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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  DESPESAS  ADMINISTRATIVAS.
SERVIÇOS  DE  TERCEIROS.  ABUSIVIDADE.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES. SENTENÇA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO
DO  PROMOVENTE.  PEDIDO  DE RESTITUIÇÃO
EM  DOBRO  E  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUNTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “Descabe a devolução em dobro das importâncias
a  serem  ressarcidas,  vez  que  não  configurado
engano  injustificável  ou  má-fé,  porquanto  a
exigência  destas  encontrava  lastro  no  contrato
firmado  entre  as  partes”.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (71003319928  RS,
Relator:  Marta  Borges  Ortiz,  Data  de  Julgamento:
24/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012).

-O  aborrecimento,  o  dissabor  e  o  incômodo,
possivelmente  sofridos  pelo  Recorrente  não  são
capazes  de  configurar  o  dano  moral,  sendo
necessário, para que surja o direito à compensação,
que haja intenso abalo psicológico, o que não é a
hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível  do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 84.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NATANAEL

ALISSON SOUZA SILVA contra a sentença de fls. 31/34 proferida pelo Juiz de

Direito da Comarca  de  Barra  de  Santa  Rosa que,  nos  autos  da  Ação  de

Repetição  de  Indébito  em  face  do  BANCO  PANAMERICANO  S/A, julgou

parcialmente  procedente o pedido inicial,  para condenar o Réu a restituir  à

parte autora, de forma simples, os valores mencionados na inicial pagos a título

de tarifa de serviços de terceiros, ou seja, R$ 766,08 (setecentos e sessenta e

seis reais e oito centavos), devidamente atualizados pelo INPC e acrescidos de

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas ou honorários.

Nas razões da Apelação, o Promovente requer a restituição em

dobro  da  condenação,  bem  como  danos  morais.  Ao  final,  pugna  pelo

provimento do recurso. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 46/50.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls. 73/76). 

É o relatório. 

VOTO

O Apelante requer a restituição em dobro da condenação, bem

como danos morais.

Sem razão à pretensão do Recorrente.

Com  relação  ao  Serviços  de  Terceiro,  a  Resolução  nº

3.518/64  do  CMN  autorizou  a  possibilidade das  instituições  financeiras

efetuarem a sua cobrança, conforme art.1º, III, que segue:

“Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços
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por  parte  das  instituições  financeiras  e  demais
instituições autorizadas a funcionar  pelo Banco Central
do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a
instituição  e  o  cliente  ou  ter  sido  o  respectivo  serviço
previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo
usuário”.
(...);
III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de
despesas decorrentes de prestação de serviços por
terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que
devidamente explicitado no contrato de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil. 

Como visto, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de

despesas  decorrentes  de  prestações  de  serviços  de  terceiros,  quando

devidamente explicitado no contrato.

Entretanto,  no  caso  concreto  não  foi  observada  a  ressalva

constante  na  Resolução  acima,  tendo  em vista  que  a  instituição  financeira

apenas  fez  constar,  no  contrato,  o  valor  total  de  R$  766,08  (setecentos  e

sessenta  e  seis  reais  e  oito  centavos) cobrado  desta  tarifa,  sem,  contudo,

precisar, expressamente, quais seriam os serviços abrangidos.

Diante dessa realidade, onde se verifica além da abusividade,

também a falta  de transparência do contrato em relação à despesa com o

denominado encargo, entendo que a sua cobrança, além de não atender a

advertência da Resolução nº 3.518/64, ainda afronta as regras inseridas no

Código de Defesa do Consumidor.

Dessa  forma, é  devida  a  devolução  dos  valores  que  o

Promovente pagou de forma inadequada, o que implica repetição do indébito,

de forma simples, pois a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC

(devolução em dobro) somente tem sentido quando demonstrada devidamente

a má-fé do credor, hipótese não retratada nos autos.

Assim, tal devolução mostra-se cabível, de forma simples, sob

pena de enriquecimento ilícito do credor.

Nesse sentido:
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CONSUMIDOR.  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO.
COBRANÇA DE TAXAS DE CADASTRO E SERVIÇOS
PRESTADOS.  ABUSIVIDADE.  INVIABILIDADE  DE
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  MODO  DOBRADO.
Caracterizada a abusividade da cobrança das taxas de
cadastro e serviços prestados, a teor do que preceitua o
art.  51,  inc.  IV,  do  CDC,  impõe-se  a  restituição  dos
valores  pagos pelo  consumidor.  Descabe a devolução
em dobro das importâncias a serem ressarcidas, vez
que não configurado engano injustificável ou má-fé,
porquanto  a  exigência  destas  encontrava  lastro  no
contrato  firmado  entre  as  partes. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (71003319928 RS, Relator:
Marta  Borges  Ortiz,  Data  de  Julgamento:  24/05/2012,
Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 28/05/2012).

Quanto aos  danos morais, não vislumbro qualquer situação

vexatória pela qual tenha passado  o Apelante, haja vista que, embora tenha

sofrido constrangimentos, estes não ultrapassaram a seara de mero dissabor,

em razão de não terem maculado a sua moral e atingido os direitos inerentes à

sua personalidade, como sua reputação, imagem e bom nome.

Eis a jurisprudência:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
COMPROVAÇÃO  DE  DANO.  INEXISTÊNCIA.  MERO
DISSABOR.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada ficam fora da
órbita do dano moral. (TJMG;APCV 1.0145.11.028383-
8/001;  ReI.  Des.  Pereira  da  Silva;  Julg.
26/02/2013;DJEMG 07/03/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MÚTUO  BANCÁRIO.  INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.  EMISSÃO  DE  BOLETOS.MERO
DISSABOR.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.
REGISTRO  EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  DEVOLUÇÃO  DE  CHEQUE  POR
INSUFICIÊNCIA  DE  FUNDOS.  PRINCÍPIO  DA
ESTABILIZAÇÃO  DA  DEMANDA.  ALTERAÇÃO  DA
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.  O dano moral
decorre  de  lesão  a  direito  da  personalidade  e
pressupõe  grave  e  excepcional  situação  de
constrangimento,  angústia,  vergonha,  suficiente  a
afetar  a  integridade  psíquica  da  pessoa.  Mero
aborrecimento,  dissabor,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada, inerentes ao cotidiano da
execução dos contratos, estão fora da órbita do dano
moral. Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor  modificar  a
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causa  de  pedir.  (TJMG;APCV  1.0702.11.024301-2/003;
ReI.  Des.  José  Flávio  de  Almeida;  Julg.  10/10/2012;
DJEMG 22/10/2012)

Por fim, insta ressaltar que os artigos 186 e 927 do Código

Civil, e o inciso X do art. 5º da Constituição Federal assim dispõem:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,  comete  ato
ilícito.

Art.  927.  Aquele  que,  por  ato  ilícito  (arts.  186  e  187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o  dano,
independentemente  de  culpa,  nos  casos  especificados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem.

Art. 5º CF.
(...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a  imagem  das  pessoas,  assegurado  o  direito  a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;

Nesses termos, comete ato ilícito, e deve repará-lo, àquele que

causar dano a outrem, ainda que de ordem moral. Entretanto, no feito em tela,

não resta demonstrada a existência de qualquer dano, nem mesmo um abalo

moral, razão pela qual não merece reforma o decisum do Juízo a quo

Por  todo  o  exposto,  DESPROVEJO  A  APELAÇÃO,  para

manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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