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APELAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO. CONSUMIDOR. ARGUIÇÃO DE DESCONTOS 
EM  CONTRACHEQUES  E  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDOS. 
PRÉVIA  AÇÃO  RECONHECENDO  A  INEXIGIBILIDADE 
DOS VALORES. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA. MÁ-FÉ 
EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 42, 
PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. DANOS MORAIS PUROS OU 
IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO QUANTUM. 
NECESSIDADE.  OBEDIÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA 
PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ARTIGO 557, § 1º-A, DO 
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Conforme  artigo  42,  parágrafo  único,  do  CDC,  “O 
consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 
em excesso,  acrescido de correção monetária  e  juros legais, 
salvo hipótese de engano justificável”. Assim, a restituição do 
indébito, in casu, deve se dar na forma deste dispositivo, haja 
vista  a  má-fé  da  apelante  ao  negativar  e  cobrar  débito 
manifestamente  inexigível,  assim  reconhecido  por  meio  de 
provimento judicial transitado em julgado.

- O lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de 
restrição  ao  crédito,  bem  como  a  cobrança  de  dívida 
inexistente, provoca naturalmente agravos à honra do atingido 
e  prejuízos  à  sua  pessoa,  gerando  a  inegável  obrigação  de 
indenizar os danos morais decorrentes. A esse respeito, frise-
se que é uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que 
prescinde  de  prova  o  dano  moral  gerado  por  inscrição 
indevida em cadastro restritivo de crédito.



-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante 
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da 
razoabilidade,  observados  a  finalidade  compensatória,  a 
extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa. 
Simultaneamente,  o valor  não pode ensejar  enriquecimento 
sem  causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a 
reincidência em conduta negligente.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Banco BMG S.A. 
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira nos 
autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais e materiais com pedido 
de tutela antecipada, movida por Maria do Socorro Silva de Lima, ora recorrida, em 
face da instituição financeira apelante.

Na  sentença  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo  julgou 
procedente a pretensão, para o fim de, reconhecendo a ilegitimidade das cobranças, 
dos descontos feitos em contracheque e, igualmente, da negativação efetuados pela 
ré, determinar a repetição do indébito, descontados os valores já devolvidos, assim 
como, condenar o banco demandado ao pagamento de uma indenização por danos 
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários sucumbenciais no 
patamar de 20% (vinte por cento) sobre o montante da condenação.

Inconformada,  a  empresa  vencida  ofertou  tempestivamente 
suas razões recursais, pugnando pelo provimento do recurso e consequente reforma 
da  decisão  de  1º  grau,  argumentando,  em  síntese:  a  inexistência  de  contato 
administrativo da autora com o banco, a fim de resolver a questão; a inexistência de 
abalo moral e a configuração de meros aborrecimentos; a exorbitância da indenização 
por  danos  morais;  o  descabimento  de  restituição  em  dobro;  assim  como,  a 
necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

Intimada,  a  autora  recorrida  apresentou  suas  contrarrazões, 
manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto, o que fizera ao rebater 
cada uma das razões recursais suscitadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

DECIDO



De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta em deslinde, urge adiantar que o presente apelo merece provimento parcial, 
apenas para minorar os danos morais a um patamar proporcional e razoável, nos 
termos do entendimento jurisprudencial pátrio dominante.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a controvérsia em 
disceptação  almeja  discutir  os  supostos  danos  morais  e  a  repetição  do  indébito 
decorrentes das atitudes tomadas pela instituição financeira recorrente, esta, a qual, 
mesmo  após  o  reconhecimento  de  inexigibilidade  de  cobrança  em  ação  judicial 
transitada em julgado, persistira na cobrança de tal dívida inexistente, inclusive com 
a  concretização  de  descontos  indevidos  nos  proventos  da  consumidora  e  com  a 
negativação do nome desta em órgão de proteção ao crédito.

À luz de tal raciocínio, mister reanalisar a determinação judicial 
atinente  à  ordem de devolução em dobro do indébito,  descontados  os  valores  já 
restituídos  administrativamente,  assim como, ao arbitramento  de indenização por 
danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Procedendo-se,  primeiramente,  ao exame da determinação de 
restituição do valores cobrados e quitados indevidamente, fundamental destacar que 
não assiste qualquer razão ao polo apelante neste ponto. Tal é o que ocorre uma vez, 
que, notadamente à luz do Código de Defesa do Consumidor, diploma consumerista 
incidente  por  excelência  na  demanda  em  comento,  precisamente  no  artigo  42, 
parágrafo único, verifica-se o direito da consumidora lesada à devolução em dobro 
do que pagara em excesso, nos termos do enunciado legal in verbis:

Código de Defesa do Consumidor, Artigo 42, Parágrafo único. 
O  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 
em excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais, 
salvo hipótese de engano justificável.

Trasladando-se  referido  entendimento  à  casuística  dos  autos, 
constata-se  a  imprescindibilidade  de  condenação  da  instituição  financeira  ré  à 
restituição  em  dobro  dos  valores  cobrados  indevidamente,  nos  termos  acima 
delineados. Especificamente porque não incidiu,  in casu,  qualquer circunstância de 
engano justificável, mas sim, de outra banda, uma hipótese de inequívoca má-fé do 
banco, que persistira na cobrança de valores, com descontos em folha e negativação 
indevida,  mesmo  após  o  reconhecimento  de  inexigibilidade  do  débito  em  ação 
judicial transitada em julgado, processo de n. 200.2008.011932-0.

Nesta senda, corroborando a observância dos requisitos para a 
concessão da restituição em dobro do excesso cobrado na presente casuística, exsurge 
a Jurisprudência dominante do STJ, nos termos do que faz prova a seguinte ementa:



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. 
VALORES  COBRADOS  A  MAIOR.  REPETIÇÃO  EM 
DOBRO.  PROVA  DA  MÁ-FÉ.  NECESSIDADE. 
PRECEDENTES.  1.  De  acordo  com  a  jurisprudência  desta 
Corte, a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor, 
pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-
fé  do  credor.  2.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg no 
REsp  848.916/PR,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, 06/10/2011, DJe 14/10/2011).

Destarte,  não há que prosperar  o pleito  recursal  pertinente à 
reforma do modo de restituição  dos valores  cobrados indevidamente,  daí  porque 
mandamental  a  manutenção  do  provimento  jurisdicional  a  quo  neste  ponto,  no 
sentido da repetição do indébito segundo o artigo 42, parágrafo único, do CDC, já 
descontados os valores restituídos em momento administrativo.

Por sua vez, no que pertine aos danos morais, há de se denotar 
que  os  mesmos  restaram  claramente  demonstrados  in  casu,  tendo  em  vista, 
sobretudo,  a  ocorrência  de  sérias  ofensas  à  psique  da  autora  decorrentes  das 
irregularidades em torno da negativação indevida da consumidora.

À  luz  de  tal  raciocínio,  focando-se  ora  a  análise  das 
negativações irregulares do nome do autor, há de se voltar ao exame minucioso da 
configuração  dos  danos  morais.  Nesse  diapasão,  importante  se  observar  que  a 
inscrição  indevida  em  cadastro  restritivo  gera  dano  moral in  re  ipsa,  sendo 
despicienda,  pois,  a  comprovação  da  sua  ocorrência,  como  bem  preceitua  a 
jurisprudência do STJ, in verbis: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE 
INADIMPLENTES.  COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 
DANO  IN  RE  IPSA.  VALOR  ARBITRADO 
MODERADAMENTE.  AGRAVO  IMPROVIDO.  I.  A 
jurisprudência  do  STJ  é  uníssona  no  sentido  de  que  a 
inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re 
ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência. II. O 
valor  arbitrado  a  título  de  reparação  de  danos  morais  está 
sujeito ao controle do Superior Tribunal de Justiça, desde que 
seja irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso. 



III. Agravo improvido. ( STJ – AgRg no AG 1222004/SP – Min. 
Aldir Passarinho Júnior – T4 – Dj 16/06/2010).

Portanto,  a  inscrição  indevida  nos  cadastros  de  proteção  ao 
crédito gera dano moral, independentemente, de prova do dano. Por outro lado, não 
há como negar a existência da ofensa a que foi submetido a promovente, visto ter 
restado  incontroverso  que  a  cobrança  foi  indevida,  bem  como  sua  negativação, 
raciocínio do qual  se extrai,  também, o nexo de causalidade,  pois foi da conduta 
irresponsável da apelante que resultou o constrangimento suportado pela apelada.

Assim, tais fatos causaram, por si só, mácula suficiente para dar 
azo  ao  pleito  indenizatório,  considerando,  ainda,  que,  no  caso  da  negativação 
indevida,  o  dano  é  presumido  (puro  ou  in  re  ipsa).  Nesse  sentido,  destaco  os 
seguintes precedentes desta Corte e dos mais vários Tribunais pátrios:

  
APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  -  QUITAÇÃO  DA  DÍVIDA 
-MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 
ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  -  INÉRCIA  DA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  -  DANO  MORAL 
CONFIGURADO  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO 
ARBITRADO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABI LIDADE E 
PROPORCIONALIDADE  -  PROVIMENTO.  -  A  inscrição 
negativa  indevida,  notadamente  quando  a  dívida  já  se 
encontra quitada gera, por si só, dano moral indenizava pela 
ofensa  aos  direitos  da  personalidade,  consubstanciado  na 
mácula  do  nome  do  consumidor  no  cadastro  de 
inadimplentes.  -  O  valor  da  indenização  deve  mostrar-se 
suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio 
didático  ao  condenado  para  não  reiterar  a  conduta  ilícita, 
devendo  pautar-se  nos  princípios  da  Razoabilidade  e 
Proporcionalidade.  (TJPB,  00120060207675001,  DES.  SAULO 
HENRIQUES DE SA E BENEVIDES, 3ª Câmara,  22/05/2009).

INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  PRESTAÇÃO  DEVIDAMENTE 
QUITADA.  DÉBITO  INEXISTENTE.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA NO SPC. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO EM 
VALOR  ELEVADO.  REDUÇÃO.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. Enseja dano moral indenizável 
a  inscrição  em  cadastro  restritivo  de  crédito  quando 
devidamente pagas as parcelas da dívida contraída. O dano 



moral, nesse caso, é presumido, sendo desnecessária a prova 
de sua configuração. O valor da indenização do dano moral 
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira a servir, por um lado, 
de  lenitivo  para  a  dor  psíquica  sofrida  pelo  lesado,  sem 
importar  a  ele  enriquecimento  sem  causa  ou  estímulo  ao 
abalo suportado;  e,  por outro lado,  deve desempenhar  uma 
função pedagógica e uma séria reprimenda ao ofensor, a fim 
de evitar a recidiva. (TJPB, 00120070303308001, DR. CARLOS 
MARTINS BELTRAO FILHO, 1ª Câmara Cível, 29/03/2010). 

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  INSCRIÇÃO  EM 
CADASTROS  RESTRITIVOS.  DÉBITO  RELATIVO  A 
ENCARGOS  E  TAXAS  INCIDENTES  SOBRE  CONTA 
BANCÁRIA  INATIVA.  ILICITUDE  DA  COBRANÇA. 
RESOLUÇÃO  Nº  2.025/1993  DO  BACEN.  TAXA  DE 
MANUTENÇÃO  DE  CONTA  INATIVA  NÃO  PREVISTA 
NO  CONTRATO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
INDENIZAÇÃO  MANTIDA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  940 
DO CC/2002. APELOS IMPROVIDOS. Mostram-se ilegais os 
lançamentos  efetuados  pelo  Apelante  na  conta  corrente  do 
Apelado a título de mensalidade ourocap e parcela de seguro, 
diante da ausência de prova da contratação desses  serviços; 
De acordo com o art. 2º, inciso III da Resolução nº 2.025/1993 
do Bacen, nas contas bancárias inativas (assim consideradas 
aquelas  sem  movimentação  por  mais  de  seis  meses)  a 
instituição bancária pode cobrar uma tarifa de manutenção de 
conta,  exigindo-se apenas expressa previsão no instrumento 
contratual; Na hipótese em tela, o contrato celebrado entre as 
partes não estipula a cobrança de taxa de manutenção de conta 
inativa,  resultando  daí  a  ilegalidade  dos  lançamentos 
realizados sob esse título; A cobrança indevida, bem como a 
inclusão  do  nome  do  Apelado  nos  cadastros  restritivos, 
causaram-lhe  danos  de  ordem  moral,  sendo  devida  a 
reparação;  O  valor  da  indenização  deve  observar,  dentre 
outros  aspectos,  a  situação  econômica  das  partes,  a 
repercussão  da ofensa  e  o caráter  pedagógico da  reparação, 
evitando  o  enriquecimento  ilícito  do  lesado;  Razoável  o 
importe  fixado na sentença,  equivalente  a  R$5.000,00 (cinco 
mil  reais),  diante  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade; Pertinente a determinação de exclusão do 
nome  do  Apelado  dos  cadastros  restritivos,  devendo  o 
Apelante  pagar-lhe  ainda  quantia  equivalente  ao  valor 
cobrado indevidamente,  nos termos do art.  940 do CC/2002; 



Apelações improvidas. (TJ-PE - APL: 125371220028170001 PE 
0012537-12.2002.8.17.0001,  Relator:  Cândido  José  da  Fonte 
Saraiva de Moraes, 22/11/2011, 2ª Câmara).

Responsabilidade civil Danos morais e materiais Contrato de 
financiamento para aquisição de veículo automotor Transação 
efetivada  em  ação  de  busca  e  apreensão  Quitação  da 
pendência Inserção do nome do autor em banco de dados de 
inadimplentes Dosagem da indenização por danos morais. 1. 
Restando  incontroversa a  inserção  despropositada  do  nome 
do autor em banco de dados de inadimplentes, cabe ao banco 
responder pelo pagamento de indenização por danos morais. 
2.  Os  danos  morais  são  presumidos  em  caso  de  indevida 
negativação. 3. Arbitra-se a indenização de danos morais com 
vistas especialmente à sua intensidade, em consonância com o 
critério adotado por esta Câmara para situações assemelhadas. 
4. É incabível a repetição do indébito, seja de forma simples, 
seja dobrada, se não houver comprovação, pelo demandante, 
de pagamento em excesso ou indevido ou de cobrança judicial 
insubsistente, não se aplicando, neste caso, a sanção prevista 
no  parágrafo  único  do  artigo  42  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor ou no artigo 940 da Lei Civil. Mantida a verba 
reparatória  arbitrada  na  sentença.  Ação  parcialmente 
procedente.  Recursos  não  providos.  (TJ-SP  -  APL: 
123511320108260565  SP  0012351-13.2010.8.26.0565,  Relator: 
Itamar Gaino, Data de Julgamento: 02/06/2011, 21ª Câmara de 
Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2011).

Ademais,  quanto  ao  argumento  de  que  o  valor  dos  danos 
morais deve ser modificado, entendo que o patamar determinado pelo magistrado 
processante  foi  arbitrado  em  patamar  não  condizente  com  as  peculiaridades  da 
causa,  em  razão  do  que  deve  ser  adequado  a  critérios  de  prudência  e  senso  de 
realidade, merecendo, consequentemente, reparos.

Neste prisma, saliente-se que a indenização por danos morais 
deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da 
razoabilidade,  observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano 
experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não  pode 
ensejar enriquecimento sem causa,  nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir  a 
reincidência em conduta negligente. Assim, O Colendo STJ preceitua o seguinte:

“(...) 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título 
de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo 
sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além 



de  levar  em  conta  a  capacidade  econômica  do  réu. 4.  A 
jurisprudência  desta Corte Superior  tem se posicionado no 
sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de 
maneira  que  a  composição  do  dano  seja  proporcional  à 
ofensa,  calcada  nos  critérios  da  exemplariedade  e  da 
solidariedade.  5.  Em  sede  de  dano  imaterial,  impõe-se 
destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza 
ou  a  humilhação  sofridas  pela  vítima,  haja  vista  serem 
valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor 
compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano. 
(...)”  (  STJ  –  Resp  716.947/RS  –  Min.  Luiz  Fux  –  T1  –  Dj 
28/04/2006)(GRIFOS PRÓPRIOS). 

Destarte, à luz da conjuntura e dos documentos colacionados 
aos autos, mostra-se exorbitante, pois, a condenação do banco promovido a pagar à 
promovente insurgente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), daí porque determino 
a sua minoração à alçada dos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este arbitrado a 
título de danos extrapatrimoniais que considero justo e razoável, estando, inclusive, 
em inteira consonância com os ordenamentos civil e consumerista pátrios.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, acredito 
que o patamar de  20% (vinte  por cento)  sobre o valor da condenação se  afigura 
razoável, encontrando-se, pois, condizente com as peculiaridades da causa e com a 
regra insculpida no artigo 20, § 4º, do CPC. Daí porque entendo pela insubsistência 
da insatisfação recursal neste ponto e pela necessidade de sua manutenção.

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no artigo 
557, § 1º-A, do CPC, assim como, na Jurisprudência dominante do Colendo STJ, dou 
provimento parcial ao apelo interposto, apenas para o fim de reduzir a indenização 
por danos morais  arbitrada  à quantia  de R$ 5.000,00  (cinco  mil  reais),  mantendo 
incólumes, ao fim, todos os demais termos da sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


