
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0006790-60.2013.815.2003 — 1ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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AÇÃO  DE  RESSARCIMENTO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  LIQUIDAÇÃO.  CO-
BRANÇA DE UMA PARCELA APÓS QUITAÇÃO. CONDICIONA-
MENTO DA DEVOLUÇÃO DA PARCELA AO PAGAMENTO DE TA-
RIFA BANCÁRIA. ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE. AUSÊN-
CIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE DA COBRAN-
ÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO COMPROVA-
ÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DO AUTOR. DANO 
MORAL. MERO ABORRECIMENTO.  APELAÇÃO DO RÉU. ILE-
GALIDADE  DA  COBRANÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 

—  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO 
REVISIONAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  TAXA.  Os  juros  remuneratórios  
podem ser convencionados em percentuais superiores a 12% ao ano desde que não  
destoem da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. - Circunstância dos  
autos em que os juros contratados não excedem a taxa média de mercado. TARIFA 
DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. A cobrança de tarifa de adiantamento  
a  depositante  é  lícita  quando  pactuada  no  contrato,  bem  como  quando 
especificada de forma clara. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA 
MENSAL. A capitalização com periodicidade mensal é lícita quando pactuada nos  
contratos  firmados  após 31/03/00 data de publicação da Medida Provisória n.  
1.963/00  cuja  constitucionalidade  foi  reconhecida  quando  do  julgamento  do 
Recurso Extraordinário nº 592.377. A capitalização deve vir pactuada de forma  
expressa  e  clara  em  cláusula  que  a  nomine  e  indique  a  taxa  efetiva  (anual)  
superior ao duodécuplo da taxa nominal (mensal) para evidenciar a contratação 
de  juros  compostos.  Recurso  Especial  n.  973.827/RS  representativo  de  
controvérsia. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO 
(IOF). O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é contribuição tributária do  
tomador de crédito a ser retido pela instituição financeira. Não sendo o Imposto  
deduzido do valor tomado, mas financiado pela instituição como mútuo acessório  
submete-se aos mesmos acréscimos contratuais do mútuo principal, como ditou o  
e.  STJ  no  REsp  n.  1.255.573-RS  representativo  de  controvérsia.  MORA.  
DESCARACTERIZAÇÃO.  REQUISITOS.  O  inadimplemento  de  obrigação  no 
vencimento constitui a mora que não se descaracteriza pelo o ajuizamento da ação 
revisional ou excesso nos encargos da inadimplência. É o reconhecimento de que  
as  cláusulas  de  encargos  da  normalidade  contratual  (juros  remuneratórios  e  



capitalização) são abusivas que autorizam a descaracterização da mora. Recurso  
Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS. - Não reconhecida tese de irregularidade nos 
encargos  da  normalidade  contratual  não  se  descaracteriza  a  mora.  DANO  
MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. O reconhecimento à compensação por  
dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano 
indenizável.  -  Circunstância dos  autos  em que não há ato ilícito  a  justificar  a  
reforma  da  sentença  de  improcedência.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  
LICITUDE E LIMITAÇÃO. A Comissão de Permanência sobre quantia devida às 
instituições financeiras é encargo legal quando pactuada. Não pode, entretanto,  
cumular-se  ou  exceder  à  soma  dos  encargos  remuneratórios  e  moratórios.  -  
Circunstância dos autos em que a contratação prevê a incidência de Comissão de  
Permanência,  não  há  cobrança  cumulativa  nos  contratos  nº  
2010091730140155000874  e  nº  2010091730302225002116;  e  a  pretensão 
revisional  é  insubsistente.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  COMPENSAÇÃO.  
REVISIONAL. Na ação revisional é devida a repetição do indébito na forma s os  
valores para cumprimento da sentença resultar excesso de pagamento. A repetição  
em dobro requisita prova de má-fé que não se presume com a revisão contratual. -  
Circunstância dos autos em que havendo revisão se impõe limitar a repetição na  
forma  simples  e  compensação.  RECURSOS  PARCIALMENTE  PROVIDOS. 
(Apelação  Cível  Nº  70071133714,  Décima  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  
Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/10/2016)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos acima identificados.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  negar  provimento  aos  recursos 
apelatórios, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Apelatórios interpostos,  respectivamente,  por  Oscar 
Herculano Barbosa e Banco do Brasil S/A, contra a sentença de fls. 60/62, proferida pelo juiz da 
1ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos 
Morais,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  para  condenar  o  promovido  a 
restituir, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, os valores relativos aos encargos "adiantamento 
ao depositante", descontados indevidamente, corrigidos desde sua contratação e acrescidos de juros 
de mora a contar da citação, cujo montante será objeto de liquidação de sentença.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  65/69),  o  primeiro  apelante  pugna  pelo 
reconhecimento de danos morais.

Já o promovido, em suas razões de apelação (fls. 70/79), alega que cumpriu 
o contrato com a parte, que não sofreu qualquer prejuízo material. Afirma, ainda, que não há dano 
moral a ser indenizado.

Contrarrazões por parte do promovido às fls. 84/90.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  segundo  apelado  não  apresentou 
contrarrazões (fl. 83).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento dos recursos (fls. 160/162).

É o relatório. 



VOTO

Tratam  os  autos  de  Ação  de  Ressarcimento  c/c  Indenização  por  Danos 
Morais proposta por Oscar Herculano Barbosa em face do Banco do Brasil S/A, em que pretende a 
devolução  de  valores  referente  à  tarifa  de  "adiantamento  ao  depositante",  que  foi  debitada 
indevidamente de sua conta corrente, bem como indenização por danos morais.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar 
o promovido a restituir, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, os valores relativos aos encargos 
"adiantamento  ao  depositante",  descontados  indevidamente,  corrigidos  desde  sua  contratação  e 
acrescidos  de  juros  de  mora  a  contar  da  citação,  cujo  montante  será  objeto  de  liquidação  de 
sentença.

Pois bem. A sentença deve ser integralmente mantida, razão pela qual julgo 
os dois recursos apelatórios conjuntamente.

Tratam os autos de pedido de ressarcimento de tarifa bancária debitada em 
conta  corrente,  denominada  "adiantamento  ao  depositante",  bem  como  indenização  por  danos 
morais.

A Resolução BACEN n.  3919 de 25/11/2010 dispõe  no seu art.  3º  e  no 
quadro 4.1 da Tabela I quanto à tarifa de adiantamento a depositante:

CÓDIGOSIGLAFATO GERADOR DA COBRANÇA
4.1.ADIANT. DEPOSITANTELevantamento de informações e 
avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de 
crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo 
devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o 
limite previamente pactuado de cheque especial, cobrada no 
máximo uma vez nos últimos trinta dias. 

Assim,  verifica-se  que  a  tarifa  de  adiantamento  ao  depositante  é  uma 
cobertura de possível saldo devedor em conta corrente, a qual será cobrada apenas uma vez ao mês, 
devendo estar prevista no contrato e especificada de forma clara, sob pena de ser vedada sua 
cobrança.

No caso dos autos, não há prova da previsão contratual da referida tarifa e a 
mesma  foi  cobrada,  conforme  documento  de  fl.  16.  Com  efeito,  a  cobrança  de  tarifa  de 
adiantamento a depositante é lícita quando pactuada no contrato, bem como quando especificada 
de forma clara. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  PRETENSÃO  DE 
ABSTENÇÃO DE COBRANÇA, DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS.  TARIFA ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE.  NECESSIDADE 
DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MONETÁRIA E NO CONTRATO. DANO MORAL 
INOCORRENTE. É possível cobrança de tarifa bancária de adiantamento ao depositante, 
no caso de o cliente exceder o limite de crédito disponibilizado pelo banco, desde que seja 
expressamente prevista no contrato firmado entre a instituição financeira e o cliente, ou que 
o serviço tenha sido autorizado ou solicitado pelo consumidor. No caso, o réu não logrou 
demonstrar que a autora tinha ciência da tabela de tarifas no momento da assinatura do 
contrato bancário, sendo vedada, pois, a exigência. A cobrança indevida, contudo, por só si, 



não  enseja  condenação  à  indenização  por  danos  morais.  Afastamento  da  indenização. 
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO  À  UNANIMIDADE.  (Apelação  Cível  Nº 
70069975555, Décima Sétima Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Liege 
Puricelli Pires, Julgado em 25/08/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. 
RESOLUÇÃO  N°  3919/2010  BACEN.  REGULARIDADE  DA COBRANÇA.  Inexiste 
abusividade ou ilicitude na cobrança de tarifa de adiantamento a depositante por parte da 
instituição  financeira  demandada.  Tarifa  que  corresponde  a  um  serviço  prestado  pelo 
demandado e regulamentado pelo BACEN, não caracterizando abusividade. Pretensão de 
repetição  de  indébito  e  dano  moral  rejeitada.  Sentença  mantida.  RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066547050, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 05/11/2015)

Quanto aos danos morais, impende observar que emerge da Carta Política de 
1988, alçado ao patamar de direito e garantia fundamental do indivíduo. Mais recentemente, o atual 
Código Civil, em cumprimento às diretrizes constitucionais, assegurou o ressarcimento por abalos 
emocionais e psíquicos a quem forem causados, consoante se verifica do artigo 186. 

"Art.  5º  da  CF.  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  
natureza,  garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a  
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[..]  
V-  é  assegurado  o  direito  de  resposta,  proporcional  ao  agravo,  além  da 
indenização por dano material e moral ou à imagem. 
[...]  
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". 

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

Verifica-se,  pois,  que  o  direito  brasileiro  tutela  os  valores  íntimos  da 
personalidade,  possibilitando mecanismos adequados de defesa contra  as agressões injustas  que 
alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal amplo de não lesar. 

É importante, neste sentido, transcrever o ensinamento proferido por Maria 
Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 239.009-RJ, do qual foi relator o 
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“...a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de mágoa,  
dor,  tristeza,  angústia,  pela  superveniência de  sensações  positivas  de  alegria,  
satisfação, pois, possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em certa medida,  
poderia atenuar o seu sofrimento”.

Para que o dano moral reste configurado, é necessária a prova da existência 
de um incômodo, fora do padrão de normalidade, causando à vítima forte abalo psicológico.

Merece destacar que nem todos os transtornos são indenizáveis, uma vez 
que alguns decorrem de meras situações do cotidiano que, embora causem aborrecimentos, não 
possuem o condão de provocar sério abalo à honra e à moral das pessoas.



Ocorre  que,  quando  se  tem  em  tela  a  difícil  missão  de  se  verificar  a 
violação de um direito subjetivo, a postura que se espera do julgador envolve a delicada percepção 
da efetiva ocorrência do dano, pois, não é qualquer sentimento incômodo ou constrangedor apto a 
fazer  surgir  na  esfera  jurídica  o  direito  à  indenização  de  cunho moral.  Para  tanto,  impõe-se  a 
demonstração  de  que  a  parte,  em  razão  da  conduta  de  terceiro,  experimentou  sentimentos 
contundentes, seja de sofrimento, dor ou humilhação.

 
In casu, inexiste dano moral, pois para que se caracterize o ato ilícito, há a 

necessidade da comprovação da conduta ilícita e do nexo causal entre o fato e o dano, não se trata 
de hipótese de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

Assim,  houve apenas mero aborrecimento cotidiano, o qual não enseja 
indenização por dano moral. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente:

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente  
aquela  agressão  que  exacerba  a  naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando 
fundadas aflições  ou angústias  no espírito  de  quem ela se  dirige (STJ  – Resp 
898005/RN – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – Quarta Turma – DJ 06.07.2007).

A  fortiori,  o  entendimento  firmado  desta  Corte  é  no  sentido  de  que  meros  
aborrecimentos não configuram dano reparável. O Tribunal a quo, soberano na 
análise  do  contexto  fático-probatório  do  autos,  decidiu  que  "Nada  há  que  
demonstra ter sido vilipendiada sua honra subjetiva. O constrangimento que narra 
não  passou  de  um  aborrecimento,  não  indenizável”.  (STJ  –  AgRg  no  Resp  
1066533/RJ – Rel. Min. Humberto Martins – Segunta Turma – DJ 07/11/2008).

Assim, nego provimento aos recursos,  mantendo a sentença em todos os 
seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

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

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Apelatórios interpostos,  respectivamente,  por  Oscar 
Herculano Barbosa e Banco do Brasil S/A, contra a sentença de fls. 60/62, proferida pelo juiz da 
1ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos 
Morais,  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  para  condenar  o  promovido  a 
restituir, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, os valores relativos aos encargos "adiantamento 
ao depositante", descontados indevidamente, corrigidos desde sua contratação e acrescidos de juros 
de mora a contar da citação, cujo montante será objeto de liquidação de sentença.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  65/69),  o  primeiro  apelante  pugna  pelo 
reconhecimento de danos morais.

Já o promovido, em suas razões de apelação (fls. 70/79), alega que cumpriu 
o contrato com a parte, que não sofreu qualquer prejuízo material. Afirma, ainda, que não há dano 
moral a ser indenizado.

Contrarrazões por parte do promovido às fls. 84/90.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  segundo  apelado  não  apresentou 
contrarrazões (fl. 83).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
desprovimento dos recursos (fls. 160/162).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      RELATOR


