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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO 
RECURSO APELATÓRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 

É  imprescindível  que  as  razões  do  recurso  ataquem  os 
fundamentos da decisão sob pena de inadmissibilidade.

As razões de apelação que não enfrentam a fundamentação 
adotada na sentença hostilizada conduzem à sua inadmissão 
parcial, se a eiva não atingir a totalidade do recurso.

PRELIMINAR  DE  OFÍCIO  DE  JULGAMENTO  ULTRA 
PETITA. 
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A decisão  de  primeiro  grau,  ao  determinar  que  o  banco 
promovido  devolva  ao  autor  os  valores  cobrados 
indevidamente,  de  forma  dobrada,  promoveu  julgamento 
ultra  petita,  haja  vista  que  a  pretensão  de  indenização 
patrimonial, baseada na condenação à repetição do indébito, 
não explicitou a forma (se simples ou em dobro) de como se 
daria a repetição.

MÉRITO. PLEITO SUBSIDIÁRIO RECURSAL PARA QUE A 
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  OCORRA  DE  FORMA 
SIMPLES.  PREJUDICIALIDADE.  EXCESSO  DECOTADO 
PELO  RECONHECIMENTO  DE  SENTENÇA  ULTRA 
PETITA.  QUANTUM INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E 
PROPORCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

Em  que  pese  as  razões  recursais  objetivarem,  de  forma 
subsidiária,  o provimento do recurso para que a forma da 
repetição  do  indébito  seja  alterada  (de  dobrada,  para 
simples) por error in judicando, esse pedido foi provido pelas 
razões constantes na preliminar de ofício de julgamento ultra  
petita, por error in procedendo.

Quanto  ao  valor  da  indenização,  recomenda-se  que  o 
julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta 
as  circunstâncias  de  cada  caso,  devendo  o  quantum da 
reparação corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, 
porquanto  impossível,  materialmente,  nesta  seara,  alcançar 
essa equivalência.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A   a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em acolher parcialmente a preliminar de 
ausência de dialeticidade e suscitar  de ofício preliminar de julgamento ultra 
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petita; No mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso.
  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única 
da Comarca de Caiçara,  fls.  89/93, que,  nos  autos da ação de indenização por 
danos materiais e morais,  ajuizada por  Francisco de Assis Ferreira Duarte em 
desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa 
aos pagamentos de R$ 3.000,00 (três  mil reais) a título de danos morais  e “R$ 
6.725,68 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), relativamente  
a repetição de indébito”.

Irresignada,  a  sociedade  anônima  recorre,  fls.  96/120, 
alegando, em síntese, estar evidente “que o Réu a penas agiu em exercício regular de  
direito,  a  mesma  sabia  que  deveria  manter  a  sua  conta  com  saldo  suficiente  para  o  
pagamento do cheque emitido.” (sic).

Afirma que “No caso em discussão, o Recorrido sequer insinua  
que  tenha  sofrido  qualquer  abalo  psíquico  propiciado  pela  restrição  de  seu  nome.  
Argumenta,  apenas  que  a  simples  inserção  indevida  no  rol  dos  maus  pagadores  já  
caracterizaria o dano moral sofrido ( … ) mas nada prova ( … ) sequer juntou documento  
de  que  leve  à  comprovação  de  que  teria  sofrido  abalo,  constrangimentos  decorrente  de  
qualquer atitude do Banco apelante.”.

Pontua  que  “De início,  cumpre  deixar  claro  que  o  Autor  não  
cumpriu com sua obrigação contratual, na medida em que não efetuou o pagamento do  
débito decorrente das tarifas, taxas, incidentes sobre sua conta bancária sem movimentação  
(  … )  a  inscrição do nome do Autor  nos  cadastros  dos órgãos  de  proteção ao crédito,  
ocorreu exclusivamente por sua própria culpa.”.

Verbera  que  “Caso  sejam  ultrapassados  os  argumentos  acima  
expendidos  e  o  Banco  seja  condenado  à  devolução  das  referidas  taxas,  é  de  salutar  
importância que tal devolução seja na forma simples, e não em dobro” que “pressupõe a  
existência de pagamento indevido e má-fé/culpa do credor”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada “a  
obrigação  e  a  condenação  imposta  na  sentença.”.  Subsidiariamente,  por  considerar 
exagerada a quantia fixada a título de danos morais, destaca que “caso seja mantida  
a condenação em danos morais, o quantum debeatur  arbitrado ( … ) deverá observar os  
limites  já  fixados  por  nossa  hodierna  jurisprudência,  e  com  base  na  regra  da  
proporcionalidade e razoabilidade.”.
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Nas contrarrazões, fls. 124/129, o apelado argui preliminar de 
inépcia do recurso apelatório por ausência de dialeticidade. No mérito, pede para 
que o decisum seja mantido.

A  Procuradoria  de  Justiça  Cível  opina  pela  rejeição  da 
preliminar,  sem pronunciamento meritório,  por entender ausente  interesse que 
justifique a sua intervenção obrigatória, fls. 135/138.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Das preliminares.

1.1 – Da preliminar de ausência de dialeticidade.

Extrai-se  dos  autos  que  o  autor/apelado  ingressou  com  a 
presente  ação  de  indenização  pleiteando  indenizações  por  danos  materiais  e 
morais, narrando que:

“( … )
( … ) é Funcionário Estadual, e portanto detentor de uma conta corrente 
no Banco Santander, tendo em vista contrato do governo anterior com o 
referido Banco, visando o recebimento dos funcionários. Na verdade, tal 
conta era tão somente para este fim.

Com o novo governo houve nova e assim temos hoje nosso recebimento 
através do BANCO DO BRASIL e isso fez o Promovente encerrar  sua 
conta na instituição financeira em comento, sendo porém, convencido por 
um dos  funcionários  do próprio  banco a  manter  sua  conta  poupança 
( … ).

Ao  manter  essa  conta  poupança  vinculada,  recebeu  do  seu  agente 
financeiro,  um talão  de  cheques  que  possibilitaria  quando  entendesse 
necessário a emissão de cheques que seria emediatamente resgatado da 
conta poupança, e seria liquidado.

Ocorre que se verifica dos documentos acostados ao procedimento, que 
na verdade a conta corrente jamais fora encerrada, passando a manter-se 
de cobranças abusivas, de taxas de manutenção, liquidando inclusive o 
cheque de nº 000078 no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) sem descontar de 
sua conta poupança como havera combinado com Banco em alusão,  e 
com  isso  passando  a  cobrar  os  valores  que  se  encontram  fixados  no 
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extrato em anexo.

Em data de 19 de dezembro de 2012, emite um cheque no valor de R$ 
70,00  (setenta  reais),  que  é  deliberadamente  devolvido,  sem  ser 
observado o saldo da conta poupançado Promovente, vinculada a conta 
em que o cheque fora debitado ( … ), sem qualquer consulta a uma conta 
poupança com saldo diga-se, de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
( … ).

Por outra banda, o SERASA EXPERIAN, já informou do lançamento do 
nome do Promovente no cadastro de devedores inadimplente, o que se 
verifica dos documentos acostados ao presente procedimento, ( … ) “.

O  juiz  julgou  procedentes  os  pedidos  iniciais  porque 
considerou que o autor “possuía uma conta salário, solicitou o cancelamento todavia  
nunca foi cancelada e ocorreu a cobrança de tarifas de manutenção, inclusive o nome da  
parte autora foi colocado no SPC/Serasa.”. Justificou a convicção (de que a conta era 
do tipo salário) afirmando que, embora o banco tenha alegado “que a conta em tela  
era  de  natureza  comum e  não  conta-salário  atraiu  para  si  o  ônus  de  demonstrar  tal  
assertiva, contudo claudicou, pois não consta dos autos qualquer contrato ou documento  
que assim o demonstre.”.

Por compreender que a  conta era  salário,  pontuou que “a  
cobrança é indevida pois a época da contratação vigia a Resolução ora destacada, e por tal  
razão é de se deferir o pleito autoral para fins de obter a repetição do indébito ( … ) igual ao  
dobro que pagou em excesso ( … )”.

Acresceu  também  ser  caso  de  condenação  da  instituição 
financeira ao pagamento de danos morais, expondo que:

“O prestador de serviço só se exime do dever imposto se provar que o 
erro se deu por engano justificável, mas não o que ocorre nos acaso em 
análise.” (sic).
( … )
No que tange ao Dano Moral, já está assente neste juizado a ocorrência 
em  casos  desta  natureza.  Aqui  se  está  diante  de  responsabilidade 
objetiva, prevista no CDC, artigo 14, assim como se verifica a ocorrência 
de todos os pressupostos.
Daí, tenho que a ilicitude do Banco réu é evidente quando promoveu a 
inserção  do  nome  da  parte  autora  no  SPC/SERASA,  por  dívida 
inexistente,  pois  uma  conta  salário  não  poderia  cobrar  taxas  de 
manutenção,  nem  colocar  o  nome  do  autor  no  cadastro  de  maus 
pagadores, fato que impõe a condenação a indenizar por danos morais, 
eis que evidente e dispensa a prova dada a condição in ré ipsa.
( … )”

Ora. Como o apelo não enfrenta o entendimento do julgador 
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de que  a conta era do tipo salário, não devem ser conhecidas as razões que se 
relacionam ao suposto exercício regular do direito da casa bancária de cobrar as 
quantias questionadas e em negativar o nome do consumidor inadimplente de 
quantias advindas de conta corrente. 

No  mesmo  caminho,  não  devem  ser  conhecidas  as  teses 
relativas  a  alegada  necessidade  de  comprovação (e  de  que  não  houve 
demonstração) que o apelado teria sofrido abalo psíquico/constrangimentos em 
decorrência da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma 
vez  que  não  vislumbrei  na  apelação  qualquer  oposição  ao  entendimento  do 
julgador de que a referida anotação gera dano in ré ipsa.

Logicamente,  tendo  em  vista  o  não  conhecimento  dessas 
razões recursais, a condenação ao pagamento de danos morais e materiais deve ser 
mantida. Contudo, as razões são dialéticas quanto à insurgência à devolução,  de 
forma dobrada,  do indébito e ao  montante arbitrado a título de ressarcimento 
moral.

Portanto, acolho parcialmente a presente preliminar.

1.2 – Da preliminar de ofício de sentença ultra petita.

A decisão  de  primeiro  grau,  ao  determinar  que  o  banco 
promovido devolvesse à autora os valores cobrados indevidamente – R$ 3.362,84 
(três mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) –, de forma 
dobrada (R$ 6.725,68), promoveu julgamento  extra petita, haja vista que o autor, 
ora  apelado,  deduziu  pretensão  de  condenação  à  repetição  do  indébito  sem 
explicitar a forma (se simples ou em dobro) de como se daria a repetição. Em 
outras palavras,  não deduziu pretensão expressa de condenação à repetição do 
indébito em dobro. 

Isto  posto,  a  forma  da  condenação  operada  de  ofício 
(dobrada) foi indevida porque a regra é que a repetição se dê de forma simples. 

Nos termos do artigo 128, do Código de Processo Civil, “O 
juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de 
questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”.  Dessa 
forma, a prestação jurisdicional deve se restringir ao quanto postulado pela parte, 
nos termos dos artigos 128 e 460, do Código de Processo Civil.

De fato, com a inicial, o autor impõe ao juiz os limites da lide, 
conforme nos informa a regra do art. 128 do CPC. Respeitados tais limites, deverá 
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haver uma correlação entre os pedidos formulados pelo demandante e as decisões 
posteriores,  sendo defeso ser proferido  decisum diverso do pedido (extra petita), 
além do pedido (ultra petita) ou aquém do pedido (citra ou  infra petita), o que se 
depreende do art. 460 do Diploma Processual.

A decisão ultra  petita caracteriza  o  error  in  procedendo  por 
violar o princípio da demanda, devendo este órgão judicial decotar o excesso de 
ofício para adequar a sentença aos limites propostos na exordial.

Posto  isso,  de  ofício,  decoto  a  condenação  ex  officio à 
repetição  do  indébito  em  dobro,  a  qual  deverá  se  dar  de  forma  simples . 
Prejudicadas  as  razões  que  se  relacionam  à  repetição  do  indébito  de  forma 
dobrada.

2 – Mérito.

Resta  ser  analisado  o  pedido  subsidiário  que  objetiva  a 
redução da verba indenizatória moral. 

É entendimento pacífico do STJ que o dano moral sofrido em 
virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde 
de prova1.

Quanto ao valor da indenização,  em casos desta  natureza, 
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as 
circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à 
lesão  e  não  a  ela  ser  equivalente,  porquanto  impossível,  materialmente,  nesta 
seara, alcançar essa equivalência.

Deve-se  considerar  na  sua  fixação,  a  dupla  finalidade  do 
instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de 
coibir  a  sua  reincidência  na  prática  delituosa  e,  por  outro,  a  compensação  da 
vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Apesar de não existirem critérios rígidos para a fixação da 
condenação pelo dano moral, mas atenta àquelas balizas e o fato de haver outras 
tantas demandas com a mesma pretensão, considero o valor R$ 3.000,00 (três mil 
reais) justo e razoável ao fim a que se destina.

Com  essas  considerações,  ACOLHO  PARCIALMENTE  A 
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE; SUSCITO, DE OFÍCIO, 
A PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NO MÉRITO, ainda que 
por  outras  razões,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL ao  recurso,  apenas,  para 
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decotar da sentença a  condenação à repetição do indébito de forma dobrada, a 
qual deverá se dar de forma simples.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  29  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl. 145, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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