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TRIBUNAL DE JUSTIÇAPODER JUDICIÁRIOESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Apelação Cível – nº. 0000307-66.2012.815.0251

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento – 
Adv.: Marina Bastos da Porciuncula Benghi 

Apelado: Deley de Oliveira Fernandes - Adv.: Clodoaldo Pereira Vicente 
de Souza.

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 
SENTENÇA  JULGADA  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  -  APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE 
–  REGISTRO  DE  CONTRATO,  TARIFA  DE 
AVALIAÇÃO  DO  BEM  E  SERVIÇOS  DE 
TERCEIROS - AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA 
- VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR - 
ILEGALIDADE DA COBRANÇA  – 
ENTENDIMENTO  REMANSOSO  EM  SEDE 
DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES DE JUSTIÇA 
SUPERIORES – APLICAÇÃO DO ART 557 DO 
CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

-  A cobrança de encargos em relação  a 
registro  de  contrato,  tarifa  de  avaliação  do 
bem e serviços de terceiros, embora previstos 
em contrato, mas sem a especificação dos 
serviços que realmente foram realizados, 
ofende a Resolução 3.518/2007 do CMN e o 
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art. 6º, III, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível,  interposta  por  BV 
Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento –, hostilizando a 
sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Mista da Comarca de Patos-PB, 
que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c 
Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedente o pedido contido 
na inicial. 

Nas razões recursais (fls. 36/45), alega o apelante que 
não se depreende dos autos a possibilidade de revisão do contrato uma 
vez que não restou demonstrada a existência de qualquer motivo hábil 
para a revisão e muito menos a anulação do contrato.

Alega ainda que, não efetuou cobranças de valores 
indevidos,  mas  tão  somente  em relação  ao  financiamento  adquirido  e 
plenamente pactuado, hipótese esta em que se aplicam os juros previstos 
nos contratos celebrados entre as partes.

Aduz que,  na formação do contrato firmado com o 
apelado  constam todas  as  cláusulas  e  condições  inerentes  ao  referido 
pacto, com as quais o apelado concordou livremente.  

No final pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 70/76. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça 
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (fls. 82/86).

É o relatório.

DECIDO
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                          2



Processo nº.  0000307-66.2012.815.0251

O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado 
monocrático  que  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  do  apelado, 
declarando nulas as cláusulas contratuais que estipulam a cobrança de 
registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros.

DA  APLICAÇÃO  DO  CDC  AOS  CONTRATOS 
BANCÁRIOS

Não se pode negar que a relação jurídica estabelecida 
entre as partes é tipicamente de consumo.

Nos termos do art. 3º da Lei n. 8.078/90:

"serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no 
mercado de consumo, mediante remuneração,  
inclusive as de natureza bancária, financeira,  
de crédito e securitária."
 

Consoante prestante ensinamento de Uderico Pires dos 
Santos:

"atividade bancária é a desempenhada pelos  
bancos, cujo funcionamento é autorizado pelo  
Banco Central do Brasil e por ele fiscalizado.  
Os estabelecimentos dessa natureza atuam no 
pólo  fornecedor,  por  serem  prestadores  de  
serviço; consumidores são os que descontam 
títulos  de  créditos,  fazem  investimentos,  
depósitos, cobranças, etc" (aut. cit., "Teoria e 
Prática  do  Código  de  Proteção  e  Defesa  do 
Consumidor", Ed. Paumape, 1992, pag. 36).

O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a 
respeito, foi consagrado na Súmula n. 297:
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"O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é 
aplicável às instituições financeiras."

No mesmo sentido: 

"CIVIL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  EXECUÇÃO. 
CÉDULA  RURAL.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  INCIDÊNCIA.  SÚMULA  N. 
297/STJ. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 
2%. SÚMULA N. 285 e 7/STJ.”

I. Nos termos da Súmula 297/STJ, aplica-se o 
Código  de  Defesa  do  Consumidor  às 
instituições financeiras. 
II. A jurisprudência desta Corte tem admitido 
a incidência da Lei nº 8.078/90 também aos 
contratos  de  Cédula  de  Crédito  Rural. 
Precedentes:  AgR-REsp  n.  292.571/MG,  Rel. 
Min. Castro Filho, DJ 06.05.2002 p. 286; REsp 
n.  337.957/RS,  de  minha  relatoria,  DJ 
10.02.2003 p. 214; REsp n. 586.634/MT, Rel. 
Min.  Carlos  Alberto  Menezes  Direito,  DJ 
17.12.2004 p. 531; AgRg no RESP 671866/SP, 
Rel.  Min.  Carlos  Alberto  Menezes Direito,  DJ 
09.05.2005 p. 402; AgRg no AG 431239/GO, 
Rel.  Min.  Antônio  de  Pádua  Ribeiro,  DJ 
01.02.2005 p. 538. 
III.  Redução  da  multa  moratória  para  2% 
(Súmula n. 285/STJ). 
IV. Agravo improvido." (STJ, AgRg no REsp nº 
794.526/MA, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 
julgado em 16.3.2006, DJ 24.4.2006, p. 409).

Frise-se que a revisão contratual, em casos como o dos 
autos, em que se evidencia a relação de consumo, por ser o apelante 
destinatário final dos produtos e serviços, é possível, independentemente 
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da ocorrência de fato imprevisível e inevitável. Na realidade, é suficiente 
que seja demonstrada, objetivamente, a quebra da base do negócio, vale 
dizer,  o  desequilíbrio  nas  obrigações  assumidas  entre  fornecedor  e 
consumidor,  para  justificar  o  pleito,  com  fulcro  na  teoria  dos  fatos 
supervenientes, consagrada pelo art. 6º, V, do CDC.

 
É de se lembrar, entretanto, que somente podem ser 

objeto  de  revisão  judicial  as  cláusulas  contratuais  questionadas  pelo 
consumidor-demandante, não podendo o magistrado, de ofício, revisar o 
contrato.  Nesse  sentido,  o  enunciado  da  Súmula  n.  381,  editada 
recentemente pelo STJ:  "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador  
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO 
DO BEM E SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Com relação às tarifas contratuais, o Banco Central do 
Brasil editou diversas Resoluções buscando regulamentar a cobrança de 
tais encargos. Ao tempo da celebração do contrato em tela, em 
15/12/2010, estava em vigor a Resolução BACEN nº 3.518/2007 que 
previa, taxativamente, os encargos que poderiam ser cobrados pelas 
instituições financeiras em casos de operações de crédito ou 
arrendamento mercantil.

Em relação às tarifas de serviços de terceiros, o CMN 
regulamentou a sua cobrança através da Resolução nº 3.518/64 que 
prevê:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação 
de serviços 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.
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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.

Portanto, em regra não há ilegalidade na cobrança de 
despesas decorrentes de prestações de serviços de terceiros, quando 
devidamente explicitado no contrato.

Entretanto, no caso em tela, não foi observada a 
ressalva constante na Resolução citada, uma vez que a instituição 
financeira apenas fez constar no contrato o valor total cobrado a título de 
serviços  de terceiros (R$ 792,86 –  setecentos e noventa e dois reais e 
oitenta e seis centavos) –  sem, contudo, precisar expressamente quais 
seriam os serviços abrangidos nessa despesa.

Diante disso, verificando-se a falta de transparência do 
contrato em relação às despesas com serviços de terceiros, a sua 
cobrança, além de não atender a advertência da Resolução 3.518/64, 
ainda afronta as regras inseridas no Código de Defesa do Consumidor. 
Neste sentido, temos o art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem;

Assim, deve ser mantida  a nulidade da cobrança de 
“Serviços de Terceiro”, prevista contratualmente (fls. 12/14), para fins de 
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reembolsar o apelante das respectivas despesas.

Ratificando tal entendimento colacionamos o seguinte 
julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Não 
tendo sido comprovada a cobrança da Taxa de 
Emissão de Carnê (TEC), e Taxa de Consulta 
de Crédito, impossível averiguar-se sua 
abusividade, carecendo de interesse de agir a 
parte autora, ficando assim prejudicada sua 
análise, impondo-se o não conhecimento da 
apelação nesses pontos. TARIFA/TAXA PARA 
COBRANÇA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
PELA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. As 
tarifas/taxas para cobrança de despesas 
administrativas pela concessão do 
financiamento dependem, da demonstração 
cabal de sua abusividade e da comprovação 
do desequilíbrio contratual. Precedente STJ. 
SERVIÇOS DE TERCEIROS. Nulidade da 
cobrança diante da ausência de 
transparência. Afronta a Resolução nº 
3.518/64 e as regras do CDC. REPETIÇÃO 
DO INDÉBITO EM DOBRO. É incabível a 
repetição em dobro, eis que ausente prova de 
má-fé da parte demandada, ao cobrar os 
valores que entendia devidos, e que foram 
encontrados por força das cláusulas 
contratuais. Apelação Cível parcialmente 
conhecida e, nesta parte, parcialmente 
provida. (TJRS, Apelação Cível Nº 
70054401765, Décima Terceira Câmara Cível, 
Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 
15/08/2013)
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Com relação aos encargos relativos a  registro  de 
contrato no valor de R$ 170,07 (cento e setenta reais e sete centavos), e 
tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 193,00 (cento e noventa e três 
reais), também por não gozarem da transparência exigida pelo Código de 
Defesa do Consumidor, não há que se falar em legalidade, devendo ser 
devolvida ao consumidor.

Destarte,  o  artigo  557  do  Código  de  Processo  Civil 
permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso  através  de  decisão 
monocrática,  quando  estiver  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior.

ISTO  POSTO,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO, conforme o disposto no art. 557 do CPC, por encontrar-se 
a  decisão  vergastada  em  perfeita  harmonia  com  a jurisprudência 
consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça.

P.I.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                                      R e l a t o r

                30 
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