
O QUE FAZER COM UMA COBRANÇA INDEVIDA? 

 

Se as contas normais já nos preocupam imagine uma cobrança indevida? Certamente 

isso ocorre muito mais do que se imagina. Por isso vamos enumerar alguns casos que 

o consumidor brasileiro é obrigado a enfrentar. Além disso, você verá quais medidas 

são cabíveis. Veja a seguir! 

 

A cobrança indevida e os meios judicial e extrajudicial  
 

De tempos em tempos as empresas cobram uma dívida indevida, diante das mais 
esfarrapadas desculpas. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42 
parágrafo único e o art. 940 do Código Civil, versam a respeito disso. Eles trazem 
em seu escopo a necessidade da repetição do indébito nos casos em que se paga 
em excesso.  Nesse cenário, o consumidor que for cobrado judicialmente por dívida 
que não deve, terá direito a restituição em dobro do valor cobrado.  

Existem ainda situações em que o consumidor é cobrado fora da esfera judicial. Isso 
ocorre com telefonemas, cartas e outros meios que acabam abalando a moral e a 
vida cotidiana. Nesses casos, cabe também o direito ao ressarcimento de quem fora 
indevidamente cobrado. Ora, se João cobrar Manoel por R$ 50,00 já adimplidos e 
Manoel pagar novamente, deverá João devolver o valor pago a mais.  

 



O Instituto do Dano Moral 
 

Primeiramente, de acordo com o art. 927 do Código Civil “Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”  Partindo dessa 

premissa, quando o consumidor é cobrado indevidamente, terá direito a reparação. 

Entretanto, importante se faz lembrar que o dano moral apenas será devido quando 

houver má-fé da parte que efetuou a cobrança. 

 

A QUEM RECORRER QUANDO RECEBER UMA COBRANÇA INDEVIDA? 

Antes de mais nada, o consumidor lesado por tal cobrança deverá em um primeiro 
momento recorrer as empresas que estão lhe fazendo as cobranças. Assim sendo, 
deverá anotar nomes e protocolos de atendimento. Um segundo passo é procurar os 
Órgãos de Defesa do Consumidor (vide PROCON). Por fim, se nada for solucionado, 
resta procurar a esfera judicial.  

Por fim, a cobrança indevida é uma realidade e um fato que em muito lesa o 
consumidor, deve este, portanto, recorrer aos órgãos competentes e buscar seus 
direitos.  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm

