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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  COBRANÇA  DE  TARIFAS 
BANCÁRIAS.  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA 
PROMOVENTE.  CONTA  CORRENTE  SEM 
MOVIMENTAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS E 
ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE. 
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.  DANO MORAL  IN 
RE  IPSA. INDENIZAÇÃO  CABÍVEL.  DANO 
MATERIAL  INEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. 
DECAIMENTO  MÍNIMO  DO  PEDIDO. 
INVERSÃO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS. 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
EM DESFAVOR DO APELADO. PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO.

1.  Tratando-se  de  conta  corrente  sem 
movimentação  pelo  titular,  não  é  cabível  a 
cobrança de tarifas e encargos pelo banco, nos 
termos da Jurisprudência Pátria.

2.  Comprovado  que  o  débito  em questão  deu 
causa à negativação dos dados da consumidora, 
esta  revela-se  indevida,  o  que  torna 
desnecessária a demonstração do dano sofrido 
pela  apelante,  em  atenção  à  teoria  do  dano 
moral  in  re  ipsa.  Indenização  que  se  impõe. 
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Entendimento  do  STJ  e  deste  Tribunal  de 
Justiça. 

3.  Noutro  ponto,  revela-se  indevido  o  dano 
material,  eis  que a apelante  não comprovou o 
pagamento  dos  valores  que  geraram  a  sua 
negativação. 

4. Decaimento mínimo do pedido, nos termos do 
art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. Inversão 
dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários 
advocatícios  em  desfavor  da  parte  recorrida. 
Provimento parcial do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba,  por unanimidade, em dar provimento 
parcial  ao recurso,  nos  termos  do voto  do Relator  e  da certidão  de 
julgamento de fl. 208.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por  REGINA 
COELI DE ARAÚJO em face da sentença de fls.  166/167,  que julgou 
improcedente a ação de indenização ajuizada pela apelante em desfavor 
do BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, deixando de reconhecer os 
danos  morais  e  materiais  decorrentes  da  inscrição  do  nome  da 
consumidora nos cadastros do SPC e do SERASA, por julgar devida a 
cobrança  de  tarifas  bancárias  pela  instituição  financeiras,  cujo 
inadimplemento legitima a negativação.

Em  suas  razões  (fls.  173/185),  o  apelante  pugna  pela 
reforma integral da sentença, no sentido de reconhecer a impossibilidade 
da cobranças das tarifas bancárias que geraram a negativação e,  por 
conseguinte, o reconhecimento dos danos moral e material decorrentes 
da inscrição indevida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 196-verso.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  declarou  inexistir 
interesse público que reclame manifestação ministerial no presente feito 
(fls. 202/203).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se  dos  autos  que  a  apelante  teve  o  seu  nome 
inscrito nos cadastro do SPC e do SERASA em decorrência de suposta 
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dívida no valor de R$ 277,37 (duzentos e setenta e sete reais e trinta e 
sete), conforme comunicados de fl. 17.

De acordo com os extratos de fls. 58/84, o referido débito 
originou-se da cobrança de tarifas bancárias referentes à conta corrente 
nº 88.308.544-5, Ag. 3331-6, junto ao Banco do Brasil, tais como, tarifa 
de renovação de limite de crédito e tarifa de manutenção de conta, sobre 
as  quais  foram  incidiram  juros  e  encargos,  até  alcançar  o  valor 
retromencionado. 

Ocorre  que,  a  referida  conta  está  sem  movimentação 
desde  agosto  de  2005  (fl.  60),  mês  em  que  a  recorrente  efetuou  o 
pagamento  da  última  parcela  do  CDC  que  havia  firmado  junto  à 
instituição financeira promovida.

A partir de então, a consumidora não mais se beneficiou 
dos serviços bancários, tornando a conta corrente inativa, por evidente 
ausência de movimentação, com revelam os extratos de fls. 61/84.

Sobre  este  cenário,  a  jurisprudência  pátria  tem 
reconhecido a impossibilidade da cobrança de tarifas referentes à conta 
corrente sem movimentação, visto que a instituição financeira não teve 
que prestar nenhum de seus serviços ao consumidor. 

Havendo  saldo  devedor,  caberia  ao  banco  entrar  em 
contato  com  o  cliente,  comunicando  o  incidente,  não  estando  a 
acrescentar  ao referido valor a cobrança de outras tarifas bancárias e 
sucessivos juros e encargos. Senão, vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 
ABERTURA DE CONTA CORRENTE.  COBRANÇA DE 
TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE 
SEM MOVIMENTAÇÃO.  INVIÁVEL A COBRANÇA DE 
TAXAS  E  TARIFAS  EM  CONTA  CORRENTE  SEM 
MOVIMENTAÇÃO DESDE 2011.  ESTANDO A CONTA 
INATIVA  NÃO  PODEM  SER  COBRADOS  TAXAS  E 
ENCARGOS.  HAVENDO  SALDO  DEVEDOR  E, 
VERIFICADA  A  AUSÊNCIA  DE  MOVIMENTAÇÃO,  É 
DEVER  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  A 
COMUNICAÇÃO  AO  CONSUMIDOR  A  FIM  DE  QUE 
ADOTE  AS  NECESSÁRIAS  PROVIDÊNCIAS. 
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  MANTIDA.  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS  INALTERADOS.  UNÂNIME. 
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  APELO.  (TJRS  - 
Apelação  Cível  Nº  70066742784,  Décima  Primeira 
Câmara Cível,  Relator:  Katia  Elenise  Oliveira  da Silva, 
Julgado em 04/11/2015,  Data de Publicação:  Diário  da 
Justiça do dia 10/11/2015).

RECURSO  INOMINADO.  CONTA  SALÁRIO  INATIVA. 
COBRANÇA DE TARIFAS. ABUSIVIDADE. FALHA NA 
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PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA 
DO NOME DO CONSUMIDOR PERANTE OS ÓRGÃOS 
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO. RESTITUIÇÃO  EM 
DOBRO  DOS  VALORES  COBRADOS. 
IMPOSSIBILIDADE. DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  1.  É 
incontroversa  a  inscrição  indevida  do  nome  do 
reclamante  junto  aos  cadastros  de  inadimplentes 
derivado de taxas e tarifas de conta inativa há mais de 
quatro anos (eventos nº 1.3 e 31.3). 2.  Conta corrente 
inativa  não  pode  propiciar  débitos  por  anos  que 
levaram ao protesto (…). 3. Tem aplicação ao caso o 
Enunciado  12.15  da  TRU/PR,  segundo  o  qual  é 
presumida a existência de dano moral, nos casos de 
inscrição e/ou manutenção em órgão de restrição ao 
crédito, quando indevida. (...). 5. Em que pese o autor 
pugnar pela restituição em dobro dos valores cobrados 
indevidamente, este não deve prosperar,  visto que não 
efetuou nenhum pagamento indevido, somente houve 
a  cobrança.  Deste  modo,  evita-se  o  enriquecimento 
ilícito  da  parte  autora.  (TJPR  -  RI: 
000316411201381600290  PR  0003164-
11.2013.8.16.0029/0  (Decisão  Monocrática),  Relator: 
Manuela  TallÃ£o  Benke,  Data  de  Julgamento: 
06/05/2015,   2ª  Turma  Recursal,  Data  de  Publicação: 
06/05/2015).

Assim,  tal  inscrição  mostra-se  completamente  indevida, 
gerando  para  a  apelante  o  direito  à  indenização,  porquanto,  nesses 
casos, o dano moral é presumido, em aplicação à Teoria do Dano Moral 
in re ipsa.

Nesse  sentido  prevalece  a  jurisprudência  do  Superior 
Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  RECURSO  INCAPAZ  DEALTERAR  O 
JULGADO.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA. 
SÚMULA  Nº  282/STF.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM 
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 
DANOS  MORAIS. VALOR.  PARÂMETROS  DESTA 
CORTE.2821.  (…) 3. Em casos como o dos autos, no 
qual se discute a comprovação do dano moral em virtude 
da inscrição  indevida  em cadastro  de inadimplentes,  é 
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido de que o dano moral se configura  in re 
ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano moral, que 
é  satisfeita  com  a  demonstração  da  existência  de 
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.1 
[em negrito]

1 STJ – AgRg no AREsp nº 42294 SP 2011/0115421-3.  Relator:  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA,  Data  de  Julgamento:  19/04/2012,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
25/04/2012.
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Por  conseguinte,  impõe-se  a  determinação  da  exclusão 
dos dados da apelante dos cadastros do SPC e do SERASA, tendo em 
vista a cobrança revelar-se indevida.

Ademais, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 
título  de  danos  morais,  quantia  razoável  e  proporcional  ao  caso  em 
análise, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça:

DIREITO  CIVIL.  DANOS  MORAIS. INSCRIÇÃO 
INDEVIDA  NOS  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO 
CRÉDITO.  DÍVIDA  QUITADA  ANTES  DA 
NEGATIVAÇÃO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO. 
REDUÇÃO  DO  MONTANTE  DA  INDENIZAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDA-  DE.  INEXISTÊNCIA  DE 
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  DESPROVIMENTO 
DO APELO. A inscrição indevida do nome do consumidor 
em  cadastros  de  restrição  ao  crédito  gera  o  direito  à 
indenização  por  danos  morais,  sendo  desnecessária  a 
comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios 
os efeitos nocivos da negativação.  Claramente o valor 
de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais)  não  acarretará 
enriquecimento  ao  seu  beneficiário.  No  entanto, 
também não deve ser considerado irrisório a ponto 
de excluir o caráter pedagógico da medida.2

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Apelação  cível.  Ação 
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 
danos  morais  e  repetição  de  indébito  com  pedido  de 
tutela  antecipada.  Dano  moral.  Cobrança  indevida  de 
dívida devidamente quitada.  Inscrição em cadastro de 
inadimplentes. Aplicação da teoria do risco profissional. 
Apelado deve garantir os riscos advindos de sua conduta. 
Danos morais “in re ipsa” decorrentes da ofensa ao 
bom nome e conceito social  da vítima. Indenização 
fixada em R$ 5.000,00,  que bem atende as funções 
compensatória e punitiva, em face das circunstâncias 
do caso concreto. Recurso desprovido. (…).3

Noutro  ponto,  deixo de reconhecer  o dano material,  eis 
que  a  apelante  somente  comprou  a  cobrança  dos  valores  ora 
questionados, mas não o respectivo pagamento, ônus que lhe caberia, 
nos termos do art. 373, I, do CPC. 

Sem  tal  comprovação,  a  fixação  de  danos  materiais 
geraria  o  enriquecimento  ilícito  da  consumidora,  o  que  extremamente 
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, a cobrança indevida 
já está sendo reparada pela fixação dos danos morais.

2 TJPB;  AC  001.2009.001240-0/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Relatora:  Juíza  Conv. 
Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 15/05/2013; Pág. 10.

3 TJPB;  AC 200.2009.044527-7/001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio 
Bezerra Filho; DJPB 24/10/2013; Pág. 16.
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Assim,  reconheço o decaimento mínimo do pedido,  nos 
termos  do  art.  86,  parágrafo  único4,  do  CPC/2015,  eis  que,  dos  três 
pleitos distintos (reconhecimento da negativação indevida, danos morais 
e danos materiais), a parte somente não alcançou o reconhecimento do 
último.

Dito  isso,  inverto  os  ônus  sucumbenciais,  arbitrando  os 
honorários advocatícios em desfavor do apelado, os quais fixo em R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO 
APELO,  para  reconhecer  como  indevida  a  cobrança  sub  examine, 
condenando  o  BANCO  DO  BRASIL  S/A  a  proceder  à  exclusão  da 
negativação do nome da Sra. REGINA COELI DE ARAÚJO perante o 
SPC e  o  SERASA,  bem como ao  pagamento  de  indenização  de  R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por fim, inverto os 
ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais) a serem pagos pela parte recorrida à apelante, 
tendo em vista o decaimento mínimo do pedido, nos termos do art. 86, 
parágrafo único, do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da 
Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz 
(relator),  a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, e o Exmo. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

 

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                             RELATOR

4 Art.  86.  Omissis. Parágrafo único.  Se  um litigante sucumbir  em parte  mínima do pedido,  o  outro 
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
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