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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS.
INSURGÊNCIA  DO  AUTOR.  TARIFA  DE
AVALIAÇÃO  DO  BEM.  POSSIBILIDADE  DE
PACTUAÇÃO.  SEGURO  PROTEÇÃO
FINANCEIRA.  AUSÊNCIA  DE  APÓLICE.
IMPOSSIBILIDADE.  REGISTRO  DO  CONTRATO.
ILEGALIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
SERVIÇO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

- Tarifa de Avaliação de Bens.  O art. 5º, inciso
V,  da  Resolução  nº  3.518/2007  do  Conselho
Monetário Nacional admite a cobrança da tarifa de
avaliação de bem, desde que explicitado ao cliente.
Manutenção da sentença nesse ponto.

 A  Tarifa  de  Registro  de  Contrato  não  está
prevista  na  aludida  tabela  I  da  Resolução  nº
3919/2010 do CMN, pelo que, é ilegal, vedada a sua
cobrança ao contratante, em particular quando não
demonstrado o serviço prestado ao cliente por conta
de tal cobrança, violado os artigos 39, V e 51, IV, do
CDC. 

– Seguro  de  Proteção  Financeira.  Diante  da
ausência  da  apólice,  deve  ser  excluída  a  sua
cobrança.

 Repetição  de  Indébito.  Inexistindo prova da
má-fé do Promovido é devida a devolução dos
valores considerados abusivos de modo simples,
sob pena de enriquecimento injustificado do credor. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE A APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl.106.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Severino  Alves

Timóteo, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara

Mista  da Comarca de Itaporanga-PB,  que julgou improcedentes  os pedidos

formulados na Ação Revisional de Contrato proposta em face do Banco PAN

S/A (fls. 37/44).

Nas  razões  da  Apelação,  o  Autor  reiterou  a  alegação  de

ilegalidade  da  cobrança  das  tarifas  denominadas:  “Seguro  de  Proteção

Financeira”, no valor de R$300,00 (trezentos reais), “Avaliação de Bens”, no

valor  de  R$408,00  (quatrocentos  e  oito  reais)  e  “Tarifa  de  Registros”,  na

importância de R$107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos). 

Pleiteou, assim, o provimento do Apelo no sentido de reformar

a Sentença para condenar o Apelado à devolução em dobro de tais valores (fls.

61/69).

Contrarrazões às fls. 73/85. 

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso (fls. 92/102).

É o relatório. 

VOTO

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

O Conselho  Monetário  Nacional,  por  intermédio  do  BACEN,
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editou  diversas  regulamentações  sobre  a  remuneração  pelos  serviços

bancários,  inclusive  novas  regras  para  disciplinar  a  cobrança  de  tarifas

bancárias, visando dar maior transparência e clareza à prestação de serviços

das instituições financeiras.

A  Resolução  n°  3.518,  de  6.12.2007,  que  disciplinou  a

cobrança  de  tarifas  pela  prestação  de  serviços  por  parte  das  instituições

financeiras, foi revogada pela Resolução nº 3919/2010 do Banco Central, em

vigor desde março de 2011.

Portanto, hoje, as tarifas bancárias são regidas pela Resolução

nº 3919/2010 que dispõe, em seu art. 1º:

"Art.  1º A cobrança de remuneração pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais
instituições  autorizadas  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
conceituada como tarifa para fins desta resolução, 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 usuário."

Além disso, a Resolução n° 3918/2010 veda, no §2º do art. 1º,

bem  como  no  art.  2º,  a  cobrança  de  algumas  tarifas,  rol  no  qual  não  se

enquadram as  Tarifa  de  Inclusão de Gravame,  despesa  com promotora  de

vendas e avaliação de bens.

No entanto, embora não haja vedação legal para a contratação

das  taxas/tarifas  administrativas,  mantenho  o  posicionamento  anterior  de

análise no caso concreto a fim de averiguar a existência de abusividade na

cobrança desses encargos.

No  caso  em  julgamento,  a  referida  tarifa  foi  fixada  em  R$

408,00 (quatrocentos e oito reais), o que significa valor inferior a 5% do valor

financiado (R$12.621,03), motivo pelo qual não há abusividade, devendo ser

mantida a Sentença nesse ponto
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Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL.  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS.
Taxa aplicada no contrato menor  que a taxa média de
mercado  do  período.  CAPITALIZAÇÃO  MANTIDA.
Possível a capitalização de juros em periodicidade inferior
à anual, nos termos da Medida Provisória n.º 1.963-14,
de 30/03/2000 e  desde que pactuada.  COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  Ausente
previsão  de  comissão  de  permanência.  Carece  de
interesse  recursal  no  tópico.  CARACTERIZAÇÃO  DA
MORA. Inexistente abusividade nos encargos do período
da normalidade. Caracterização da mora, nos termos do
Resp. nº 1.061.530/RS.  DESPESAS DE REGISTRO DE
CONTRATO,  DE  INCLUSÃO  DE  GRAVAME
ELETRÔNICO  E  DE  AVALIAÇÃO  DO  BEM.
LEGALIDADE.  Expressamente  pactuadas  e  em
valores  razoáveis. IOF.  Imposto  sobre  Operações
Financeiras. Obrigação de pagamento pelo consumidor.
Ausência  de  ilegalidade  no  financiamento  de  tal  valor
juntamente  com  o  débito  principal.  APELAÇÃO
PARCIALMENTE  CONHECIDA  E,  NESTA  PARTE,
DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70054975651,
Décima  Terceira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do
RS,  Relator:  Elisabete  Correa  Hoeveler,  Julgado  em
11/06/2014) (grifei).

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA 

No tocante a contratação de seguro vinculado ao contrato, o

exame  dos  autos  mostra  que  houve  livre  opção  do  financiado  quanto  à

contratação de Seguro de Proteção Financeira, conforme expressa disposição

contratual (Cláusula 10 – fl. 28).

No  entanto,  compulsando  os  autos,  inexiste  prova  de  que

houve a efetiva contratação do seguro, diante da ausência da apólice seguro

devidamente assinada pela parte autora.

Desta  feita,  constata-se  a  ilegalidade  de  sua  cobrança  pela

falta de transparência do contrato, devendo, pois, ser modificada a Sentença

no sentido de excluir a sua cobrança e determinar a devolução da presente

4



Apelação Cível nº 0001531-91.2014.815.0211

rubrica. 

TARIFA DE REGISTROS (DETRAN)

A Tarifa de Registro de Contrato não está prevista na aludida

tabela I da Resolução nº 3919/2010 do CMN, pelo que, é ilegal, vedada a sua

cobrança  do  contratante,  em particular  quando  não  demonstrado  o  serviço

prestado ao cliente por conta de tal cobrança, violado os artigos 39, V e 51, IV,

do CDC. 

Ainda que se considerasse possível sua pactuação, o Banco

deveria  especificar  e  discriminar,  de  forma  clara,  quais  seriam  os  serviços

prestados aos seus clientes, comprovando ter promovido pagamento direto aos

respectivos fornecedores.

Todavia, o contrato prevê apenas a cobrança de pagamentos

de "Registro do Contrato (DETRAN)” (fl. 13), no valor de R$ 107,50 (cento e

oitenta  reais  e  cinquenta  centavos),  sem  que,  no  entanto,  tenha  sido

comprovada  a  respectiva  despesa.  Assim,  inexistindo  prova  da  efetiva

contraprestação  do  serviço  ao  consumidor,  inadmissível  a  cobrança  da

despesa por ofensa ao art. 51, IV, do CDC. A propósito: 

AGRAVO  INOMINADO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  REVISIONAL DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO E GRAVAME
ELETRÔNICO.  ILEGALIDADE.  HONORÁRIOS
MANTIDOS.  RECURSO  CONHECIDO.  DECISÃO
MANTIDA. 1. O permissivo legal que autorizava as
instituições  financeiras  a  exigir  do  seu  cliente  o
ressarcimento  de  despesas  (serviços  de  terceiros)
na  época em que  celebrada a  avença  é  claro  ao
vincular a possibilidade da cobrança à autorização
ou  solicitação  do  serviço  pelo  cliente  ou  usuário,
bem  como  à  sua  explicitação  no  contrato.  2.  A
anotação  do  gravame  perante  o  órgão
responsável pelo registro de veículos (Detran) se
destina a publicitar a restrição que incide sobre o
bem, bem como impedir sua venda sem a devida
autorização  do  agente  financiador,  em
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decorrência  da  natureza  do  negócio  jurídico
firmado,  cuja  garantia  recai  sobre  o  próprio
veículo  alienado,  tratando-se,  portanto,  de
despesa  inerente  à  atividade  da  instituição
financeira.  3.  Em  relação  à  tarifa  "serviços  de
terceiros",  o  permissivo  legal  que  autorizava  as
instituições  financeiras  a  exigir  do  seu  cliente  o
ressarcimento  de  despesas  na  época  em  que
celebrada  a  avença  é  claro  ao  vincular  a
possibilidade  da  cobrança  à  autorização  ou
solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem
como à sua explicitação no contrato. 4. (...)Decisão
mantida.  (TJES;  AG-AP  0015786-
53.2012.8.08.0006;  Primeira  Câmara  Cível;  Relª
Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2016; DJES
29/03/2016)

AÇÃO REVISIONAL.  Cédula  de  Crédito  Bancário.
Financiamento  de  veículo.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  Exigência  de  juros
remuneratórios  em  percentual  diverso  daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou
aplicado  incorretamente,  pois  não  considerou  as
tarifas e encargos que incidem sobre o custo efetivo
do  contrato.  Sentença  mantida.  Recurso  não
provido. TARIFAS. Despesa de gravame e registro
no  Detran.  Abusividade  reconhecida.  Exigências
afastadas. Ofensa aos artigos 46 e 51, inciso IV, do
CDC.  Violação  ao  princípio  da  transparência,
impondo ao consumidor obrigação inerente à própria
atividade  das  instituições  financeiras.  Repetição
simples determinada. Recurso parcialmente provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL
1000427-49.2015.8.26.0003;  Ac.  9207929;  São
Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado;
Rel.  Des.  Fernando  Sastre  Redondo;  Julg.
24/02/2016; DJESP 04/03/2016)  

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Feitas essas considerações, o valor a ser devolvido totaliza a

quantia  de  R$407,50  (quatrocentos  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),

referente ao Seguro Proteção Financeira e Tarifa de Registros. 
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No tocante a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC

(repetição em dobro), tem-se que a matéria é bastante controvertida no âmbito

dos tribunais. No caso em apreço, não vislumbro má-fé do Promovido, razão

pela qual a Repetição do Indébito deve ser feita de forma simples.

Nesse sentido, jurisprudência:

AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
REVISÃO  DO  PACTO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE  NA  FORMA  SIMPLES.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3.  A  jurisprudência  iterativa  da  Terceira  e  Quarta
Turma orienta-se no "sentido de admitir,  em tese,  a
repetição  de  indébito  na  forma  simples,
independentemente da prova do erro, ficando relegado
às  instâncias  ordinárias  o  cálculo  do  montante,  a  ser
apurado,  se  houver"  (AgRg  no  REsp  749830/RS,  Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU de 05.09.2005) 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1404888/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em  04/11/2014,
DJe 10/11/2014)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista a procedência parcial do recurso, impõe-se a

reforma da Sentença, inclusive em relação ao ônus da sucumbência. 

Assim,  considerando  a  sucumbência  em  igual  proporção,

aplicando-se  o artigo 85, §14, do Novo CPC, condeno ambas as partes ao

pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  de  sucumbência,  ficando,

quanto a estes, cada litigante obrigado ao pagamento de R$1.000,00 (um mil

reais) ao causídico da parte contrária, nos termos do 85, §8º, do Novo Código

Processo Civil. 

Ante o exposto,  PROVEJO, PARCIALMENTE, A APELAÇÃO

CÍVEL, para,  reformando a sentença,  determinar a devolução de forma

simples dos valores pagos a título de Seguro Proteção Financeira e Tarifa

de Registro.
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Condeno, ainda,  ambas as partes (em razão da sucumbência

recíproca – art. 85, §14, do NCPC) ao pagamento das custas processuais e

honorários de sucumbência, ficando, quanto a estes, cada litigante obrigado ao

pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) ao causídico da parte contrária, cuja

exigibilidade fica suspensa em relação a parte autora, por litigar ao abrigo da

assistência judiciária gratuita (art. 12, Lei 1.060/50).

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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