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– Não pode prosperar a cobrança de taxa
de avaliação do bem, pois integram o custo
da atividade do banco.

– “Impossibilidade da cobrança de despesas de inclusão
de gravame, com promotora de vendas e avaliação de
bens,  uma  vez  que  se  tratam de  serviços  inerentes  à
atividade  bancária  e  realizados no exclusivo  interesse
dessa, daí a cobrança importa em enriquecimento sem
causa  das  instituições  financeiras.”  (Acórdão  do
processo  nº  00218573220108150011  -  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS - j. Em 08-08-2014).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  negar   provimento  à
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apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento
de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta
contra sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato interposta
por  FRANCISCO  PEREIRA  DOS  SANTOS em  face  do  BANCO
ITAUCARD S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na exordial,  condenando a empresa ré a restituir,  de forma simples, o
valor cobrado a título de tarifa de avaliação de bem, presente no contrato
de financiamento de crédito celebrado entre as partes (fls.38/46).

Nas razões do apelo (fls.48/61), a em-
presa ré devolve a matéria à instância superior, aduzindo, em apertada
síntese, a legalidade da tarifa acima descrita.

Contrarrazões às fls.72/75.

Não  houve  remessa  dos  autos  ao
Ministério Público, visto que não correspondem às hipóteses previstas no
art. 82, do Código de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169,
§ 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o relatório.

V O T O

Insurge-se o apelante, ainda, contra a
cobrança da tarifa de avaliação do bem presente no contrato.

Cabível  adiantar  que  a  exigência
dessa tarifa é revestida de abusividade.

Isso porque cobra do consumidor pela
avaliação que interessa única e exclusivamente à instituição bancária,
considerando que se destina à cobertura de despesas realizadas com a
certificação  do  veículo  dado  em  garantia  ao  financiamento  bancário,
razão pela qual constitui  vantagem exagerada em detrimento da parte
contratante.

Nesse  sentido,  é  uníssona  a
jurisprudência pátria, revelando-se de didática elucidação a ementa dos
seguintes arestos:
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AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO.  JUROS.
CAPITALIZAÇÃO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  TARIFA  DE  CADASTRO.
TARIFA  DE  AVALIAÇÃO. SERVIÇOS  DE
TERCEIROS.  TAXA  DE  REGISTRO  DE
CONTRATO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES.
- A capitalização mensal dos juros é permitida nos
contratos bancários celebrados em data posterior
à  publicação  da  MP 1.963-17/2000,  desde  que
pactuada. - É admitida a capitalização de juros,
com periodicidade inferior a um ano, bem como a
cobrança  não  cumulada  de  comissão  de
permanência  pela  taxa  média  de  mercado,
limitada  à  taxa  pactuada,  desde  que
expressamente  previstas  no contrato.   -  Segundo
entendimento  recente  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, é lícita a cláusula contratual que estipula
a  tarifa  de  cadastro,  que  consiste  na
contraprestação devida às instituições financeiras
em função da realização de pesquisas em bancos
de  dados  e  cadastros,  a  fim  de  apurar  a
idoneidade financeira do cliente.  - A denominada
"tarifa de avaliação de bem" se mostra de toda
abusiva,  eis  que  desamparada  de  fato  gerador
independente e por configurar remuneração em
duplicidade pela prestação de um só serviço.  - A
cláusula  correspondente  aos  "pagamentos  de
serviços  de  terceiros",  que  não  especifica  quais
seriam,  efetivamente,  as  despesas  realizadas,  se
mostra abusiva na medida em que desrespeita os
princípios  da  informação  e  da  transparência
consagrados no Código de Defesa do Consumidor.
-  O  posicionamento  desta  Egrégia  Corte  de
Justiça  tem  sido  pelo  reconhecimento  da
abusividade da taxa de "registro no DETRAN",
pois  têm  por  escopo  acobertar  despesas
administrativas  de  responsabilidade  da  própria
instituição financeira. -  Uma vez comprovado o
pagamento de valores indevidos, mister se faça a
sua  devolução,  entretanto,  de  maneira  simples,
posto que não se poder atribuir ao banco qualquer
má-fé quando da cobrança de valores previstos no
contrato.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0024.12.337701-2/002,  Relator(a):  Des.(a)
Cláudia Maia , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em  27/07/2014,  publicação  da  súmula  em
01/08/2014). (grifei).

Não destoa a jurisprudência do TJPB:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
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CONTRATO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  ABUSIVIDADE DA TARIFA DE
SERVIÇO DE TERCEIRO, TC, INCLUSÃO DE
GRAVAME,  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS  E
TARIFA  DE  AVALIAÇÃO  DE  BENS.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUNTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
SEGUIMENTO  NEGADO.  Há  abusividade  na
cobrança  da  tarifa  de  serviço  terceiro  pela
ausência  de  transparência.  Contrato  informa
apenas  o  valor  total  cobrado  sem,  contudo,
especificar  quais  as  despesas  que  englobam  tal
valor. Afronta a legislação pertinente e as regras
do  CDC.  Impossibilidade  da  cobrança  de
despesas de inclusão de gravame, com promotora
de vendas e  avaliação de bens, uma vez que se
tratam de serviços inerentes à atividade bancária
e realizados no exclusivo interesse  dessa,  daí  a
cobrança importa em enriquecimento sem causa
das instituições financeiras. Além disso,  ausente
autorização prévia emitida pelo Banco Central do
Brasil,  o  que  se  faz  imprescindível  desde
30/04/2008.É  possível  a  cobrança  da  Tarifa  de
Cadastro  apenas  no  início  do  relacionamento
entre o cliente e a instituição financeira, conforme
precedente  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  em
recurso  repetitivo.  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO.  CONTRATO DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. ABUSIVIDADE
DA TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO,  TC,
INCLUSÃO  DE  GRAVAME,  SERVIÇOS  DE
TERCEIROS  E  TARIFA  DE  AVALIAÇÃO  DE
BENS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. IRRESIG TJPB -
(Acórdão do processo nº 00218573220108150011
- Relator DES LEANDRO DOS SANTOS - j.  em
08-08-2014). (grifei).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  SENTENÇA DE  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  TARIFA  DE  CADASTRO.
POSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA.
PRECEDENTE DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.
TAXAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS,  DE
REGISTRO  DE  CONTRATO  E  DE
AVALIAÇÃO  DO  BEM.  MANIFESTA
ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO  DO  VALOR
PAGO INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.  REFORMA DO ÉDITO

4



Apelação Cível nº 0001274-92.2013.815.0731

JUDICIAL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO
PLEITO.  SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.  ÔNUS  DO
PROMOVIDO.  ART.  21,  PARÁGRAFO  ÚNICO
DO  CPC.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART.
557, §1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Revela-se
irrefutável  a  aplicação do Código de Defesa do
Consumidor  às  instituições  financeiras,  segundo
entendimento  jurisprudencial  já  consolidado.
Consoante  se  depreende  do  caderno  processual,
verifica-se que o contrato em questão prevê Tarifa
de  Cadastro.  Sobre  a  cobrança  dessa  taxa,  o
Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente
sua  licitude,  desde  que  esteja  "expressamente
tipificada  em  ato  normativo  padronizador  da
autoridade  monetária,  a  qual  somente  pode  ser
cobrada  no  início  do  relacionamento  entre  o
consumidor  e  a  instituição  financeira"  (REsp.
1.255.573,  STJ,  Segunda  Seção,  Rel.  Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  julgado  em
28/08/2013, DJe de 24/10/2013). (TJPB - Acórdão
do processo nº 00071834420138150011 - Relator
DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO
- j. em 19-08-2014). (grifei).

Revela-se  nula,  porquanto  abusiva,
nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n. 8.078/901,  a cobrança da
tarifa de avaliação do bem, já que inerente à atividade administrativa da
instituição financeira, devendo ser por ela suportada.

Com relação aos demais argumentos,
deixo de analisá-los por impugnarem termos da sentença que lhe foram
totalmente  favoráveis,  não  havendo,  portanto,  interesse  recursal  nas
alegações apresentadas.

“Ex  positis”,  não  merece  reforma  a
sentença “a quo”, uma vez que deve ser afastada a cobrança do valor re-
ferente à tarifa de avaliação do bem.

Ademais, com relação ao arbitramento
da verba honorária, requereu o apelante que seja o autor responsável
por arcar com sua totalidade, caso em que, diante da ausência de moti-

1 Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas  contratuais  relativas  ao
fornecimento de produtos e serviços que:

 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
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vos para reforma da sentença, permanece válida a estipulação realizada
pelo juízo de piso.

Por  todo  o  exposto,  NEGA-SE
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se os todos os termos prolatados em
sentença.

      É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.
Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o
Exmo.Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz
convocado, com jurisdição plena, para substituir  a Exma. Desa. Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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