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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão 

Apelação Cível – nº. 0029187-22.2013.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Estanislau  Bezerra  de  Oliveira  –  Adv.:  João  Alberto  de  Oliveira
(OAB/PB nº 10.705).

Apelado: Banco do Brasil  S/A – Adv.: Rafael Sganzerla Durand (OAB/RN nº
856-A)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA  DE
TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
CONTA  NÃO  ENCERRADA.  EXERCÍCIO  REGULAR
DO  DIREITO.  AUSÊNCIA  DE  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Estanislau
Bezerra de Oliveira hostilizando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível  da  Comarca da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A,
ora apelado.

Na  sentença  (fls.  72/74),  o  Magistrado  a  quo julgou
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improcedente  a  ação,  por  entender  que  a  instituição  financeira  apelada  não
praticou nenhum ato ilícito.

Insatisfeito, o apelante alegou em suas razões recursais (fls.
85/86-V), que a conta aberta tinha natureza de conta-salário, e sobre essa não
incidem tarifas.

Sustentou  ainda,  que  o  encerramento  da  conta-salário  é
dever do empregador, não podendo ser responsabilizado por tarifas cobradas em
razão do não encerramento da conta.

Contrarrazões ofertadas às fls. 90/101.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  sem,  contudo,
manifestar-se acerca do mérito do apelo (fls. 111/113).

É o relatório.

V O T O

Contam  os  autos  que  a  recorrida  foi  surpreendida  por
cobrança indevida de dívida oriunda da sua conta-salário não movimentada junto
à instituição promovida.

Por  essas  razões,  ingressou  com  a  presente  ação,
requerendo  o  encerramento  da  conta,  a  repetição  do  indébito,  bem como a
reparação pelos danos morais suportados.

Na sentença o MM. Juiz  a quo negou o pleito inicial, sob o
fundamento de que (fl. 73): 

“Apesar  do  requerente  sustentar  que  as  tarifas  são
indevidas, porque a conta que mantinha junto ao banco
réu era salário não encerrada pelo empregador, não é
esta  a  conclusão  que  se  chega  da  análise  dos
documentos  por  ele  apresentados  juntamente  com a
exordial.

Com  efeito,  após  a  sua  demissão  do  trabalho,  o
demandante deveria ser formalmente encerrada, bem
como que se tratava de conta salário. Ora, o acesso a
crédito por si só, já demonstra que a conta da autora
não era meramente salário, corroborando tratar-se de
conta  corrente,  que  autoriza  a  cobrança  de  tarifas
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bancárias.

Não há pois, falar em ilicitude na cobrança de tarifas
pela instituição financeira, tampouco em inexistência de
dívida, constituindo o apontamento do reclamante em
cadastro  de  restrição  creditícia  exercício  regular  do
direito.”.

Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se
que o autor juntou às fls. 13, extrato da “conta corrente” e que, no referido
documento  consta  ainda  a  natureza  da  conta  como  sendo  “conta  especial
eletrônica”, que na verdade, nada mais é do que uma espécie de conta digital,
com isenção para alguns serviços, o que não se confunde com conta-salário, que
é isenta de cobrança de tarifas, conforme estabelecido na Resolução nº 3.402, do
Banco Central.

Consequentemente,  no  tocante  à  autorização  do
cancelamento de débito na conta-corrente da recorrente, considero que assiste
razão  ao  banco  recorrido,  tendo  em vista  que  o  contrato  realizado  entre  as
partes,  não padece de nenhuma irregularidade.  Sendo assim, não há porque
suspender a autorização de débito na conta-corrente do apelante.

Quanto  a  alegação  de  que  a  responsabilidade  pelo
encerramento  da  conta-salário  é  do  empregador,  em  se  tratando  de  conta-
corrente,  a  responsabilidade  para  finalizar  a  conta  é  do  contratante,  e,  no
presente caso, o apelante não logrou êxito em comprovar que realizou o pedido
de encerramento de conta-corrente junto ao Banco réu.

Acrescento ainda, que não é atribuição do Banco prever o
eventual desinteresse do correntista na manutenção da contratualidade, sendo
dever do titular requerer o encerramento da conta.

Ausente  pedido  nesse  sentido,  agiu  o  Banco  no  exercício
regular do direito de promover a cobrança dos encargos e tarifas decorrentes da
conta ativa, sendo legítimo o débito imputado ao recorrente.

Nesse diapasão, não há o que se falar, em irregularidade na
inscrição  do  nome  do  autor  nos  órgãos  de  restrição  creditícia  e,  por
consequência, em acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Nestes termos, a jurisprudência: 

STJ-0695490)  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  1.
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SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTRATADOS. COBRANÇA DE
TARIFA  DE  MANUTENÇÃO  DA  CONTA-CORRENTE.
DÍVIDA  EXIGÍVEL.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DOS
AUTORES  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  ATO
ILÍCITO  NÃO  CONFIGURADO.  ALTERAÇÃO.  SÚMULA
Nº  7 DO  STJ.  2.  ANÁLISE  DO  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL  PREJUDICADA.  3.  AGRAVO
CONHECIDO  PARA  NÃO  CONHECER  DO  RECURSO
ESPECIAL.  (Agravo  em  Recurso  Especial  nº
1.037.135/SP  (2016/0336363-1),  STJ,  Rel.  Marco
Aurélio Bellizze. DJe 15.02.2017).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  DE
DANOS  MORAIS.  CONTA  CORRENTE.  AUSÊNCIA  DE
MOVIMENTAÇÃO.  FALTA  DE  PEDIDO  DE
ENCERRAMENTO  PELA  CORRENTISTA.  Não  tendo  a
autora  comprovado  que  formulou  pedido  de
encerramento da conta corrente, subsiste o débito que
tem  origem  na  incidência  de  encargos  por  ela
autorizados,  tarifas  e  juros  do  cheque  especial,
referentes  à  manutenção  da  conta  aberta  e  não
movimentada.  Indenização  por  danos  morais
desacolhida.  Apelo  improvido.  (Apelação  Cível  Nº
70056306574, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Bayard  Ney  de  Freitas
Barcellos,  Julgado  em  23/07/2014)  (TJ-RS  -  AC:
70056306574  RS,  Relator:  Bayard  Ney  de  Freitas
Barcellos,  Data  de  Julgamento:  23/07/2014,  Décima
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 28/07/2014)

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R
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