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SENTENÇA

 

            

Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 9.099/95.

Não foram argüidas preliminares, os pressupostos processuais e as condições da ação estão
presentes, não há qualquer questão processual pendente, motivo pelo qual, passo ao mérito.

O autor pretende a condenação do réu na obrigação de fazer, para que retire as restrições
internas de seus Bancos de dados e do sistema creditício, bem como indenização pelos danos materiais e
morais supostamente sofridos.

Para tanto, afirma que é titular das contas nº 3718179-3 e 58152-6 e que, em virtude de outra
ação ajuizada contra o requerido, foi surpreendido com o cancelamento de seu cartão de crédito, mesmo
estando sempre em dia com suas obrigações. Posteriormente, tentou obter crédito, o que lhe foi recusado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. A controvérsia deve
ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Da análise dos autos, entendo que parcial razão acompanha o requerente.

O cerne da questão consiste em saber se o cartão de crédito do consumidor foi indevidamente
cancelado, bem como se em razão desse cancelamento sobreveio dano imaterial indenizável.

Não há prova cabal nos autos que permita concluir seguramente se o cartão do consumidor foi
cancelado. Entretanto, como o requerente não teria condição de produzir prova nesse sentido (Art. 5º da
Lei 9.099/95), era ônus da requerida demonstrar que em momento algum houve o cancelamento ou
bloqueio, acostando aos autos prova de que o consumidor permanece utilizando regularmente o cartão de
crédito, o que não fez (Art. 373, inciso II, CPC).



Assim, imperioso considerar-se verídica a versão narrada na petição inicial, no sentido de que o
requerente teve seu cartão cancelado sem motivo justo e sem prévia comunicação, em manifesto abuso do
fornecedor de serviços, uma vez inexistente mora ou inadimplemento do consumidor.

Cabe ressaltar que a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor é a
teoria do risco da atividade, sendo irrelevante discussão acerca da culpa da parte requerida pelo evento
ofensivo que causou.

Evidenciado o defeito na prestação do serviço, uma vez que o consumidor em momento algum
solicitou o cancelamento do cartão e sempre esteve adimplente com sua obrigações, deve a reparar os
danos decorrentes de sua conduta abusiva e atentatória à boa-fé objetiva (Art. 4º, inciso III, Art. 6º, inciso
VI e Art. 14 do CDC).

Quanto à obrigação de fazer para retirada de restrições cadastrais, não considero qualquer ato
ilícito porquanto as informações mantidas internamente pelas instituições bancárias referentes aos clientes
são legítimas, consoante entendimento jurisprudencial prevalente. 

Quanto aos danos materiais, o autor pleiteia repetição de indébito de todo valor pago (R$
436,02), contudo, de acordo com a própria exordial, o cartão foi cancelado no final de março. Assim, a
restituição da anuidade deve ocorrer proporcionalmente, o que perfaz a quantia de R$ 327,02, em sua
forma simples, por não restar configurado os requisitos autorizadores da repetição de indébito.

Nota-se que até esta data não há qualquer prova do cartão ter sido reativado pelo requerido.

Passo a analisar o pedido de dano extrapatrimonial.

O dano moral capaz de gerar reparação pecuniária é aquele que viola direito da personalidade,
atingindo o sentimento de dignidade da vítima.

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “dano moral é a lesão de bem integrante
da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor,
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (  Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição,in
Malheiros Editores, p. 78).

É sério o constrangimento por que passa o consumidor ao ter uma venda negada sob a
informação de que o cartão de crédito está cancelado, uma vez que frustra sua legítima expectativa de
utilizá-lo como meio de pagamento de compras quando adimplente com suas obrigações contratuais.

São transtornos e constrangimentos que afetam a imagem do consumidor, escapando à esfera
dos meros dissabores do cotidiano.

Nesse quadro, o fato ofensivo acima demonstrado, por si só, gera o dano extrapatrimonial, eis
que se trata de dano  ou seja, presumido, dispensando-se comprovação do ferimento a direito dain re ipsa,
personalidade (Art. 5º, inciso X, da Constituição Federal).

Com relação ao valor indenizatório, anoto que a reparação por danos morais possui dupla
finalidade: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, como fator de desestímulo à prática de
atos lesivos à personalidade de outrem. O  não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outroquantum
lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

Especificamente quanto à hipótese vertente, para uma precisa valoração da extensão dos danos
impõe-se considerar que o consumidor não foi previamente comunicado do cancelamento, o que
evidencia a abusividade da conduta da fornecedora para com seu cliente. Além disso, mesmo diante das
reclamações do consumidor, a requerida não reativou o cartão, o qual permanece cancelado até esta data,
assim a restrição que em tese deveria se referir tão somente ao Banco do Brasil, ampliou-se impedindo o
autor de efetivar com outra instituição bancária a formalização de contrato de cartão de crédito.

Destarte, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como de vedação do
enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos
morais experimentados pelo requerente, observada a capacidade econômica das partes, a gravidade do
fato e a extensão do dano gerado.



Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, para condenar a requerida ao pagamento de: 

a)  R$ 327,02 (trezentos e vinte e sete reais e dois centavos), com acréscimo de juros de 1%
ao mês e atualização monetária a partir da citação;

b) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos imateriais, quantia a ser 
acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da
publicação da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei Federal n°
9.099/95.

umpre à parte autora solicitar, após o trânsito em julgado, por petição o início da execução,C
instruída com planilha atualizada do cálculo, conforme regra do art. 513, do CPC e do art. 52, IV, da Lei
nº 9.099/95, sob pena de arquivamento do feito.

Sentença assinada por meio eletrônico.

Publique-se. Intimem-se.
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