. Código que serve como norma de hermenêutica à boa 

compreensão da espécie.” (1º TAC-SP – 2ª Câm. – Ap. 459.276-3 

– Guaratinguetá – rel. Juiz Rodrigues de Carvalho – j. 

1.11.1992) 

 

  Sob esse prisma, em comentários aos princípios basilares do 

Código de Defesa do Consumidor, ODETE NOVAIS CARNEIRO QUEIROZ em 

seu “Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço”, editora Revista 

dos Tribunais, 1ª edição, 1998, doutrina com propriedade: 
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“O legislador, ao regrar a responsabilidade por eventuais danos, 

preocupou-se por um lado com a saúde e a segurança do consumidor, 

melhor dizendo com a garantia de sua incolumidade físico-psíquica e, 

por outro, com a sua incolumidade econômica, desta feita, como 

sugere o Prof. Antonio Herman Vasconcellos Benjamin, diante de 

incidentes e não mais de acidentes, que possam atingir o seu bolso. 

Muitas vezes, explica o autor, poderá ocorrer a confusão dessas duas 

esferas de proteção, por exemplo se estivermos diante de algum dano 

que afete a saúde do consumidor mas que ao mesmo tempo tenha lhe 

acarretado prejuízos materiais. Haverá prejuízo para o consumidor 

quando houver vício do objeto atingindo a utilidade intrínseca do bem, 

mas poderá ocorrer um prejuízo através de um incidente que se reflita 

sobre a saúde e/ou segurança do consumidor. Portanto, poderão 

coexistir o acidente e o incidente de consumo, chegando mesmo até a 

atingir outros bens de consumo. No primeiro caso, ou seja, quando 

o incidente atingir a incolumidade econômica do consumidor, 

estaremos diante daquela responsabilidade que, no pretérito, 

antes da vigência do Código do Consumidor, era regrada pela 

teoria dos vícios redibitórios.” 

 

  Em se tratando de relação de consumo, já que o Autor é 

destinatário final do bem adquirido, imperioso que se respeitem certos 

princípios inerentes a este microssistema jurídico, como os elencados nos 

incs. III, IV e VI, do art. 6º da Lei nº 8.078/90: 

 

“Art. 6º – São direitos do consumidor: 

...................................... 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; 

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

clausulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e 

serviços; 

...................................... 

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos;” 
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  Tudo isso, repita-se, foi convenientemente desprezado pela Ré, 

na certeza da impunidade. 

  

2.2.2.2.    DADADADA    MIMIMIMITIGAÇÃO DO PREJUÍTIGAÇÃO DO PREJUÍTIGAÇÃO DO PREJUÍTIGAÇÃO DO PREJUÍZO PELO CREDORZO PELO CREDORZO PELO CREDORZO PELO CREDOR    ––––    APLICAÇÃO DO ART. APLICAÇÃO DO ART. APLICAÇÃO DO ART. APLICAÇÃO DO ART. 

422 DO CÓDIGO CIVIL422 DO CÓDIGO CIVIL422 DO CÓDIGO CIVIL422 DO CÓDIGO CIVIL    

 

  Versa o art. 422 do Código Civil: 

 

“Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” 

 

  A interpretação legal fez com que os doutrinadores 

recepcionassem o princípio do duty to mitigate the loss, face os termos do 

art. 422 do Código Civil. 

 

  Vejamos o posicionamento de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, 

em sua obra “Direito Civil Brasileiro”, vol. III, editora Saraiva, 4ª edição, pág. 

38: 

 

“A incidência da regra da boa-fé pode ocorrer em várias situações, não 

só para se reclamar do contratante o cumprimento da obrigação, como 

também para exonerá-lo, como, por exemplo, ‘quando vem em 

auxílio do devedor a circunstância de o credor ser usurário; de 

um credor que pretende desconhecer a modificação das 

circunstâncias das bases do negócio jurídico; de um credor que 

pretende ignorar o estado de necessidade que aflige seu 

devedor; de um credor que pretende exercitar seu direito de maneira 

abusiva, seja com intenção de causar dano a ser devedor, seja sem 

proveito algum para si, seja contrariando os fins que a lei teve em mira 

ao reconhecer seu direito subjetivo.” (grifamos)  

   

  Ao violar o princípio da boa-fé objetiva, podemos considerar 

que a Ré violou a essência do contrato, tornando-se inadimplente sob esse 

prisma. 
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  Essa, inclusive, foi a Conclusão nº 24, da Jornada de Direito Civil 

(STJ-CJF), verbis: 

 

“Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo 

Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de 

inadimplemento, independentemente de culpa.” 

 

   Diante da evidência da violação do contrato por parte do 

credor, duas situações poderão daí advir, quais sejam, a de curvar-se à 

obrigação, ou incumbência, e tratar de minimizar seus prejuízos ou, não 

observando a incumbência, o credor deverá suportar conseqüências, de 

natureza econômica. 

 

  Violado o princípio da boa-fé objetiva – natureza de cláusula 

geral – gerado a partir da prática da negligência, por parte do credor, 

acarreta o dever acessório de mitigar seu prejuízo, já que sua violação 

corresponde a uma culpa delitual. 

 

  O doutrinador FLÁVIO TARTUCE, em sua obra “Função Social dos 

Contratos. Do Código de Defesa do Consumidor ao novo Código Civil”, 

editora Método, 1ª edição, 2005, citando a professora VERA JACOB FRADERA 

nos dá exata dimensão do problema: 

 

“Não cumprido o dever de mitigar o próprio prejuízo, o credor poderá 

sofrer sanções, seja com base na proibição de venire contra factum 

proprium, seja em razão de ter incidido em abuso de direito, como 

ocorre em França... A consideração do dever de mitigar como dever 

anexo, justificaria, quando violado pelo credor, o pagamento de perdas 

e danos... Em outras oportunidades também tivemos a chance de 

apontar que com o princípio da boa-fé objetiva surgem novos 

conceitos visando à integração do contrato, em sintonia com o 

Enunciado nº 26 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na I 

Jornada de Direito Civil, pelo qual “a cláusula geral contida no art. 422 

do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, 

suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como 

a exigência de comportamento leal dos contratantes”. 
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   Melhor dizendo, o duty to mitigate the loss é o dever do credor 

de mitigar o prejuízo, a própria perda, evidenciado pelo Enunciado nº 169 da 

III Jornada de Direito Civil: 

 

“O princípio da boa fé objetiva deve levar o credor a evitar o 

agravamento do próprio prejuízo.”  

 

  Não pode a Ré, valendo-se da própria torpeza e da ignorância 

do consumidor, enredá-lo numa teia contratual, a qual este não tem, sequer, 

acesso, no sentido de escravizá-lo para todo o sempre com a cobrança de 

juros e mais juros, mantendo assim sua ‘fidelidade’. 

 

  Foi exatamente isso que o legislador, ao publicar o art. 422 do 

Código Civil tinha em mente... a férrea defesa do princípio da boa-fé 

objetiva como pressuposto primordial das relações contratuais. 

   

  Fato esse ignorado pela Ré na sua sanha alucinada atrás do 

lucro fácil em detrimento dos pobres latino-americanos, uma vez que os 

holandeses que gerenciam suas atividades não tiveram a ousadia de fundar 

empresa idêntica em sua terra natal. 

 

  Ao fornecer cartão de crédito a pessoa que não possui 

nenhuma fonte de renda e que encontra-se em estado de necessidade, a 

Ré chamou para si toda a responsabilidade na concessão desse crédito 

devendo, portanto, suportar eventuais perdas. 

 

  Daí porque, aplicando-se a teoria do duty to mitigate the loss, a 

situação aqui presente é no sentido de revisar as cláusulas contratuais que 

permitem a cobrança de juros em patamar acima daqueles previstos no art. 

406 do Código Civil em concomitância com o § 1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. 
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  Certo é que não se pretende aqui impor limites às taxas de juros, 

até porque essa matéria já se encontra sepultada por nossos tribunais. 

 

  O que se quer é a revisão do contrato firmado entre as partes, 

levando-se em conta o disposto no art. 422 do Código Civil; o estado de 

necessidade que se encontra o Autor; a irresponsabilidade na concessão do 

crédito e o rompimento brutal do princípio da boa-fé objetiva consagrado no 

novo Código Civil. 

 

  Aplicando-se, desse modo, os juros previstos no art. 406 do 

Código Civil juntamente com o § 1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional, o Autor é devedor da importância de R$ 958,20 (novecentos e 

cinqüenta e oito reais e vinte centavos). 

 

  Importante lembrar que o valor acima apontado é, 

praticamente, cinco vezes menor que o montante do débito indicado pela 

Ré em seus ‘cadastros’. 

 

  O Autor contará com a solidariedade de amigos e parentes 

para pagar esse valor, razão pela qual, desde já, requer a expedição de 

guia para depósito judicial. 

 

3. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA3. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA3. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA3. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA    

 

  Ausente de controvérsias que a relação firmada entre Autor e Ré 

é de consumo. 

 

  Aplicam-se, pois, as regras do Código de Defesa do Consumidor, 

notadamente no que diz respeito à inversão do ônus da prova e da 

facilitação de defesa ao hipossuficiente. 

 

  Assim, considerando que o Autor, desde já, requereu a 

expedição de guia para pagamento do resíduo que deve à Ré, não é justo 

que seu nome seja inscrito nos cadastros dos maus pagadores. 
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  Nessa senda, razão não há para que o Autor se veja turbado de 

seu bom nome, durante o curso do litígio, nos termos do entendimento 

uníssono do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

 

“DEFESA DO CONSUMIDOR. DÍVIDA OBJETO DE DISCUSSÃO EM 

JUÍZO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE. Consumidor. Inscrição de seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito. Montante da dívida objeto de 

controvérsia em juízo. Inadmissibilidade. Constitui constrangimento e 

ameaça vedados pela Lei nº 8.078, de 11.09.90, o registro do nome do 

consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando o montante 

da dívida ainda é objeto de discussão em juízo. Recurso Especial 

conhecido e provido.” (Ac. Un. da 4ª T. do STJ – REsp. 

00184221/SC – rel. Min. Barros Monteiro – j. 03.11.98)    

 

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DÍVIDA EM JUÍZO. REGISTRO DO 

DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. 

- Estando o montante da dívida sendo objeto de discussão em juízo, 

pode o Magistrado deferir o pedido do devedor para obstar o registro 

de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ – 4ª T. – REsp 

419058/SP – rel. Min. Barros Monteiro – j. 28.05.2002) 

 

“O recurso especial manejado pela autora contra esse julgado acha-se 

fundamentado inclusive em divergência jurisprudencial com acórdãos 

desta Quarta Turma, que firmam posição no sentido de ser descabida a 

inscrição do nome do devedor no cadastro do Serasa enquanto tramite 

ação onde seja discutida a exigibilidade e o valor do débito... 

Em face da orientação referida, das peculiaridades do caso e do 

manifesto dano que emerge para o cidadão da providência protetiva do 

crédito, bem como salientando a ausência de prejuízo para o banco 

réu, tenho por presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, 

ensejando a concessão da liminar para, dando efeito suspensivo ao 

recurso especial, determinar que na pendência da decisão de mérito da 

ação principal não seja efetivado o cadastro do nome da autora nos 

serviços de proteção ao crédito.” (STJ – 4ª T. – REsp nº 

99/0017962-5-RS – rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 

16.03.1999)  
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  MÁRCIO MELLO CASADO, comenta o julgado com pertinência: 

 

“Ora, em uma economia onde cada vez mais o crédito é condição de 

cidadania e elemento indispensável à atividade produtiva, a represália 

adotada pela instituição financeira, repercutindo em todo o Sistema 

Financeiro, imporia à Requerente um dano superior ao de pagar o 

indevido...A ação cartelizada do Sistema Financeiro, através do Serasa, 

determina à cidadania, de um modo geral, e ao setor produtivo, de 

forma mais aguda, que efetuem, antes de litigar contra um banco, a 

necessária avaliação prévia da relação de custo/benefício; na maior 

parte das vezes o setor produtivo prefere pagar o indevido e o ilegal do 

que sofrer a restrição coatora.”  (in, “Proteção do Consumidor 

de Crédito Bancário e Financeiro”, editora Revista dos 

Tribunais”, 1ª edição, 2000)(grifos nossos) 

 

  Assim, Excelência, imperiosa se faz a concessão da liminar no 

sentido de que a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor em órgãos 

de restrição ao crédito ou, se já o fez, que o retire imediatamente, sob pena 

de multa diária a ser fixada pelo Juízo. 

 

  Nesse contexto, o Autor pugna pela antecipação da tutela 

jurisdicional, na forma do disposto no art. 273, inciso I e seu § 7º, do Código 

de Processo Civil, posto que cristalina a argumentação despendida nesta 

exordial, no sentido de que a Ré se abstenha de inscrever seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores. 

 

DO PEDIDODO PEDIDODO PEDIDODO PEDIDO    

 

  Diante de todo o exposto, nada mais resta, senão requerer: 

 

  a – a antecipação de tutela, nos moldes do art. 273 do Código 

de Processo Civil, no sentido de que a Ré se abstenha de inscrever o nome 

do Autor nos cadastros de restrição ao crédito ou, se já o fez, que o retire 

imediatamente, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; 
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  b – a expedição de guia, no valor de R$ 958,20 (novecentos e 

cinqüenta e oito reais e vinte centavos), a fim de que o Autor caucione o 

Juízo do valor que considera justo para quitação de seu débito; 
 

  c – a citação da Ré para, querendo, contestar a presente sob 

pena de confissão e revelia; 
 

  d – a produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, em especial, testemunhal, documental e depoimento pessoal do 

representante legal da Ré, salvaguardando-se o Autor ao direito à inversão 

do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor; 
 

  e – a condenação do Réu ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios, estes de acordo com o § 4º do art. 20 do Código de 

Processo Civil; 

 

  f – a confirmação, por sentença, das tutelas antecipadas 

anteriormente deferidas; 

 

  g – a declaração, por sentença, com fundamento no art. 422 do 

Código Civil, da nulidade de todas as cláusulas contratuais que 

estabeleçam a cobrança de juros superiores à taxa legal, em decorrência 

do estado de necessidade do Autor; da irresponsabilidade na concessão do 

crédito e na lesão ao princípio da boa-fé objetiva, aplicando-se, pois, a 

teoria do duty to mitigate the loss; 

 

  h – com o pagamento do valor de R$ 958,20 (novecentos e 

cinqüenta e oito reais e vinte centavos), a declaração, por sentença, da 

inexistência de quaisquer débitos do Autor para com a Ré, em relação ao 

cartão de crédito, objeto da demanda, para que assim e, somente assim 

procedendo, seja reconhecido o Poder Judiciário como feitor de 

 

J U S T I Ç A ! ! ! 
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  Para efeitos do art. 39, inc. I, do Código de Processo Civil: Rua Dr. 

Nélson de Sá Earp, nº 95, grupo 303, Centro, Petrópolis-RJ. 

 

  Dá-se à causa o valor de R$ 958,20 (novecentos e cinqüenta e 

oito reais e vinte centavos). 

 

  Petrópolis, 30 de outubro de 2008. 

  

  João Ricardo Ayres da Motta 

              OAB/RJ 84.803 

 

  


