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SENTENÇA

Processo nº: 1003101-64.2018.8.26.0659

Classe - Assunto Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários

Requerente: Mirian Franciele Olsen

Requerido: Itau Unibanco S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juan Paulo Haye Biazevic

Vistos.

Dispenso o relatório.

Julgamento no estado. O pedido comporta direto conhecimento. As partes 
expressamente declararam não possuir outras provas (fl. 71). Passo diretamente à análise do feito.

Inépcia. O pedido para a parte demandada ser condenada a cessar as cobranças 
indevidas é inepto. Inviável a condenação a obrigação de não-fazer baseada em comando genérico 
do tipo “não cobrar valor indevido”. Comando nesse sentido seria inexequível e alcançaria 
qualquer texto ao bel prazer do intérprete. E não é só. A generalidade de um comando dessa 
natureza se assemelharia à generalidade de leis, pois elas são, como seria um comando dessa 
natureza, atos normativos com a capacidade de incidir sobre fatos futuros e indeterminados. Os 
comandos proferidos através de sentença, ao contrário dos comandos abstratos das leis, devem ser 
concretos, devem indicar as particularidades da lide de forma clara e direta, permitindo a 
compreensão da maneira pela qual o comando legislativo genérico ganha contornos de concretude 
através da intervenção do Poder Judiciário. Eventuais condutas abusivas apenas deverão ser 
solucionadas após a violação, através de ressarcimento moral, servindo eventual condenação 
como mecanismo de repreensão a condutas futuras. 

Controvérsia. Não são fatos controvertidos: (i) que, na data do fechamento da 
fatura, a média do mercado divulgada pelo Banco Central para operações com dólar era de 
R$3,73 por dólar; (ii) que a demandada cobrou da demandante o valor de R$4,09 por dólar na 
mesma data; (iii) a demandante pagou parte do valor da fatura vencida em julho, excluindo o 
valor contestado; (iv) o cartão de crédito foi bloqueado pela demandada para uso; (v) a 
demandada debitou unilateralmente na conta corrente da demandante o valor de R$3.196,90 
relativos aos negócios aqui discutidos.

Debatem as partes: (a) a licitude da cobrança da taxa de câmbio em valor superior 
ao operado pelo mercado; (b) a devolução em dobro dos valores debitados da conta corrente da 
demandante; e (c) a existência de danos morais pelo ocorrido.

Operações em moeda estrangeira. Alguns pontos devem ser previamente 
estabelecidos para evitar as confusões feitas por ambas as partes na condução da demanda.

De início, incorreta a premissa da parte demandante de que existe uma indexação 
do valor de conversão para real de qualquer moeda estrangeira. Não existe nenhum tipo de 
controle governamental impondo cogentemente o valor pelo qual as instituições financeiras 
devem operar no mercado. O que há, para orientação de todos os agentes que participam desse 
tipo de operação, é a publicação do valor médio das operações realizadas em um determinado 
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período. No caso, portanto, a parte demandada não estava obrigada a converter as compras em 
dólar para o equivalente em reais no valor de R$3,73 por dólar.

Por outro lado, contudo, a alegação de que existe cláusula contratual permitindo à 
instituição financeira realizar negócios em qualquer valor deve ser recebida com algumas 
ressalvas. A instituição financeira não é livre para realizar, em nome e por conta do consumidor, 
conversões de câmbio em valor distinto e distante do valor de mercado. A possibilidade de as 
operações se desenvolverem livremente não é uma autorização para a instituição realizar 
contratos em prejuízo de seus clientes. Se o mercado está operando em um valor próximo a 
R$3,73, não se espera que a instituição financeira realize operações, em prejuízo de seus 
consumidores, em R$4,09. Não se espera, considerando os limites do mandato exercido – 
mandato que deve ser cumprido dentro de critérios de boa-fé objetiva – que a instituição 
financeira opte por uma operação 9,65% mais cara por dólar.

Um ponto confere ainda maior relevo à questão. Os grandes conglomerados 
financeiros operam através de diversas pessoas jurídicas. Eles possuem inclusive pessoas jurídicas 
constituídas exclusivamente para a realização de operações cambiais. Cobrar de forma excessiva 
pela conversão de dólar para real aumenta a lucratividade de uma das empresas do grupo, em 
detrimento dos legítimos interesses do consumidor que contratou com outra das empresas. No 
final, o consumidor acaba, sem motivo legítimo, pagando valores maiores por operações 
realizadas em abuso de direito. O abuso se configura exatamente pela realização de negócio em 
valor superior ao de mercado, aumentando o retorno financeiro do grupo em detrimento dos 
interesses do cliente-consumidor.

Então, a correta compreensão da lide é a seguinte: a consumidora, notando que o 
valor que lhe foi cobrado por dólar se afastou significativamente daquilo que o mercado operou 
no período, pode cobrar informações da instituição financeira para que ela justifique, a partir de 
dados captados da realidade, as razões concretas que a levaram a celebrar um acordo 
(aparentemente) desvantajoso. O ponto, portanto, embora secundariamente se relacione ao 
exercício dos poderes conferidos pelo contrato, está inicial e mais diretamente relacionado ao 
cumprimento do dever de informação. Apenas após a apresentação das explicações será possível 
analisar se os poderes conferidos contratualmente foram corretamente exercidos.

Em suma, a possibilidade de analisar a correção da operação cambial pressupõe a 
apresentação de dados concretos, pela fornecedora, sobre o negócio realizado, justificando 
concretamente os pormenores da operação que impunham a celebração de um negócio 9,65% 
acima da média do mercado. Note-se que falar em média significa assumir não apenas que alguns 
contratos foram celebrados em valores superiores, mas que outros tantos foram firmados em 
valores inferiores. Eis a importância do cumprimento do dever de informação.

Nestes autos, contudo, a demandada não apresentou nenhum elemento concreto 
para demonstrar a legitimidade dos poderes exercidos. Limitou-se a afirmar, genericamente, que 
possui poderes previstos em contrato para realizar as operações de câmbio no valor que foram 
realizadas. Nesses termos, portanto, há de se concluir que a parte demandada não cumpriu o dever 
de informação e, presume-se, atuou em violação aos legítimos interesses do consumidor no 
momento da realização da conversão. Há de se reconduzir o contrato à normalidade esperada e ela 
está representada, à falta de qualquer outro parâmetro concreto, pela média operada pelo mercado 
segundo o Banco Central. O valor excedente ao pago pela parte na fatura de julho (referente a 
junho de 2018) deve ser declarado inexigível.

Débito em conta. O demandado aduziu que há cláusula contratual prevendo o 
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débito em conta em caso de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, mas não comprovou a 
existência. Contudo, ela é comum nesse tipo de contrato e pode ser presumida. Outrossim, não 
vislumbro abusividade nessa prática corriqueira do mercado. Esse fato, portanto, não caracteriza 
ilícito civil.

Devolução em dobro. A aplicação do parágrafo único, do art. 42 do Código de 
Defesa do Consumidor, demanda a existência de três pressupostos: (1) cobrança de quantia 
indevida; (2) pagamento desse valor; e (3) ausência de erro escusável do fornecedor. Quanto ao 
tema do erro escusável, já se pacificou, no Superior Tribunal de Justiça, que basta a configuração 
de culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia) para o cabimento da 
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor1. Aliás, não se pode 
ignorar que o ônus da prova dos predicados do erro pertence ao fornecedor.

A demanda foi resolvida através da aplicação de regra de julgamento. Tal 
circunstância impede a devolução em dobro, porquanto não permite a caracterização do elemento 
intencional necessário para a imposição da sanção civil. A devolução do valor debitado será de 
forma simples.

Dano moral. O pedido de indenização por danos morais possui três causas de 
pedir. Cada uma será analisada separadamente.

Débito em conta e bloqueio do cartão. São pressupostos de existência da 
obrigação de indenizar: conduta culposa, dano e o nexo de causalidade entre ambos. Neste 
momento, para fim de determinar o “an debeatur”, não importa a extensão do dano causado; basta 
aferir se houve algum prejuízo. No campo dos danos morais, o dano tutelável é aquele que atinge 
a pessoa em sua dignidade, em algum dos aspectos constitucionalmente assegurados (art. 1º, III, 
art. 5º, caput, incs. V e X). A ausência de um dos pressupostos é suficiente para a improcedência 
do pedido. Tal situação, inclusive, dispensa o magistrado da análise dos demais, o que seria 
alongar-se sobre tema sem eficácia prática jurídica nenhuma.

Nesse sentido, a despeito da existência de atos ilícitos  o pagamento de valor 
excessivo e o bloqueio do cartão , não restou demonstrada a existência de dano, porquanto a 
demandante não comprovou que a falta dessas quantias interferiu em alguma parcela relevante de 
sua dignidade. Ao contrário, há indícios de que a parte possui boa situação financeira  de acordo 
com o print de sua fatura do cartão (fls. 65/66 e 94/95), sua profissão e o fato de ter capacidade 
financeira de realizar viagens ao exterior. Também não se alegou que a demandante possui 
somente esse cartão de crédito, ou seja, não é crível que a demandante, considerando sua aparente 
capacidade econômica e, ainda, a forma pela qual os cartões de crédito estão difusamente 
espalhados pela sociedade, não tenha outros cartões em seu poder e utilize-os em substituição.

Descumprimento do dever de informação. O descumprimento do dever de 
informação  que é um dano do tipo contratual  não gerou danos morais. A parte não demonstrou 
ter experimentado sofrimento excepcional em razão do ocorrido, a ponto de representar violação 
ao direito de personalidade. Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho, o “mero inadimplemento 
contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não 
agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano 

1 “No Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação especial, tanto a má-fé como a 
culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto em restituição 
em dobro"(AgRg no REsp 1117014/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/02/2010, DJe 19/02/2010, Sabesp vs. Irmandade de Misericórdia de Taubaté  grifei).
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material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, 
exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também 
repercutirem na esfera da dignidade da vítima”2. No mesmo sentido o Enunciado de nº 48 das 
Súmulas Unificadas dos Colégios Recursais do Estado de São Paulo: “O simples descumprimento 
do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura 
dano moral”3. Finalmente, assim também já se manifestou a Colenda Turma de Uniformização do 
Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Enunciado nº 6: “Mero inadimplemento 
contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização 
por danos morais”4.

Estresse. A demandante pretende ver-se indenizada pelos danos morais 
decorrentes de ter passado estresse com a situação. Impensável a procedência da pretensão 
condenatória. O ordenamento não tutela pequenos dissabores decorrentes do próprio convívio 
social. Viver em sociedade é sujeitar-se a desencontros e frustrações, sem que isso possa 
significar abalo à dignidade da pessoa humana  interesse central do direito (art. 1º, III, 
Constituição Federal). Não houve dano moral indenizável. Em casos tais, a procedência da 
demanda implicaria enriquecimento sem causa da parte. O Judiciário não pode dar guarida a 
pretensões condenatórias dessa espécie.

Por qualquer ângulo que se analise a questão, o pedido de indenização por danos 
morais é improcedente.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido de condenação a cessar as cobranças 
indevidas, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. No mais, julgo parcialmente procedente a 
demanda, confirmando a liminar. Declaro a inexigibilidade dos valores cobrados além do que foi 
pago na fatura de julho de 2018 (referente a junho). Condeno a parte demandada ao pagamento 
de R$3.196,90, corrigidos monetariamente desde a propositura e com juros de mora desde a 
citação. A correção monetária far-se-á pela tabela prática do Tribunal de Justiça. Os juros de mora 
serão de 1% ao mês. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem ônus de 
sucumbência nesta primeira fase procedimental. 

P.R.I.

Vinhedo, 02 de maio de 2019.

ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

2 Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, 5ª edição, p. 98.
3 Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, publicado no DJE de 
03 de dezembro de 2010, p. 01.
4 Publicado no DJE em 13 de agosto de 2014, pp. 02/04.
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