
 
 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA ___ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
REGIONAL DA ILHA DO GOVERNADOR 

 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 
 
 
 
 
 
 
 

 
  REQUERENTE, (qualificação), residente e domiciliada na Estrada da Bica, nº 

521, Jardim Guanabara – Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.931-070 vem por seu 

advogado infra-assinado, com escritório situado (endereço), onde recebe avisos e intimações 

com fulcro no artigo 39, inciso I do Digesto Processual Civil, que as publicações ocorram 

exclusivamente em nome do Dr. Fulano de tal, inscrito na OAB(..), propor a  

 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 
Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

 

 

 

em face do EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL., inscrita no 

CNPJ sob o nº: com sede na Presidente Vargas, nº , Centro, Rio de Janeiro – RJ, 
CEP:, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor: 

 
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
 
   A AUTORA por preencher os requisitos legais então previstos, requer 

que lhe seja concedida o benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, porquanto não possui 

condições de suportar as despesas extrajudiciais e processuais, sem prejuízo do 

próprio sustento, e enquadrando-se nos requisitos previstos nas leis nº 5584/70 e 



1060/50, com redação que lhe deu a lei nº 7510/86, indicando desde já, como seus 

advogados os subscritores do instrumento de procuração. 

 

  A AUTORA para fundamentar seu pedido, acosta com a exordial a 

declaração de hipossuficiência e as certidões de DAI (declaração anual de isento). 

 

 

DOS FATOS 
 
  A AUTORA possui contrato de prestação de serviço telefônico com a RÉ, possui 

a linha (......-......). A AUTORA está em dia com todas as suas obrigações contratual, mesmo 

adimplente, teve seu nome incluído na lista dos inadimplentes, conforme se observa com a 

certidão em anexo. 

 

  A AUTORA não recebeu qualquer comunicação prévia da inclusão de seus 

dados no serviço de proteção ao crédito, só vindo tomar conhecimento da NEGATIVAÇÃO, 

quando buscou uma linha de crédito no banco que mantêm conta corrente. Sua solicitação de 

aumento do limite foi negada, em decorrência da anotação em seu CPF. 

 

  Diante do apontamento negativo, a consumidora foi informada pela gerente 

de sua conta corrente, que a suspensão do limite do cheque especial, emissão do talão de 

cheque é automaticamente suspensa, bem como os demais produtos disponibilizados pela 

instituição bancária. 

  Em contato com a RÉ para normalização, foi informada de não existir qualquer 

pendência financeira no sistema. 

  Como a NEGATIVAÇÃO É UM FATO, e CONTRA FATOS NÃO EXISTEM 

ARGUMENTOS. 

  Com a ausência de solução administrativa, não restou outra alternativa a não 

ser a propositura da presente demanda judicial. 

 
DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
 
  A tutela antecipatória pode ser concedida no curso do processo de 

conhecimento, constituindo verdadeira arma, escudo contra os males que podem ser 

acarretados pelo tempo do processo, sendo viável não apenas para evitar um dano irreparável 

ou de difícil reparação, mas também para que o tempo do processo seja distribuído entre as 



partes de forma equitativa, perante a fragilidade do AUTOR e as conseqüências que o ato 

ilícito pode gerar a sua carreira militar. 

  E inquestionável que o perigo da demora, no tramite processual prejudica 

aquele que detêm o direito, no caso em testilha, o AUTOR POR EQUIPARAÇÃO vítima dos 

abusos cometidos pela instituição bancária. 

  Na verdade, a Antecipação visa à distribuição do ônus do tempo do processo. 

 

  Como ensina o Douto Luiz Guilherme Marinoni, na sua obra Manual do 

Processo de Conhecimento, p. 198, quando descreve que não existem motivos para timidez 

no uso da tutela, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado, uma vez 

que o tempo do processo sempre prejudicou o autor que tem razão, como no caso sub judice. 

É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos. A tutela 

antecipatória permite perceber que não só a ação (o agir, a antecipação), que pode causar 

prejuízo, mas também a omissão. O juiz que se omite é tão nocivo quanto o juiz que julga 

mal. Prudência e equilíbrio não se confundem com o medo, e a lentidão da justiça exige que o 

juiz deixe de lado o comodismo do antigo procedimento ordinário – nos quais alguns imaginam 

que ele não erra – para assumir as responsabilidades de um novo juiz, de um juiz que trata dos 

“novos direitos” e que também tem que entender - para cumprir sua função sem deixar de 

lado sua responsabilidade social - o bem estar da família do lesionado – que as novas situações 

carentes de tutela não podem, em casos não raros, suportar o mesmo tempo que era gasto 

para a realização dos direitos de sessenta anos atrás, época em que foi publicada a célebre 

obra de CALAMANDREI, sistematizando as providencias cautelares. 

  Além do que, esse r. Tribunal, bem como, a jurisprudência entende que o fato 

de se questionar judicialmente determinada cobrança já enseja medidas protetivas ao 

consumidor hipossuficiente. 

 
  Diante do material acostado, bem como, a verossimilhança das alegações 

contidas na exordial, o AUTOR por equiparação roga pela concessão da Antecipação de Tutela 

para exclusão de seus dados cadastrais da lista dos inadimplentes, no prazo máximo de 72 

horas, sob pena da aplicação de multa diária no valor de R$ 226,00 (duzentos e vinte seis 

reais). 

 

 

 

 



DO DIREITO 

 
  A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a ensejar a aplicação 

das regras do Código de Defesa do Consumidor e, principalmente do art. 14, o qual prevê a 

responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços. 

  Considerando que a cobrança foi indevida, levando o nome da AUTORA a 

NEGATIVAÇÃO quando estava estritamente em dia com sua obrigação, não obstante o 

dissabor moral experimentado em decorrência desse fato, a AUTORA não promoveu qualquer 

ação de responsabilidade civil em face da RÉ. 

 

  Veja, douto Julgador, a RÉ não se preocupa com o controle do recebimento de 

seus créditos, expondo moralmente seus clientes com o lançamento indevido do nome dos 

mesmos nos serviços de proteção ao crédito, com a negativa de títulos pagos, e 

consequentemente cobrados indevidamente, como no caso vertente, pois a AUTORA 

encontra-se com seu nome lançado no SPC/SERASA, desde -------, em razão do débito de R$, 

vencida em __/__/____, quando na realidade a AUTORA nada devia nessa época. 

 

  Não obstante o pagamento da fatura em questão, a RÉ lançou e vem 

mantendo indevidamente o nome da AUTORA no SERASA desde ____/___/_____, até a 

presente data, como comprava os documentos em anexo, não obstante às inúmeras tentativas 

encetadas pela AUTORA junto a RÉ solicitando o cancelamento da anotação, sem lograr êxito. 

 

   Cuida-se de responsabilidade objetiva, adotando o Código do Consumidor a 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual suporta o fornecedor de produtos e 

serviços, os ônus decorrentes do risco de sua atividade, a menos que logre êxito a empresa, 

em comprovar qualquer circunstância que venha a elidir sua responsabilidade, o que por certo, 

não ocorrerá.  

 

   Neste sentido, verifica-se que os fatos alinhados na exordial, representam o 

chamado fortuito interno inerente à atividade lucrativa desenvolvida pelos fornecedores de 

serviços, o que enseja a responsabilidade destes últimos. 

 

 

 



  Assim, importante notar o que dispõem o artigo 14 do Codecon, aplicáveis, in 

casu: 

 “Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

 

 

 DO DANO MORAL 

 

   A obrigação de indenizar o dano moral decorre da responsabilidade civil 

aquiliana ou extracontratual, imposta pelo artigo 186, do Código Civil, bem como, pelo artigo 

5º, inciso X, da Carta Magna. 

 

   Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

  O grande dilema que se apresenta nos dias atuais é, porém, a definição do que 

seja “moral” e quando ela é violada. Apesar das definições doutrinárias de inúmeros juristas de 

renome não se verifica, dentre os trabalhos publicados, a determinação do que é dor moral, 

pois nada mais há de subjetivo no ser humano do que seus sentimentos. E, como cada homem 

difere do outro, quer em forma, quer em essência, o que atinge os sentimentos para uns não o 

faz para outros. 

  A falha no sistema jurídico não pode dar ensejo ao desenvolvimento do 

instituto do dano moral, sob pena de não apenas desgastá-lo, como também o próprio 

sentimento ínsito ao ser humano. Em qualquer dos pólos que se esteja de um processo, 

portanto, se mostra indispensável o cuidado para que o elemento essencial à responsabilidade 

civil, ou seja, o dano à moral fique plenamente caracterizado. 

  O dano moral é configurado pela ofensa a um bem de ordem moral, agredindo 

assim a liberdade individual, a honra, a pessoa, a família e/ou a atividade laboral, causando 

sofrimento de ordem psicológica ao ofendido. 

  A ofensa moral está no plano psicológico, afetando o comportamento psíquico 

do ofendido, que em razão da ofensa experimentada tem alterado esse comportamento, 

causando-lhe sofrimento de foro íntimo e de caráter subjetivo, que em algumas das vezes 



afeta seu patrimônio em decorrência do reflexo social  e econômico da ofensa. 

Indubitavelmente, o sofrimento moral é o mais doloroso de todos os sofrimentos, sendo 

impossível de se avaliar, tendo em vista seu subjetivismo, pois só aquele que sente a dor moral 

é capaz de medir sua extensão. Por outro lado, para amenizar esse sofrimento, impôs o 

legislador a reparação material ao causador do dano moral. 

 

   Neste caso, tendo em vista a persistência do RÉU em realizar cobrança 

indevida, conforma documentos acostados, há que se reconhecer a ocorrência de danos 

morais, decorrentes da conduta abusiva, que causa dissabores e constrangimentos a AUTORA, 

vendo seu nome sendo inserido na lista negra, sem, contudo, dar causa para a restrição.  

  Por certo, que tais sofrimentos suplantam os meros aborrecimentos, vez que 

se caracterizam, as cobranças, por totalmente infundadas, pois, repise-se, não sequer relação 

contratual entre as partes, a autorizá-la.  

   De fato, 

"Seria escandaloso que alguém causasse mal a outrem e não 

sofresse nenhum tipo de sanção; não pagasse pelo dano 

inferido".  

 

   No julgamento do RESP nº 8.768 — SP, relator o Ministro BARROS MONTEIRO, 

a egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu, conforme 

publicação na RSTJ 34/284,  

“DANO MORAL PURO. CARACTERIZAÇÃO. Sobrevindo, em 

razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na 

tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, 

configura-se o dano moral, passível de indenização. Recurso 

especial conhecido e provido”. 

 

   Apreciando o RESP nº 608.918-RS, a colenda Primeira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, feito no qual foi relator o insigne Ministro JOSÉ DELGADO, decidiu, 

conceitos que aqui se aplicam, mutatis mutandis, no sentido de que  

 

“o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre 

da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva 

demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral 

existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: “Para o dano ser 



indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo 

do respectivo direito”, acrescentando que “deve ser banida da 

cultura nacional a idéia de que ser mal atendido faz parte dos 

aborrecimentos triviais do cidadão comum, principalmente 

quando tal comportamento provém das entidades 

administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar 

as conseqüências da má organização, abuso e falta de 

eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, 

solicitude e cortesia, atender ao público. (...) Os simples 

aborrecimentos triviais aos quais os cidadãos encontram-se 

sujeitos devem ser considerados como os que não ultrapassem 

o limite do razoável, tais como: a longa espera em filas para 

atendimento, a falta de estacionamentos públicos suficientes, 

engarrafamentos etc.” 

 

“O envio de missivas com ameaças de cobrança constitui 

dano moral indenizável”, proclama o colendo Superior 

Tribunal de Justiça - RESP 731.244/AL, relator o insigne 

Ministro SIDNEI BENETI, julgado da Terceira Turma em 

10/11/2009, DJe de 23/11/2009: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. 

DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE QUALQUER OUTRA 

PUBLICIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, 

FIXADO EM R$ 87.004,00 PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 

1. - Quem obtém o encerramento de conta-corrente bancária 

tem direito à tranqüilidade ulterior, de modo que o acréscimo 

de débitos a ela e o envio de missivas com ameaças de 

cobrança constitui dano moral indenizável. 

2. - Na fixação do valor da indenização por dano moral por 

ameaça de cobrança tratando-se de débitos inseridos em 

conta encerrada deve ser ponderado o fato da inexistência de 

publicidade e de anotação no serviço de proteção ao crédito, 



circunstâncias que vêm em desfavor de fixação de valor 

especialmente elevado, mormente se considerados os valores 

que vêm sendo fixados por esta Corte. 3. - Recurso Especial 

provido em parte, reduzindo-se a R$ 10.000,00, em moeda do 

dia deste julgamento, o valor de R$ 87.004,00, fixado no caso 

de cobrança indevida de débito de R$ 870,00. 

 

   Pertinente a lição do douto Sérgio Cavalieri Filho (“Programa de 

Responsabilidade Civil”, 6ª ed., Ed. Malheiros, 2006, pg. 116): 

 

 “Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta 

ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do 

dano, as condições sociais do ofendido, e outras 

circunstâncias mais que se fizerem presentes.” 

 

   Em casos similares, assim decidiu este Tribunal: 

 

Ação Ordinária - Preliminares Rejeitadas. Exclusão de 

Negativação - Divida Paga. Dever da Instituição 

Bancaria. A impossibilidade jurídica do pedido somente 

ocorre quando o ordenamento veda o deferimento da 

proteção jurisdicional requerida pela parte. O interesse de 

agir está na necessidade da parte verificar, se a restrição 

ao seu crédito se deu na forma legal, sendo que a 

procedência ou não do feito, dependerá das provas que 

serão produzidas pelas partes. A teor do que dispõem os 

artigos 43, §3º, e 73 do Código de Defesa do Consumidor, 

constitui obrigação do credor, tão logo regularizada a 

situação de inadimplência, proceder ao imediato 

cancelamento dos dados constantes nos órgãos de 

 



proteção ao crédito, sob pena de ofensa à sua finalidade, 

já que não se prestam a fornecer informações inverídicas 

a quem delas necessita. Preliminares rejeitadas e recurso 

não provido. (TJMG; APCV 1.0024.09.486007-9/0011; 

Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alberto 

Aluízio Pacheco de Andrade; Julg. 15/12/2009; DJEMG 

29/01/2010) 
 

 

 

 
Banco de Dados. Tutela Antecipada. Exclusão do Nome da 

Devedora dos Bancos de Dados por Dívida Paga e Suspensão 

dos Efeitos do Protesto Do Titulo. Admissibilidade. Juíza da 

causa reconheceu a validade do pagamento do valor acordado 

entre as partes, mas indeferiu a exclusão da negativação com 

base em questões periféricas, dando relevância à pendência do 

pagamento de custas ao cartório de protesto, por ser de 

responsabilidade da autora, bem como à possibilidade de a 

própria devedora obter a "baixa" na esfera administrativa, 

acrescentando não haver prova de que o Banco-réu assumiu o 

compromisso de efetuar o cancelamento das anotações. 

Presença da verossimilhança da alegação, pois o que é 

relevante é o fato de a divida se encontrar paga e também 

porque a obrigação do cancelamento das anotações não é do 

devedor, mas sim do credor, conforme jurisprudência do STJ. 

Tutela antecipada deferida. Recurso provido. (TJSP; AI 

7328193-1; Ac. 3989360; São Paulo; Vigésima Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Junior; Julg. 

27/07/2009; DJESP 21/08/2009) 

 

Ação de Indenização por Danos Imorais. Negativação 

Indevida. Dívida já Paga. Dano Moral Caracterizado. 

Arbitramento da Compensação Em Valor Razoável e 

Proporcional. Correção Monetária. Termo Inicial na Data do 

Arbitramento (Súmula Nº 362 Do STJ). Recurso Parcialmente 



Provido. / A inserção ou a manutenção cio nome daquele que 

já quitou divida em cadastro de inadimplentes, gera dueito à 

indenização por dano moral independentemente da PI ova 

objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo auloi, que 

sepeimite, na hipótese, presumir. 2. "A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento". (TJSP; APL 7353174-5; Ac. 3685466; Taubaté; 

Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto 

Dos Santos; Julg. 04/06/2009; DJESP 08/07/2009) 

 

Responsabilidade Civil. Negativação do Nome da Autora por 

Divida Já Paga. Pagamento Comprovado. Regularização que 

Deveria ser Providenciada pelo Credor, Nos Termos do Art. 

43, §3º, do Código de Defesa Do Consumidor. Dano Moral 

Caracterizado. Dano Presumido. Indenização Devida. Valor 

Elevado. Juros de Mora. Taxa Selic. Inadmissibilidade. 

Utilização das mesmas taxas utilizadas para o pagamento de 

impostos devidos à Fazenda Nacional, fixados em 1% ao mês 

pelo CTN. Honorários advocatícios elevados como 

conseqüência da elevação do valor da indenização, usado 

como sua base de cálculo. Apelo da ré desprovido, provido em 

parte o da autora. (TJSP; APL 7107753-3; Ac. 3511453; São 

José do Rio Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Rui Cascaldi; Julg. 04/03/2009; DJESP 01/04/2009) 

 

Ação de Indenização por Danos Morais. Negativação 

Indevida. Dívida já Paga. Dano Moral Caracterizado. 

Compensação que Deve ser Fixada em Valor Razoável e 

Proporcional. Recurso Parcialmente Provido. A inserção ou a 

manutenção do nome daquele que já quitou divida em 

cadastro de inadimplentes, gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à 

honra e a reputação sofrida pelo autor, que se permite, na 

hipótese, presumir. (TJSP; APL 7299502-3; Ac. 3393359; Avaré; 



Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto 

Pinto dos Santos; Julg. 27/11/2008; DJESP 06/01/2009 

 

Indenização. Danos Morais. Divida Paga. Negativação do 

Nome da Autora. Culpa da Empresa Reconhecida. Ilegalidade 

e Abusividade Do Ato Praticado. Responsabilidade de quem 

procedeu à inclusão no nome da. Autora no cadastro de 

inadimplentes. Quantum fixado segundo o critério da 

razoabilidade. Ilegitimidade de parte bem afastada. Recursos 

improvidos. (TJSP; APL 7134542-7; Ac. 2589485; Osasco; 

Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Graciella 

Salzman; Julg. 18/04/2008; DJESP 27/05/2008) 

 

   Quanto ao valor da indenização a ser fixado por V.Exª, deve levar em 

consideração a reincidência civil do RÉU, além é claro, do poder econômico das partes e seu 

status social. 

 

   As sociedades empresárias atuantes no mercado devem arcar com as 

conseqüências danosas do risco que assumem, e a elas cumpre adotar medidas que torne 

seguro o serviço disponibilizado a sociedade.  

 

   Por outro lado, nos termos da uníssona jurisprudência sobre a matéria, tem-se 

que o dano moral decorrente da indevida inclusão do nome nos cadastros de restrição ao 

credito ocorre “in re ipsa”, ou seja, deriva da mera conduta ilícita, sendo desnecessária a 

comprovação de quaisquer outros prejuízos adjacentes, conforme comprovado nos julgados 

anteriormente analisados. 

   

   Exª, não resta dúvida que na peça de bloqueio, encontraremos alegações no 

sentido de ser incabível o ressarcimento, porque não comprovado o prejuízo no caso concreto, 

não merecendo tal argumento prosperar, já que o dano moral decorre da própria 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA e dos seus desdobramentos. 

 

  O RÉU irá aduzir, ainda, que não poderia ser condenado ao ressarcimento dos 

prejuízos sofridos pela AUTORA, porque não agiu com dolo ou culpa, já que outra conduta não 

lhe era exigível. Conduta Exª, a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva em 



relação aos danos causados por defeitos na sua execução, independente, assim, da 

demonstração de dolo ou culpa, com fulcro no artigo 14 do CDC. 

 

  Exª; por certo, que a indenização por dano moral causado pela prática abusiva 

e a inscrição indevida do nome da AUTORA deve ser compensatória e servir de advertência 

contra condutas similares, presente assim; o caráter  punitivo da reparação. 

   

APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DO TEMPO LIVRE 

 

   Com efeito, na peça de bloqueio, por certo, que o RÉU não comprovará o 

exercício regular do seu direito, eis que a fatura encontra-se quitada.  

 

  A busca pela solução administrativa demanda uma longa disponibilidade de 

tempo e de recurso, eis que fica horas pendurado no telefone, na tentativa de solucionar o 

problema. 

   Desta forma, transparece a conduta abusiva do RÉU, que, cobra por um serviço 

já quitado e ainda obriga o consumidor a dispor do seu tempo para regularizar uma situação 

com a qual não concorreu. 

 

   Neste sentido: 

 

Apelação. Ação indenizatória, com pedido de tutela 

antecipada. Cartão de crédito enviado à autora, que alega não 

ter solicitado. Cartão bloqueado, e não utilizado. Cobranças 

indevidas, a título de seguro do mencionado cartão. Sentença 

de procedência parcial do pedido, reconhecendo a inexistência 

de relação contratual e a nulidade das cobranças realizadas e 

determinando que os réus abstenham-se de inscrever o nome 

da autora em cadastros de proteção ao crédito. Apelante 

pugna pela ocorrência de danos morais. Danos morais 

configurados, in casu. Prática abusiva, art. 39, III, do Código de 

defesa do consumidor. Persistência dos réus em efetuar a 

cobrança, através do envio de faturas, mesmo no decorrer do 

feito. Precedentes jurisprudenciais, deste Tribunal e do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmulas 54 e 326 do STJ. Súmula 



97 deste Tribunal. Recurso a que se dá provimento, com apoio 

no art. 557, § 1º - A, do C.P. Civil.  

Ementa:Apelação. Ação indenizatória, com pedido de tutela 

antecipada. Cartão de crédito enviado à autora, que alega não 

ter solicitado. Cartão bloqueado, e não utilizado. Cobranças 

indevidas, a título de seguro do mencionado cartão. Sentença 

de procedência parcial do pedido, reconhecendo a inexistência 

de relação contratual e a nulidade das cobranças realizadas e 

determinando que os réus abstenham-se de inscrever o nome 

da autora em cadastros de proteção ao crédito. Apelante 

pugna pela ocorrência de danos morais. Danos morais 

configurados, in casu. Prática abusiva, art. 39, III, do Código de 

defesa do consumidor. Persistência dos réus em efetuar a 

cobrança, através do envio de faturas, mesmo no decorrer do 

feito. Precedentes jurisprudenciais, deste Tribunal e do 

Superior Tribunal de Justiça. Súmulas 54 e 326 do STJ. Súmula 

97 deste Tribunal. Recurso a que se dá provimento, com apoio 

no art. 557, § 1º - A, do C.P.Civil. (APELAÇÃO N° 

2009.001.34162 - DES. CARLOS JOSE MARTINS GOMES - 

Julgamento: 31/08/2009 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) 

 

 

DOS PEDIDOS 

 

   Com base no exposto, REQUER: 

 

 

1. A citação do RÉU para querendo, apresentar defesa, sob pena de serem 

reputados como verdadeiros os fatos ora alegados, nos termos dos artigos 285 e 

319 do Digesto Processual Civil; 

 

2. A concessão do benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, eis que a 

AUTORA não tem condições de arcar com as despesas das custas, e; com os 

honorários advocatícios, conforme disposto na lei 1060/50. 



 

3. Seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para imediata exclusão do 

nome da AUTORA das listas de inadimplentes, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

 

4. O reconhecimento dos termos contidos na exordial, e ao final confirmada os 

termos contidos na ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, e; 

 

5. A condenação do RÉU em indenização por danos imateriais, considerada a 

responsabilidade objetiva da instituição, com caráter de sanção civil, a ser 

arbitrado por V.Exª, tanto pelo abalo e sofrimento, conforme retro descrito, 

como, e principalmente, pelo caráter pedagógico e preventivo da reprimenda 

civil, único meio de que dispõe o consumidor para conter os abusos reiterados 

cometidos pelo RÉU, para que efetivamente seja coibida a reincidência 

contumaz e inveterada. 

 

 

6. Que os juros moratórios sejam concedidos em consonância com a Súmula 54 do 

STJ; 

 

 

7. Quando do despacho da inicial, seja determinada a inversão do ônus da prova 

em favor da AUTORA, consonante disposição do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, devendo constar tal decisão no mandado de citação; 

 

 

8. Que seja declarada a inexistência da dívida que gerou a negativação dos dados 

da AUTORA; 

 

 

9. Como o processo tramita pelo sumário, e em decorrência da dinâmica dos fatos 

não temos testemunha do fato, e quanto aos quesitos da perícia, não se 

deslumbra necessidade de formular quesitos; 

 



 

10. A condenação, ao pagamento das custas processuais, conforme disposto no 

artigo 20, § 3º do Digesto Processual Civil; 

 

11. Pretende-se provar o alegado mediante prova documental, que ora se acosta, e 

demais meios em Direito admitidos, nos termos do artigo 322 do Digesto 

Processual Civil. 

 

   Dá-se a causa meramente para fins fiscais, o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). 

 

 

       Rio de Janeiro, 30 de março de 2010. 

 

 

      

 __________________________________ 

                                                                               Advogado 

                                                                        OAB/(______) 


