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APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PROTESTO  INDEVIDO.  DANO  MORAL  PURO 
CONFIGURADO.  OBEDIÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA 
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANOS 
MATERIAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PAGAMENTO 
INDEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- O protesto indevido de título gera direito à indenização por 
dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à 
honra e à reputação sofrida pelo autor.

- Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização 
em valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas 
posição  familiar,  cultural,  política,  social  e  econômico-
financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de 
culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga 
trazer  uma  satisfação  para  o  ofendido,  sem  configurar 
enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma  sanção  para  o 
ofensor. 

-  “Consoante  jurisprudência  consolidada  desta  Corte,  a 
condenação à 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”1.

1 REsp 726.975/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª TURMA, 20/11/2012, DJe 06/12/2012.



VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  dar  parcial  provimento  ao  recurso,  nos 
termos do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de 
fl. 170.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interpostas  por  Kiuti  Alimentos  Ltda 
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Campina Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido constantes da ação 
de  declaratória  de  inexistência  de  débito  c/c  indenização  por  Distribalas 
Distribuidora de Bombons Ltda em face da ora apelante. 

Na  sentença  (fls.  145/148),  a  douta  magistrada  a  quo julgou 
procedente a ação, ante o dano moral sofrido pela autora, condenando a promovida 
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), devidamente corrigidos, bem como danos materiais no valor de R$ 1.655,53. 
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 
estes na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 
art. 20, CPC.

Inconformada, a parte promovida interpôs recurso apelatório, 
alegando, em breve síntese, que  restou provada a culpa da autora no protesto do 
título,  visto  que  cancelou  o  pedido  de  última  hora,  que  o  protesto  ocorreu  por 
circunstâncias normal às atividades comerciais próprias do dia-a-dia, que o simples 
protesto não é motivo suficiente para reconhecimento do dano moral, que o valor 
arbitrado  é  excessivo,  pugnando  pela  sua  exclusão  ou,  alternativamente,  pela 
redução em valores não superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto aos danos materiais, pugna pela sua exclusão, visto que 
cabe ao Cartório de Protesto a baixa no título, obrigando o apelante a arcar com as as 
custas do referido cartório.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  julgando 
totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 135/141.

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  absteve-se  de  opinar 
quanto ao mérito (fls. 162/165).



É o breve relatório. VOTO.

Colhe-se dos  autos  que a  autora  aforou a  presente  demanda 
objetivando a  indenização por  danos  morais  e  materiais,  em virtude  de  protesto 
indevido de um título inexistente, chamando-o de “fantasma”.

Alega  que  nunca  adquiriu  produtos  junto  à  empresa 
demandada,  bem  nunca  possuiu  qualquer  tipo  de  parceria  comercial.  E  que  a 
negativação do seu nome está impedindo-a de manter atividade rotineira, visto estar 
sofrendo  restrição  de  crédito  no  comércio  e  de  condições  negociais  perante  seus 
fornecedores.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora 
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido, 
determinando que a promovida retire o nome da autora do rol de inadimplentes, 
bem  como  condenar  em  danos  materiais  no  valor  de  R$  1.655,53,  devidamente 
corrigidos e em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dando ensejo 
à interposição dos presentes recursos.

Quanto  ao  mérito,  claro  está  que  a  negativação  do  nome da 
autora foi indevida,  uma vez que restou devidamente comprovada a ausência de 
qualquer negócio jurídico celebrado ou mesmo que tenha entregue mercadorias à 
promovente, mesmo assim, a parte promovida protestou, indevidamente, tais títulos, 
sob a alegação de inadimplemento.

A alegação da parte  promovida de  que a  parte  autora  tenha 
realizado pedido por meio de telefone não merece prosperar, visto que não há provas 
da  celebração  do  negócio  jurídico,  tampouco  da  entrega  das  mercadorias 
supostamente vendidas. 

Nesse diapasão, não há como negar a existência da ofensa a que 
foi  submetida  a  autora,  visto  estar  devidamente  comprovado  nos  autos,  que  o 
protesto dos títulos foi indevido, e aí verifica-se também o nexo de causalidade, pois 
foi  a  conduta  irresponsável  da  parte  promovida  que  resultou  o  constrangimento 
suportado pela consumidora litigante.

A alegação, a propósito, com relação à prova da lesão, merece 
destaque o fato de ser o dano moral decorrente do protesto indevido  in re ipsa,  é 
dizer, presume-se da mera ocorrência do evento descrito, sendo desnecessária sua 
comprovação.

Verifico,  outrossim,  que  os  argumentos  aduzidos  pelo 
demandado  são  frágeis,  já  que  não rebatem,  de  forma contundente,  as  alegações 
trazidas pela autora, nem os seus documentos comprobatórios.



Observo que o protesto indevido de título gera dano moral in re  
ipsa, ou seja, é desnecessária a comprovação da sua ocorrência, como bem preceitua a 
jurisprudência do STJ, in verbis: 

“CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – 
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – PROVA DO PREJUÍZO – 
DESNECESSIDADE – I. O protesto indevido de título gera direito à 
indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva 
do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, 
na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento 
que  deve,  de  outro  lado,  ser  fixado  sem  excessos,  evitando-se 
enriquecimento  sem  causa  da  parte  atingida  pelo  ato  ilícito.  II. 
Precedentes  do  STJ.  III.  Recurso  conhecido  e  parcialmente 
provido.” 2

“RECURSO  ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  ,  DO  CPC  . 
INOCORRÊNCIA.  DUPLICATA.  PROTESTO  INDEVIDO  DE 
TÍTULO.  RESPONSABILIDADE  DO  BANCO.  DANO  MORAL. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO. JUROS DE 
MORA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NOS PONTOS, PROVIDO. 1. 
O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente todos os pontos 
devolvidos ao seu conhecimento e indispensáveis para o deslinde 
da controvérsia. Artigo 535 do Código de Processo Civil intacto. 2. A 
legitimidade  da  instituição  financeira  já  é  posição  remansosa  no 
Superior  Tribunal  de  Justiça,  nos  casos  em  que,  apesar  de  ser 
informado  do  pagamento  do  débito,  leva  o  título  a  protesto. 3. 
Firmou-se  entendimento  nesta  Corte  Superior  que,  sempre  que 
desarrazoado  o  valor  imposto  na  condenação,  impõe-se  sua 
adequação,  evitando-se  assim  o  injustificado  locupletamento  da 
parte vencedora. 4. O quantum indenizatório dever ser acrescido de 
juros moratórios, a contar da citação, à taxa de 0,5% ao mês até o dia 
10.1.2003, e, a partir de 11.1.2003, pelo que determina o artigo 406 do 
atual Código Civil . 5. Recurso especial conhecido em parte e, nos 
pontos, provido.”3 

Portanto,  o protesto  indevido  de  título  gera  direito  à 
indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra 
e à reputação sofrida pelo autor.

Quanto ao quantum arbitrado a título de danos morais, entendo 
que deve ser mantido, visto que o patamar determinado pelo magistrado processante 
foi  arbitrado com prudência  e razoabilidade para reparar  os danos sofridos,  bem 
como para inibir a reiteração da conduta.

2STJ – RESP 282757/RS – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 4ª T. – DJU 19.02.2001 – p. 00182
3 STJ – Resp 765304 – Min. Hélio Quáglia Barbosa – T4 – 05/02/2007.



Sabe-se  que  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.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar 
a dor do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito 
repugna  a  conduta  violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado  defender  e 
resguardar a dignidade humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do 
dano, inibindo-o em relação a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um 
valor de desestímulo. 

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 238.173, cuja 
relatoria  coube  ao  Ministro  Castro  Filho,  entendeu  que  “não  há  critérios 
determinados e fixos para a quantificação do dano moral.  Recomendável que o 
arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às  peculiaridades  do  caso 
concreto”.

O STJ preceitua ainda:

“(...) 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. (...)” 4

Quanto ao pedido de exclusão do valor arbitrado a título de 
danos materiais, formulado na pretensão recursal, entendo que merece prosperar. 

Esse raciocínio é o que resta imperativo, pois, a partir do exame 
do caderno processual  em destaque,  de onde se extrai  a inexistência de qualquer 
pagamento indevido feito pelo polo demandante. 

4 STJ – Resp 716.947/RS – Min. Luiz Fux – T1 – Dj 28/04/2006 



Neste norte, o próprio art. 42, parágrafo único, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), é assente ao exigir, para configuração do 
dever  de  repetir  o  indébito,  o  adimplemento  de  cobranças  indevidas,  consoante 
preconiza o enunciado legal infra:

“Art.  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. “

Corroborando tais lições, frise-se a Jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA INDENIZATÓRIA - RECUSA 
INDEVIDA  À  COBERTURA  DE  PLANO  DE  SAÚDE  - 
BENEFICIÁRIA  QUE,  PREMIDA  POR  RISCO  DE  MORTE, 
EFETUA   DESEMBOLSO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  STENT  - 
CIRCUNSTÂNCIA  CONFIGURADORA  DE  COBRANÇA 
INDIRETA,  AUTORIZANDO,  EM  PRINCÍPIO,  A  APLICAÇÃO 
DA  PENALIDADE  PREVISTA  NO  ARTIGO  42,  PARÁGRAFO 
ÚNICO,  DO  CDC,  EM  DESFAVOR  DO  FORNECEDOR  - 
AUSÊNCIA,  TODAVIA,  DE  MÁ-FÉ  NA  CONDUTA  DA 
OPERADORA  -  NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL 
DECRETADA EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO  EM  DOBRO  -  RECURSO  DESPROVIDO.  1. 
Devolução  em dobro  de  indébito  (artigo  42,  parágrafo  único,  do 
Código  de  Defesa  do  Consumidor).  Pressupostos  necessários  e 
cumulativos:  (i)  cobrança  extrajudicial  indevida  de  dívida 
decorrente  de  contrato  de  consumo;  (ii)  efetivo  pagamento  do 
indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do 
fornecedor ou prestador. 1.1. A conduta da operadora de plano de 
saúde  que  nega  indevidamente  fornecimento  de  stent,  para 
aplicação em intervenção cirúrgica cardíaca, forçando o consumidor 
a  adquiri-lo  perante  terceiros,  configura  cobrança  extrajudicial 
indireta,  ocasionando  locupletamento  do  fornecedor  e,  por  isso, 
possibilita, em tese, a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, 
parágrafo único, do CDC. 1.2. Todavia, resta ausente, no caso, a má-
fé  do  prestador  do  serviço,  pois  a  negativa  apresentada  ao 
consumidor, ainda que abusiva, encontrava-se prevista em cláusula 
contratual,  presumidamente  aceita  pelas  partes  quando  da 
celebração  do  negócio  jurídico.  Não  configurada  a  má-fé  na 
cobrança  extrajudicial,  direta  ou  indireta,  inviabiliza-se  a 
cominação  da  penalidade  atinente  à  repetição  do  indébito  em 
dobro. Precedentes. […] (REsp 1177371/RJ, Rel. Ministro MARCO 
BUZZI, QUARTA TURMA, 20/11/2012, DJe 30/11/2012).

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).

Desta  feita,  não  havendo  o  pagamento  dos  valores  cobrados 
indevidamente pela promovida, faz-se impossível a repetição do indébito em favor 
da  autora  litigante,  devendo-se  frisar  que  a  concessão  desta  medida  requer  a 
comprovação  inequívoca  do  adimplemento  indevido.  Por  tais  razões,  há  que  se 
acolher o pleito recursal acerca da restituição da cobrança errônea.

Ante  todo  o  exposto,  dou  provimento  parcial  à  apelação, 
excluindo da condenação o valor arbitrado a título de danos materiais, mantendo a 
condenação em danos morais consoante arbitrado na r. sentença de primeiro grau.

Diante  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as  partes  ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 
1.000,00 (mil reais), a serem compensados, nos termos previstos no art. 21, caput, do 
CPC.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 06 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


