
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
órgão vinculado à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro CNPJ n.º 30.449862/0001-67) sem personalidade 
jurídica, especialmente constituído para defesa dos interesses e direitos dos consumidores, estabelecida à Rua Dom 
Manoel s/n, Praça XV, Rio de Janeiro-RJ vem, por seus procuradores, propor 

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Contra CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A, inscrita no CNPJ sob o n.° 34098442/0001-34, situada 
à Avenida Ipiranga, n.° 855, Centro, São Paulo-SP, CEP: 01039-900, MASTERCARD BRASIL S/C LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 05577343/0001-37, situada à Avenida das Nações Unidas, n.° 12995, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP: 
04578-000, e VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, inscrita no CNPJ sob o n.° 01027058/0001-
91, estabelecida à Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.° 1830, Torre I, 9° andar, Itaim Bibi, CEP: 
04543000, com fundamento nos artigos 4°, III, 6°, III, 31, 39, IV e 42, todos da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), e nos termos que se seguem:

PRELIMINARES
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n.° 8.078/90, norma especial de ordem pública e interesse social (artigo 
1°), deve ser obrigatoriamente aplicado à presente demanda, tendo em vista que a relação existente entre as rés e os 
usuários do produto/serviço por elas fornecidos é de consumo, conforme disposto nos seus artigos 2° e 3°, caput e 
parágrafos.

Todavia, levando em consideração que o objeto dos serviços/produtos fornecidos pelas rés é a concessão de crédito, 
convém demonstrar que a “conhecida” discussão provocada pelas instituições financeiras sobre a não incidência do 
CDC aos contratos de concessão de crédito não prospera, para que não reste qualquer dúvida acerca da incidência do 
Diploma de proteção do consumidor aos contratos de concessão de crédito.

Alegam as instituições financeiras que os contratos de concessão de crédito (financiamentos, empréstimos...) não se 



submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o dinheiro (crédito), devido a sua natureza 
circulatória, somente poderia ser utilizado para aquisição de bens ou remuneração de serviços, afastando de quem o 
toma a característica de consumidor final exigida pelo seu artigo 2º.

Ou seja, o dinheiro (crédito), por ser um instrumento ou meio de pagamento que circula no mercado, não poderia ser 
consumido pelo seu beneficiário, não podendo haver, portanto, um destinatário final. A exceção seria apenas em relação 
aos colecionadores de moedas.

O artigo 3º do CDC conceitua fornecedor, de forma ampla, como “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 
de serviços”. O parágrafo 1º do dispositivo ora em analise acentua que, “produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material ou imaterial”, enquanto que o parágrafo 2º específica que, “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A relação jurídica, para poder ser definida como de consumo, exige também a presença de um consumidor, que, segundo 
definição dada pelo artigo 2º do CDC, “é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário 
final”.

A expressão “destinatário final”, neste caso, é que vai, portanto, definir se a relação jurídica havida entre o tomador 
do crédito e a instituição concedente é ou não de consumo, uma vez que o já mencionado parágrafo 2º do artigo 3º 
incluiu todas as atividades (desempenhadas mediante remuneração) de natureza bancária, financeira e de crédito sob a 
subordinação do Código de Defesa do Consumidor.

A expressão “destinatário final” deve ser interpretada de acordo com a ratio do Código de Defesa do Consumidor, que, 
segundo a doutrina e a jurisprudência, exige a não profissionalidade do beneficiário do produto ou serviço, ou seja, o 
produto ou o serviço não pode ser utilizado para fins profissionais.

Seria um absurdo exigir, para que se caracterizasse a relação como sendo de consumo, que o beneficiário do crédito 
ficasse de posse do numerário sem empregá-lo na produção ou no consumo. O fato de dispor dos recursos como bem 
entender, utilizando em seu favor ou de sua família, para atendimento de uma necessidade própria, não descaracteriza 
o fornecimento dos recursos como relação de consumo.

O artigo 2° do CDC exige apenas que o consumidor seja o destinatário final do produto ou do serviço, sem nada 
mencionar sobre a destinação econômica ou prática do bem adquirido ou do serviço prestado.

Ementa - Em se tratando de mútuo bancário são aplicáveis as normas do Código de Defesa do 
Consumidor por se enquadrar a espécie no conceito de produto ou serviço, apesar de estarem 
os bancos, especialmente contemplados no artigo 3°, § 2°, do Codecon, como prestadores de 
serviços.
(AgIn 128787-2 - 4ª Câmara Cível - TAPR, j. 10/03/1999 – rel. Juiz Jurandyr Souza Jr.).
Voto - (...)
Sob esse argumento não se podem excluir da incidência das normas do CDC os contratos de 
crédito, cujos recursos sejam tomados pelo consumidor para fazer frente a despesas de produção 
ou consumo, pois a circunstância de gastar esse dinheiro tomado do banco não o inclui na cadeia 
de fornecedores.



(...)
O contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, também conhecido como conta 
especial ou cheque especial é um dos contratos bancários em que mais claramente se dá a 
incidência das normas de proteção do consumidor, pois, com essa operação o usuário do 
serviço bancário é efetivamente o destinatário final dos recursos que obteve junto ao banco, por 
empréstimo, sendo irrelevante que vá aplicar o dinheiro em produção ou consumo.
(...)
Dispositivo – Acordam os Juizes integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Alçada do 
Estado do Paraná por unanimidade de votos, em, conhecendo do recurso, dar-lhe provimento 
parcial.
Curitiba, 10 de março de 1999 – Jurandyr de Souza Jr., relator. (integra Revista de Direito do 
Consumidor 33, pp. 311/314)

Ementa - Os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor 
por expressa disposição nele contida (art. 3°, § 2°, do CDC), assim, é possível ao magistrado, 
vislumbrando situação de hipossuficiência do agravado, impor o ônus da inversão da prova.
AgIn 163.324-7 – 6ª Câm Civ. – TAPR – j. 12.03.2001 – rel. Juíza Maria José Teixeira.
Voto - (...)
É inegável a aplicabilidade das normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor nos 
contratos bancários, pois expressamente prevista nas disposições do mesmo especialmente 
contemplados no art. 3°, § 2°, do estatuto referido”.
(...)
A caracterização das instituições bancárias como fornecedor, sob a égide do Código de Defesa do 
Consumidor hoje é pacífica e neste sentido já se manifestou o STJ através de sua 3ª T., no Resp 
142799-RS, sendo relator o Min. Waldemar Zveiter que:
‘Os contratos bancários se submetem ao Código de Defesa do Consumidor porque sendo de 
consumo devem prestar obediência aos princípios da boa fé objetiva e da justiça contratual, e 
suas normas podem ser aplicadas de ofício pelo juiz, eis que são de ordem pública (art. 1° da Lei 
8.078/90).’”
(...)
Ante o exposto, acordam os integrantes da 6ª. Câm. Civ. do TAPR, por unanimidade de votos, 
negar provimento ao presente recurso.
Curitiba, 12 de março de 2001 – Maria José Teixeira, Relatora. (integra Revista de Direito do 
Consumidor n.º 42, pp. 373/375)

Contrato de financiamento bancário – Nulidade de cláusulas – Aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor – Disciplina legal diversa quanto à taxa dos juros remuneratórios. Tratando-se de 
empréstimo tomado por consumidor final, a operação crediticia realizada pelo banco submete-
se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestador de serviços 
especialmente contemplado no artigo 3º, § 2º, do citado diploma legal. Diversa é, porém, a disciplina 
legal tocante a taxa de juros remuneratórios, área esta regida por legislação específica. Segundo 
assentou o C. Supremo Tribunal Federal, o Sistema Financeiro Nacional será regulado por lei 
complementar e, enquanto não advier esta, observa-se-a a legislação anterior a Constituição de 
1988 (ADIn 4- DF). STJ Resp. 213825/RS, Min. Barros Monteiro, 22/08/00.

AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – 
APLICABILIDADE DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INACUMULABILIDADE COM JUROS 
MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – SÚMULA 83 DESTA CORTE. I – Pela interpretação do 
artigo 3º, § 2º, do CDC, é de se deduzir que as instituições bancárias estão elencadas no rol das 
pessoas de direito consideradas como fornecedoras, para fim de aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor às relações entre esses e os consumidores, no caso, correntistas. II – Tratando-se de 
contrato firmado entre instituição e pessoa física, é de se concluir que o agravado agiu com vistas 
ao atendimento de uma necessidade própria, isto é, atuou como destinatário final. Aplicável, pois, o 
CDC. III – O entendimento adotado pelo aresto recorrido encontra-se em consonância com o desta 
Corte, segundo o qual é inviável a incidência de comissão de permanência concomitantemente. 
STJ – 3ª Turma – AgAgIn 296.516/SP – rel. Min. Nancy Andrighi – j. 07/12/2000.

“Não obstante o respeito que merecem os que assim sustentam, não cabe aqui invocar conceitos 
da economia, nem buscar o sentido do vocábulo consumidor nos dicionários ou em vestutos 
institutos do Código Civil, porque o Código do Consumidor tem conceito próprio, segundo o qual 



consumidor não é quem consome, mas sim quem adquire ou utiliza produtos ou serviços como 
destinatário final. Esse conceito legal, vale dizer, interpretação autêntica, é também vinculativo 
para o intérprete, sendo-lhe vedado buscar outra inteligência para a norma que não seja aquela 
nela própria estabelecida.
Utilizar, afirmamos em outra oportunidade, não significa apenas gastar, extinguir, destruir, 
consumir, mas também usar, utilizar, fruir, sem implicar em necessária destruição da própria 
substância do bem. Importa então em dizer que haverá relação de consumo não só quando 
produtos são consumidos, mas também quando deles usufrui o consumidor como destinatário 
final; não só quando o consumidor compra gêneros alimentícios e medicamentos para si e sua 
família, mas também quando adquire livros, eletrodomésticos, móveis, veículos, imóveis e outros 
bens duráveis como destinatário final, e é quanto basta para configurar a relação de consumo”. 
(“Responsabilidade Civil das Instituições Bancárias por Danos Causados a Correntistas e a 
Terceiros”, Sérgio Cavalieri Filho, Revista de Direito do Consumidor, n. 34, Editora Revista dos 
Tribunais) 

Conforme se pode verificar nas lições e nas decisões jurisprudenciais acima transcritas a doutrina e a jurisprudência já 
assentaram o entendimento de que os contratos de empréstimo e semelhantes são de consumo quando o numerário 
concedido for utilizado para atender uma necessidade própria do consumidor ou de sua família, como a compra de uma 
televisão, o pagamento de mensalidade escolar.

Com efeito, não é de consumo o contrato de concessão de crédito quando o numerário concedido é utilizado, por 
exemplo, para aquisição de maquinário por uma fábrica.

Vale acrescentar, ainda, que o STF, no julgamento da ADIN 2.591, cujo objeto era afastar a incidência do CDC às 
instituições financeiras (que entendiam ser submetidas apenas as normas expedidas pelo Banco Central), consignou 
que o CDC não incide apenas no tocante à taxa de juros praticadas pelas instituições financeiras, que não é discutida na 
presente demanda.

Da legitimidade ativa da autora

Tendo em vista que o CDC é, conforme acima mencionado, norma especial de ordem pública e interesse social, e por 
tratar de matéria processual, mais precisamente sobre a legitimidade ativa ad causam dos órgãos da administração 
pública para propositura de ações coletivas de consumo (que objetivam defender os direitos e interesses previstos no 
parágrafo único do artigo 81), deve ser aplicado prioritariamente em relação as demais normas processuais aplicáveis, 
no caso o Código de Processo Civil e a Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), conforme expressamente determinado 
em seu art. 90.

“(...) Examinando agora a questão inicialmente proposta, entendemos que, após a vigência do 
Código de Defesa do Consumidor, apenas os entes legitimados pelo art. 82 podem propor ações 
coletivas em defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das pessoas equiparadas. Com 
efeito, o CDC é lei específica para proteção do consumidor, tout court, e prefere, neste ponto, 
à Lei da Ação Civil Pública, que cuida da ação de responsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico, com bem maior generalidade”. (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR: Direito Processual, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, ed. Saraiva, pp 66/67, grifei).

“As normas do CPC e da LACP são aplicáveis às ações individuais e coletivas fundadas no CDC, 
desde que não sejam incompatíveis com o microssistema do CDC. Caso contrarie dispositivo 
expresso do CDC ou seu espírito, a norma do CPC ou da LACP não pode ser aplicada” (Nelson 
Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 
vigor, atualizado até 01.08.1997, 3ª edição, ed. RT, p. 1402) (Grifei).

“As disposições da LACP são integralmente aplicáveis às ações propostas com fundamento no 



CDC, naquilo em que não houver colidência, como é curial.
(...)
Há, por assim dizer, uma perfeita interação entre os sistemas do CDC e da LACP, que se completam 
e podem ser aplicados indistintamente às ações que versem sobre direitos ou interesses difusos, 
coletivos e individuais, observado o princípio da especialidade das ações sobre relações de 
consumo, às quais se aplica o Título III do CDC e só subsidiariamente a LACP” (Nelson Nery 
Junior, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª 
edição, ed. Forense Universitária, São Paulo 2005, pp. 1032/1033). (Grifei)

A legitimidade ativa da autora, que é, inegavelmente, um órgão da administração pública direta destinada à defesa dos 
direitos e interesses dos consumidores, decorre diretamente da leitura do artigo 82, III, do CDC, que não deixa margem 
para uma aplicação integrada com outras normas.

“Na nossa Federação, portanto, as entidades estatais, ou seja, entidades com autonomia política, 
são unicamente a União, os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal, cuja organização 
é estudada em capítulo próprio. As demais pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se 
constituírem por lei ou são autárquicas, ou são fundações, ou são entidades paraestatais, como 
veremos ao cuidar dos serviços públicos. Esse conjunto de entidades estatais, autárquicas, 
fundacionais e paraestatais constitui a Administração Pública em sentido instrumental amplo, 
ou seja, a Administração centralizada e descentralizada, atualmente denominada direta e indireta. 
(Direito Administrativo Brasileiro, 28ª edição, pp. 59).

Art. 82 CDC. Para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
III – as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, 
especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código;

Convém ressaltar que a atribuição específica para demandar em juízo, exigida por alguns aplicadores da lei (indevida, 
no entendimento da autora e no entendimento expressado no julgamento do recurso de apelação 2006.001.13728, 10ª 
Câmara Cível, Rel. Desembargador José Carlos Varanda), foi recentemente acrescentada ao Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a inclusão da alínea “d” ao parágrafo 19 do seu artigo 26.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTE ESTADO. ILEGITIMIDADE. O ART. 82, III, DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFERE LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO TENHAM PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ESTAR EM JUÍZO 
EM DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, MAS DESDE QUE TENHAM TAL FINALIDADE. A 
COMISSÃO AUTORA DESTA AÇÃO NÃO TINHA, QUANDO AJUIZADA A AÇÃO ESSA FINALIDADE 
DENTRE SUAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. É, PORTANTO, PARTE ILEGÍTIMA, O QUE, ALIÁS, FOI RECONHECIDO PELA 
PRÓPRIA ASSEMBLÉIA, QUE, EM RESOLUÇÃO DESTE ANO DE 2006, ALTEROU SEU REGIMENTO 
E INCLUIU TAL FINALIDADE. PROVIMENTO DO SEGUNDO APELO, PARA JULGAR EXTINTO O 
PROCESSO, FICANDO PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO (TJRJ, ApCiv. 2005.001.53288, 15ª 
Cam.Civ. Rel. Dês. Sergio Lucio de Oliveira e Cruz).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE DA COMISSÃO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
1 – A Comissão de Defesa do Consumidor Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
não possuía a época do ajuizamento da ação legitimidade para estar em juízo.
2 – A circunstância de ter sido editada recentemente Resolução conferindo-lhe a mencionada 
atribuição de defesa do consumidor não interfere no resultado, na medida em que as questões 
relacionadas à capacidade para estar em juízo e legitimidade devem ser apreciadas a luz da 
legislação em vigor por ocasião do ajuizamento da ação.
3 – Desprovimento do recurso.
(TJRJ, ApCiv. 2006.001.22785, 15ª CamCiv, Rel. Des. Jaqueline Montenegro).

Art. 26, Regimento Interno da ALERJ. 



§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:

b) manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens 
e serviços, relações de consumo e medidas de defesa do consumidor;
c) acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de 
entidades e associação relacionadas à defesa do consumidor ;
d) representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos 
previstos no parágrafo único do art. 81, conforme autorização expressa no art. 82, III, todos da 
Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. (dispositivo acrescentado recentemente, publicado no DO 
Estadual do Poder Legislativo do dia 17/02/2006 (Grifamos)

Ementa do acórdão proferido no mencionado recurso de apelação n. ° 2006.001.13728.

Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia 
Legislativa. Legitimação por força do inciso III do art. 82 do CDC. Sentença que se reforma. Recurso 
provido (TJRJ, ApCiv. 2006.001.13728, 10ª Cam. Civ. Rel. Des. José Carlos Varanda).

Portanto, não se pode negar que a autora possui legitimidade ativa para figurar no pólo ativo da presente demanda 
coletiva de consumo.

DOS FATOS

Nos últimos anos a oferta de crédito cresceu de forma assustadora. Indivíduos que antes encontravam grades obstáculos 
para obterem crédito agora são abordados na rua, em casa através de ligações telefônicas e correspondências, em filas 
de grandes supermercados e lojas de departamento.

Em conseqüência, houve um aumento assustador no número de indivíduos que hoje se encontram superendividados, 
com seus nomes em cadastros de consumidores e, agora, praticamente fora do mercado de consumo. Tal fato se 
deve não só aos problemas econômicos que assolam a população brasileira, mas também em razão da ausência de 
informações adequadas e claras sobre a forma de utilização e perigos do crédito.

Os contratos de cartão de crédito, dentre os demais contratos de fornecimento de crédito, são, inegavelmente, os que 
mais se popularizaram no mercado. Independentemente de renda ou posição social qualquer indivíduo hoje é alvo de 
oferta de cartões de crédito.

Tais contratos (de cartão de crédito), conforme ressaltado anteriormente, são oferecidos na rua, na casa do consumidor, 
em filas de supermercados e lojas de departamentos etc. Porém, a ausência de informações claras e adequadas sobre 
a forma de utilização e perigos do crédito concedido através desses contratos, seja na fase pré-contratual seja na fase 
de execução do contrato, contribui para que o consumidor, principalmente o mais humilde (que antes não tinha acesso a 
tais formas de concessão de crédito), tenha uma falsa impressão da realidade.

Destaque para a ausência de informações claras e adequadas sobre as conseqüências do “pagamento mínimo” das 
faturas de cobrança. A falta de informações sobre o referido “pagamento mínimo”, que implicitamente é sugerido, levam 
os consumidores, principalmente aqueles que não tinham acesso ao crédito colocado à disposição através de cartões de 
crédito (antes de sua popularização), a crer que estão quitando parte do crédito utilizado, de forma parcelada, quando, na 
verdade, estão pagando os juros (remuneração pela utilização do crédito), ou parte deles, que incidem sobre o mesmo 



(o crédito utilizado).

Tal ausência de informações, adequadas e claras ao nível da (hoje) grande maioria de consumidores-clientes das rés, vem 
contribuindo para o endividamento de muitos consumidores, que, depois que efetuam diversos “pagamentos mínimos” 
(acreditando erroneamente que está quitando parte do débito), utilizando ou não o cartão de crédito, se deparam com 
um débito “impagável”.

Ao recorrer às rés, estes consumidores se deparam com um comportamento contrário aos ditames do princípio da boa-fé 
objetiva (dever de lealdade e cooperação), tendo em vista que em todos os casos são impostas formas de pagamento 
(parceladas) do débito incompatíveis com suas condições financeiras, ou seja, formas de pagamento adequadas apenas 
aos interesses das próprias rés.

Na grande maioria dos casos os consumidores não conseguem pagar os parcelamentos, o que acaba gerando um 
aumento (muitas vezes descontrolado) do débito. Não se pode deixar de mencionar que os consumidores que conseguem 
quitar os débitos parcelados da forma imposta pelas rés o fazem à custa de muito sacrifício, como a “aquisição” de novas 
dívidas (inclusive com “agiotas”), inadimplência com concessionárias de serviços públicos essenciais e etc.

Com efeito, a informação adequada e clara (ao nível da maioria dos consumidores-clientes das rés) sobre o “pagamento 
mínimo” sugerido nas faturas de cobrança pela utilização do crédito colocado à disposição do consumidor, assim como 
a imposição de ter que parcelar dívidas de acordo com a condição financeira do devedor nos casos em que esse (o 
devedor) se depara com um débito impagável quando recorre sistematicamente ao (sugerido!) “pagamento mínimo”, 
irá contribuir (e muito!) para diminuir o superendividamento, hoje uma infeliz realidade, cujas conseqüências são 
extremamente danosas.

DO DIREITO

De acordo com o caput e inciso III, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor (legislação aplicável), as relações 
de consumo devem ser norteadas pelos princípios da boa fé objetiva e da equidade.

Segundo a autora Cláudia Lima Marques, “boa fé objetiva significa, portanto, uma atuação refletida, uma atuação refletindo, 
pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 
razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, 
cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses 
das partes”. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: RT, 
2002, pp. 181/182)

O princípio da boa-fé objetiva, segundo a doutrina, possui três funções básicas: 1) fonte de deveres anexos, ou, como 
preferem alguns autores, deveres laterais ou instrumentais; 2) limitação ao exercício de direitos subjetivos (antes 
considerados lícitos e agora considerados abusivos) e 3) interpretação da relação contratual (através de uma visão total 
dessa) para que se alcance “o justo”.

“Efetivamente, o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações possui 
muitas funções na nova teoria contratual; 1) como fonte de deveres especiais de conduta durante 
o vínculo contratual, os chamados deveres anexos, e 2) como causa limitadora do exercício, 



antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos e 3) na concreção e interpretação do contrato. 
A primeira função é uma função criadora (pflichtenbegrundende Funfktion), seja como fonte de 
novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, 
como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade 
por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por 
contrato. A segunda função é uma função limitadora (Schranken-bzw.Kontrollfunktion), reduzindo 
a liberdade de atuaçãodos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como 
abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e libertando o devedor em 
face da não razoabilidade de outra conduta (pflichenbefreinde Vertrauensubstande). A terceira é 
a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação 
de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, o qual permite uma visão total e real do contrato 
sob exame. Boa-fé é cooperação e respeito, é conduta esperada e leal, tutelada em todas as 
relações sociais. A proteção da boa-fé e da confiança despertada formam, segundo Couto e 
Silva, a base do tráfico jurídico, a base de todas as vinculações jurídicas, o princípio máximo 
das relações contratuais. A boa-fé objetiva e a função social do contrato são, na expressão de 
Waldírio Bulgarelli, ´como salvaguardas das injunções do jogo do poder negocial´”. (Cláudia Lima 
Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 
São Paulo: RT, 2002, pp. 180/181)

“Na relação obrigacional a boa-fé exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação 
do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: 
interpretação das regras pactuadas (função interpretativa), criação de novas normas de conduta 
(função integrativa) e limitação dos direitos subjetivos (função  de controle contra o abuso de 
direito). (...)
A função integrativa da boa-fé permite a identificação concreta, em face das peculiaridades próprias 
de cada relação obrigacional, de novos deveres, além daqueles que nascem diretamente da 
vontade das partes. Ao lado dos deveres primários de prestação, surgem os deveres secundários 
ou acidentais da prestação e, até mesmo, deveres laterais ou acessórios de conduta. Enquanto 
os deveres secundários vinculam-se ao correto cumprimento dos deveres principais (v.g. dever 
de conservação da coisa até a tradição), os deveres acessórios ligam-se diretamente ao correto 
processamento da relação obrigacional (v.g. deveres de cooperação, de informação, de sigilo, de 
cuidado).(...)
Na sua função de controle, limita o exercício de direitos subjetivos, estabelecendo para o credor, 
ao exercer o seu direito, o dever de ater-se aos limites traçados pela boa-fé, sob pena de uma 
atuação antijurídica. Evita-se, assim, o abuso de direito em todas as fases da relação jurídica 
obrigacional, orientando a sua exigibilidade (pretensão) ou o seu exercício coativo (ação)”. (Paulo 
de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do 
fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 59)

Dos deveres obrigatórios à atividade econômica das rés

O artigo 170, V, da Constituição Federal dispõe que o exercício da livre iniciativa encontra limites na defesa do consumidor, 
defesa esta que, conforme disposto nos artigos 5°, XXXII, da CF, e 48 do ADCT, encontra-se no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90).

Os deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva, que podem ser de informação, proteção, lealdade, cooperação, 
advertência, etc. encontram-se expressos no Código de Defesa do Consumidor e são obrigatórios, independentemente 
de previsão contratual, na fase de aproximação (pré-contratual), durante a execução do contrato e mesmo depois de 
extinta a relação contratual (fase pós-contratual).

Art. 6°. São direitos básicos 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;



Art. 8°. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança 
dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, 
obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 
respeito.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde 
e segurança dos consumidores.

A incidência obrigatória desses deveres importa para que o consumidor possa compreender o contrato que lhe está 
sendo oferecido ou que pretende aderir (as obrigações que assumirá e o benefício/contraprestação que receberá), para 
evitar a ocorrência de danos inesperados e a frustração de expectativas.

É dever do fornecedor de produtos e serviços informar (ainda que não lhe tenha sido solicitado) o consumidor 
adequadamente sobre como cumprir adequadamente as obrigações assumidas no contrato, para evitar acréscimos 
desnecessários (como, por exemplo, os acréscimos que decorrem quando se efetua o pagamento mínimo).

“A legislação do consumidor, acompanhando a tendência moderna de direito privado, acolheu 
amplamente o dever de informação do fornecedor. O consumidor deve ser informado clara, 
objetiva e precisamente sobre o correto funcionamento e advertido sobre os riscos ensejados 
por um determinado produto ou serviço. (...) O dever de informação do fornecedor de produtos e 
serviços transparece em duas perspectivas fundamentais para o consumidor. De um lado, o dever 
de esclarecer a forma correta de utilização do produto e do serviço, fornecendo as instruções 
sobre o seu uso e fruição. De outro lado, o dever de advertir o consumidor acerca de cuidados 
e precauções a serem tomados na utilização de um produto ou serviço, alertando para os riscos 
correspondentes”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade civil no código do 
consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 141/142)

No caso do pagamento mínimo das faturas dos cartões de crédito, a informação adequada e clara serve para desfazer 
uma possível falsa impressão (previsível, “induzida” e não desfeita) de que se está quitando parte do débito e não os juros 
remuneratórios (ou percentual inferior, que torna o débito superior ao valor integral da fatura, sem levar em consideração 
o crédito utilizado posteriormente ao seu pagamento).

É direito do consumidor, ainda que não tenha solicitado, ser informado previamente e adequadamente sobre o quanto 
lhe será cobrado na fatura seguinte se efetuar o “pagamento mínimo” (riscos do produto/serviço), independentemente 
do crédito utilizado posteriormente e da incidência das taxas relativas à manutenção do cartão de crédito que incidirão 
na fatura seguinte.

“O dever de informação apresenta especial relevo, estabelecendo para as duas partes da relação 
obrigacional deveres de esclarecimento, comunicando circunstâncias ignoradas pela outra parte 
ou conhecidas de forma imperfeita ou incompleta. (...). Situa-se aqui também o dever de informar 
do fabricante, instruindo o consumidor sobre a correta utilização do produto e advertindo-o dos 
riscos”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 61)

É dever do fornecedor proteger o consumidor (informando-o adequadamente) contra as conseqüências danosas que 
podem ser provocadas pela utilização do “pagamento mínimo” (e não induzi-lo a “utilizá-lo”).



A determinação, intensidade e abrangência desses deveres variam de acordo com o caso concreto (o grau de vagueza 
decorrente da indeterminação do conceito jurídico contido na expressão “informação adequada e clara”, encontrada nos 
artigos. 6º, inciso III, e 31, ambos do CDC, confirma a assertiva), todavia, no caso de uma coletividade de consumidores, 
como ocorre com o grupo de clientes-consumidores das rés (e dos clientes em potencial, tendo em vista que a todo 
o momento as rés ofertam seus produtos/serviços através de diversas técnicas de marketing), deve-se ter por base 
o consumidor médio, ou seja, aquele que não é expert, ainda que dentro do grupo haja indivíduos com alto nível de 
escolaridade.

“Como resultado desta mudança de estilo de pensamento, as leis passaram a ser mais concretas, 
mais funcionais e menos conceituais. É o novo ideal de concretude das leis, que para alcançar a 
solução dos novos problemas propostos pela nova realidade social, opta por soluções abertas, as 
quais deixam larga margem de ação ao juiz e à doutrina, usando frequentemente noções-chaves, 
valores básicos, princípios como os de boa-fé, equidade, equilíbrio, equivalência de prestações 
e outros. São topoi da argumentação jurídica, fórmulas variáveis no tempo e no espaço, de 
inigualável força para alcançar a solução mais justa do caso concreto”. (Cláudia Lima Marques. 
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais. RT: São 
Paulo, 2002, p. 179)

“A abrangência do dever de explicar é uma questão de necessidade: quando um especialista 
compra uma máquina complicada, o vendedor já pode pressupor certos conhecimentos; no 
entanto, no caso de produtos novos ou ainda não conhecidos no mercado, o vendedor deve 
explicar detalhadamente com usá-los”. (Christoph Fabian. O Dever de Informar no Direito Civil. RT: 
São Paulo, 2002, p. 127)
“Em primeiro lugar, podemos identificar dois tipos básicos de publicidade enganosa: a por 
comissão e a por omissão. Na publicidade enganosa por comissão, o fornecedor afirma algo capaz 
de induzir o consumidor em erro, ou seja, diz algo que não é. Já na publicidade enganosa por 
omissão, o anunciante deixa de afirmar algo relevante e que, por isso mesmo, induz o consumidor 
em erro, isto é, deixa de dizer algo que é.
(...) 
Nesta avaliação do potencial de induzimento em erro do anúncio, considera-se não apenas o 
consumidor bem informado e atento, mas também aquele outro que seja ignorante, desinformando 
ou crédulo. Afinal, ‘aquilo que for enganoso para um consumidor pode não sê-lo, em alguns casos, 
para outros’.
Conforme já decidido nos tribunais americanos, a norma jurídica de repúdio à publicidade 
enganosa não foi ‘moldada apenas para a proteção dos especialistas, mas para o público – a 
vasta multidão que inclui o ignorante, o desatento e crédulo’, e ‘o fato de uma alegação falsa ser 
obviamente mentirosa para aqueles que são treinados e experientes não muda o seu caráter nem 
retira seu poder para enganar outros menos experientes’”. (Antônio Herman de Vasconcellos e 
Benjamin. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, pp. 328/332).

“Não bastam instruções em letras minúsculas ou em folhetos ilegíveis, devendo as informações 
e advertências ser prestadas com clareza. No Brasil, como país em vias de desenvolvimento, a 
necessidade de prestação de informações claras pelos fornecedores assume um relevo especial, 
em face do grande número de pessoas analfabetas ou com baixo nível de instrução que estão 
inseridas no mercado de consumo. As informações devem ser prestadas em linguagem de fácil 
compreensão, enfatizando-se, de forma especial, as advertências em torno de situações de maior 
risco”. ((Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade civil no código do consumidor e a 
defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 140/141)

Levando em consideração que os contratos de cartão de crédito tornaram-se extremamente populares nos últimos 
anos, por decisão das próprias rés (para aumentar os lucros), as informações sobre a correta utilização do crédito 
que é colocado à disposição dos consumidores devem ser prestadas ao nível do consumidor “ignorante”, “desatento”. 
Portanto, deve ser esclarecido nos contratos e nas faturas de cobrança, de forma clara e destacada, as conseqüências 
do “pagamento mínimo”.



Tais informações sobre o pagamento mínimo nas faturas, conforme exigência do princípio da boa-fé objetiva, devem 
conscientizar o consumidor sobre o fim a que se destina o pagamento mínimo (pagamento de juros remuneratórios, ou 
menos do que isso...) e qual o valor que será pago na fatura seguinte independentemente do crédito utilizado ou taxas 
incidentes no período seguinte.

Da obrigação de adequar o pagamento do débito, gerado pela falta de informação sobre o pagamento mínimo, às 
condições econômicas dos consumidores endividados

Ainda que a ausência de informações sobre as conseqüências de se utilizar o pagamento mínimo das faturas dos 
cartões de crédito não fosse fruto de má-fé por parte das rés, a responsabilidade destas pelas conseqüências danosas 
aos consumidores não poderia ser afastada, tendo em vista que o comportamento que se exige dos fornecedores de 
produtos ou serviços no mercado é conforme a boa-fé objetiva.

“Na caracterização da publicidade enganosa não se exige a intenção de enganar por parte do 
anunciante. É irrelevante, pois, sua boa ou má-fé. A intenção (dolo) e a prudência (culpa) só ganham 
destaque no tratamento penal do fenômeno. Logo, sempre que o anúncio for capaz de induzir o 
consumidor em erro – mesmo que tal não tenha sido querido pelo anunciante -, caracterizada está 
a publicidade enganosa.
Assim ocorre porque o que se busca é a proteção do consumidor e não a repressão do 
comportamento enganoso do fornecedor. E, para fins daquela, o que importa é uma análise do 
anúncio em si mesmo, objetivamente considerado. Já para esta, diversamente, a intenção ou 
culpa do agente é sopesada”. (Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin. Código brasileiro 
de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005, p. 329).

A violação de deveres que decorrem do princípio da boa-fé objetiva serve como fundamento à responsabilidade pela 
reparação dos danos que porventura possam ocorrer.

 “Normalmente, a atuação da boa-fé é vislumbrada apenas nas relações obrigacionais nascidas 
de negócios jurídicos lato sensu lícitos (contratos, negócios jurídicos unilaterais). Porém, a boa-fé 
também atua na obrigação de indenizar nascida de delitos.
Menezes Cordeiro esclarece que ‘a boa-fé, como princípio informador do teor geral da 
colaboração inter-subjetiva que reina na nossa disciplina, aplica-se, sem qualquer dúvida, a 
todos os comportamentos que tenham lugar na responsabilidade civil, esclarecendo as normas e 
situações implicadas’. Almeida Costa complementa que, entre os efeitos atribuídos à boa-fé pelo 
ordenamento jurídico, merece destaque sua atuação como ‘causa de exclusão da culpa num ato 
ilícito, determinando a atenuação ou exoneração da sanção’.
Portanto, a boa-fé atua também no plano da obrigação de indenizar, podendo-se vislumbrar duas 
funções fundamentais por ela exercidas: função integrativa e função de controle. 
Na função integrativa, a boa-fé estabelece deveres para as partes na sua vida de relação. Quando 
violados, tais deveres ensejam o nascimento da obrigação de indenizar, como ocorre com os 
deveres de informação, de sigilo (ou confidencialidade), de proteção”.
(...)
Os danos causados ao consumidor não decorrem apenas de defeitos em si do produto ou serviço, 
visto que, muitas vezes, estes não apresentam, materialmente, qualquer falha. A defeituosidade 
situa-se num plano externo em relação ao produto ou serviço, resultando de informações 
deficientes sobre a sua correta utilização ou da falta de advertência sobre os riscos por eles 
ensejados. Apresenta-se como uma modalidade especial do defeito de projeto. O defeito formal 
ou de informação caracteriza-se exatamente pela falta ou insuficiência de instruções sobre 
a correta utilização do produto ou do serviço, bem como sobre os riscos por ele ensejados”. 
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa 
do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 60 e 139) 



O cumprimento imperfeito do dever de informação adequada e clara sobre as implicações do pagamento mínimo, com 
efeito, é a causa de muitos casos de superendividamento de consumidores.

Desta forma, o direito subjetivo das rés de efetuar a cobrança das dívidas contraídas por esses consumidores que se 
encontram superendividados (em razão da falsa impressão da realidade sobre o pagamento mínimo), de acordo com 
as suas próprias vontades, excede os limites impostos pela boa-fé objetiva, logo, conforme dispõe o artigo 187 do novo 
Código Civil, é abusivo, ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por ser abusivo o direito das rés de imporem suas vontades na hora de cobrar as dívidas dos consumidores contraídas 
pelo uso do “pagamento mínimo”, as demandadas devem ser compelidas a parcelarem as dívidas desses consumidores 
superendividados de acordo com as condições financeiras desses, tendo em vista que, vale repetir, o superendividamento 
em questão é fruto da desinformação do consumidor.

Levando em consideração a ilicitude do comportamento das rés de cumprir, de forma defeituosa, o dever de informação 
adequada e clara sobre as implicações do pagamento mínimo, deve ser vedado às mesmas aplicarem juros remuneratórios 
sobre os parcelamentos das dívidas dos consumidores superendividados pelo uso do “pagamento mínimo”, apenas os 
acréscimos relativos à correção monetária, por ser risco do comportamento ilícito das rés e por configurar, caso os 
mencionados acréscimos fossem aplicados, vantagem manifestamente excessiva vedada pelo artigo 39, V, do CDC.

Da antecipação de tutela

Apesar de a forma como os créditos colocados à disposição dos consumidores são cobrados (através de faturas que 
possuem os valores para pagamento integral ou mínimo, sem especificar adequadamente ao nível do consumidor médio 
sobre o último) ser a mesma há muito tempo não retira o caráter de urgência da obrigação de prestar informações 
adequadas e claras sobre o que se refere o pagamento mínimo das faturas de cobrança e as conseqüências que decorrem 
da sua utilização, ainda mais levando em consideração o notório fato de que nesta época do ano (Natal) os clientes das 
rés utilizam seus cartões de crédito para pagarem os produtos e serviços adquiridos para presentear terceiros.

A concessão de medida liminar para obrigar as rés a informarem, nos contratos e nas faturas de cobrança, sobre o que 
se refere o pagamento mínimo e as conseqüências do seu pagamento permitirá ao consumidor optar racionalmente pela 
sua utilização e evitará o crescente superendividamento de consumidores.
O superendividamento, que decorre da ignorância sobre o pagamento mínimo, pode causar, inegavelmente, danos 
irreparáveis ou de difícil reparação nos consumidores. Por outro lado, a concessão de medida liminar obrigando as rés a 
informarem, de forma adequada e clara, sobre tal forma de pagamento nos contratos e nas faturas não é capaz de causar 
danos irreparáveis às administradoras demandadas. Ademais, a prestação de informações sobre como utilizar as formas 
de pagamento oferecidas, bem como seus riscos, é um dever imposto por Lei.

“(...) o legislador brasileiro buscou inspiração, nesse ponto, nas normas construídas pelos juristas 
da Common Law, particularmente no direito norte-americano.
No sistema da Common Law, estabelece-se uma subdivisão no dever de informação entre as 
warnings e as directions. As directions ou instructions são normas e instruções explicativas 



sobre a utilização correta de determinado produto, enquanto as warnings são advertências sobre 
os riscos e perigos ensejados pelo uso de determinado produto.
(...)
O caput do art. 12 e o do 14 do Código do Consumidor, respectivamente, referem-se de modo 
expresso às ‘informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização (ou fruição) e riscos’, 
adotando a distinção da Common Law”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Responsabilidade 
civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 144/145)

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC que, “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado 
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado 
o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela liminar para garantir a total satisfação do direito do 
consumidor nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda interfere de forma negativa.

Trata-se, portanto, de verdadeira antecipação de tutela, logo deve o dispositivo ora em comento ser interpretado em 
harmonia com o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata do assunto de forma geral.

O artigo 273 do CPC exige, para que seja concedida a antecipação parcial ou total da tutela pretendida, que exista prova 
inequívoca que convença o juiz sobre a verossimilhança das alegações do autor, e que “haja fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação da tutela não será concedida caso exista “perigo” de irreversibilidade 
do provimento antecipado.

A doutrina já se manifestou acerca da contradição existente nas expressões “prova inequívoca” e “que convença 
da verossimilhança da alegação”, contidas no artigo 273 do CPC, concluindo que, havendo uma prova inequívoca 
haverá certeza, e não simples verossimilhança, cujo real significado é parecer ser verdadeiro o alegado, logo a melhor 
interpretação que deve ser dada ao dispositivo legal ora em comento é a de haver probabilidade da existência do direito 
alegado para que possa ser concedida a antecipação da tutela.

“O artigo 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova inequívoca suficiente 
para que o juiz se convença da verossimilhança da alegação. A dar peso ao sentido literal 
do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente porque prova inequívoca é prova tão 
robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo no espírito do juiz o sentimento 
de certeza e não mera verossimilhança. Convencer-se da verossimilhança, ao contrário, 
não poderia significar mais do que imbuir-se do sentimento de que a realidade fática pode 
ser como a descreve o autor.
Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no artigo 273 do 
Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), chega-se 
ao conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera verossimilhança”. 
(Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do Código de Processo Civil, 2ª edição, São Paulo 
1995, ed. Malheiros, p.143)

Portanto, para que a antecipação de tutela possa ser concedida é necessário que: haja prova (ou mesmo indícios) 
demonstrando que há probabilidade de a alegação do autor da demanda ser verdadeira, e o fundado receio de que possa 
ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação. A medida não poderá, contudo, ser concedida quando houver perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado, o que, de fato, não irá ocorrer.

No caso em questão presentes os pressupostos e requisitos para a concessão da medida liminar requerida, conforme 
demonstrado.



DOS PEDIDOS

01) A citação das rés via mandados próprios para, querendo, contestarem a presente;

02) a condenação das rés na obrigação de informarem, expressamente, de forma clara e adequada, nos contratos 
e nas faturas de cobrança pelo crédito concedido aos seus clientes, o que se refere o pagamento mínimo das 
faturas de cobrança dos créditos utilizados e os riscos e as implicações que decorrem da utilização desta forma 
de pagamento;

03) a concessão de medida liminar em relação ao pedido anterior;

04) a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da medida liminar caso seja concedida;

05) a condenação das rés na obrigação de publicar, às suas custas, em dois jornais de grande circulação desta 
Capital, em quatro dias intercalados, sem exclusão do domingo, em tamanho mínimo de 20 cm x 20 cm, a parte 
dispositiva de eventual procedência, para que os consumidores dela tomem ciência, oportunizando, assim, a 
efetiva proteção de direitos lesados;

06) sejam as rés obrigadas a parcelarem os débitos dos clientes que tenham sido originados pelo uso constante 
do pagamento mínimo das faturas de cobrança dos créditos utilizados, de acordo com as condições financeiras 
desses (consumidores), sem a incidência de juros remuneratórios, ou seja, apenas correção monetária;

07) a intimação do Ministério Público;

08) a condenação das rés no pagamento dos ônus sucumbênciais.

Protesta por todos os meios de provas admitidas. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2007.

PAULO GIRÃO BARROSO
OAB/RJ 107.255

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ 78.46O


