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PADRÃO DE RESPOSTA - QUESTÃO SUBJETIVA 

 
 
 
Enunciado 
 

Ana Amari recebeu, sem solicitar, em sua casa um cartão de crédito            
da Administradora X, enviado pelo Banco Y S.A.. Mesmo tendo ligado para seu Banco e               
informado da não solicitação do cartão, acabou constatando, meses depois, que seu nome             
se encontrava negativado por conta do não pagamento dos boletos de fatura - os quais               
continham apenas gastos com taxas de manutenção, já que não se realizaram compras. 

 
Indignada com a situação, moveu ação de indenização por danos          

morais, na Justiça Comum, contra o Banco Y, pleiteando a retirada de seu nome dos               
cadastros de maus pagadores e condenação em R$ 10.000,00 pelos danos morais. 
Em sendo frustrada audiência de conciliação, o Banco Y argumenta em contestação, afora             
os argumentos de mérito, que: 
 

I. não é o legitimado passivo, devendo ser processada a Administradora X; 
II. que o juízo é incompetente, devendo a demanda ser processada em juizado            

especial, dado o valor da causa, e não na Justiça Comum e que; 
III. a petição é inepta, pois não a Autora não se teria desincumbido de provar o não                

requerimento do cartão. 
 

Aberta réplica, quais as respostas da Autora? Justifique. 
 
 
 
 
Gabarito 
 

Trata-se de relação de consumo, como prevê o Código de Defesa do            
Consumidor, portanto à Autora cabe escolher, por conta da solidariedade (art. 14 c/c art. 7º,               
parágrafo único CDC), qualquer um dos responsáveis pelos danos  para responder à ação. 

Não existe obrigatoriedade de processamento de qualquer demanda        
em juizados especiais, salvo a competência absoluta dos juizados federais, o que não é o               
caso por se tratar de uma demanda contra pessoa jurídica de direito privado que não é                
empresa pública federal. 

Não há inépcia por conta dos motivos alegados, a produção probatória           
não se encontra no previsto pelo art. 330, §1º CPC. E, mesmo que tal se admitisse, ao                 
consumidor é garantida a inversão do ônus da prova, cabendo ao Réu provar que não               
expediu o cartão sem autorização (art. 6º, VIII CDC). 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 
 
  

ITEM  PONTOS 

Identificação da demanda como relação de consumo (1,0). 0,0 / 1,0 

Existência de solidariedade (art. 14 c/c art. 7º, parágrafo único CDC) 
(1,0), podendo qualquer um dos responsáveis pelos danos responder 
à ação (1,0). 

0,0 / 1,0 / 2,0 

Não obrigatoriedade de processamento da demanda em juizados        
especiais (1,0), salvo a competência absoluta dos juizados federais         
(1,0). 

0,0 / 1,0 / 2,0 

Não há inépcia por conta dos motivos alegados, a produção probatória           
não se encontra no previsto pelo art. 330, §1º CPC (1,0). 

0,0 / 1,0 

Ao consumidor é garantida a inversão do ônus da prova, cabendo ao            
Réu provar que não expediu o cartão sem autorização (art. 6º, VIII            
CDC) (1,0). 

0,0 / 1,0 

5. Ortografia (1,0) 0,0 / 0,5 / 1,0 

6.Sintaxe (1,0) 0,0 / 0,5 / 1,0 

7. Semântica (1,0) 0,0 / 0,5 / 1,0 

  
 
 
 


