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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. 
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  BANCÁRIO. 
DESPESAS  ADMINISTRATIVAS.  ABUSIVIDADE. 
PEDIDO JULGADO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. LEGALIDADE E 
NÃO ABUSIVIDADE DA COBRANCA DA TARIFA 
DE  AVALIAÇÃO  DE  BEM.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO APELATÓRIO.

− Tendo a sentença não considerada abusiva a 
taxa de juros, tarifa de cadastro e emissão de carnê 
e  IOF,  entendo  que  a  instituição  financeira  se 
apresenta,  neste  ponto,  carecedora  de  interesse 
recursal,  impondo-se  o  não  conhecimento  do 
recurso quanto às matérias.

− No caso em julgamento é legal a cobrança da 
“tarifa  de  avaliação  de  bem”,  pois  explicitada  no 
contrato, motivo pelo qual  não afronta a Resolução 
nº  3.518/64  e  nem  o  dever  de  transparência, 
regulamentado pelo CDC.

Vistos etc.

Cuida-se de Apelaçao Cível interposta pelo Aymoré  Crédito, 

Financiamento e Investimento, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz 

de Direito do  Juizado Especial  de Pedras de Fogo que julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na Ação de Revisão de Contrato proposta por 

Genival de Oliveira Fernandes.
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Nas razões da Apelação, o Promovido reiterou a legalidade da 

cobrança TAC/TEC, serviços de terceiros, taxa de juros, IOF, assim como a 

impossibilidade da restituição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas às fls.133/137.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls.142/144). 

É o relatório. 

DECIDO

A pretensão revisional recai sobre o contrato de financimento 

para  aquisição  de  veículo,  com  garantia  de  alienação  fiduciária,  nº 

20017563884, firmado em 24/10/2011.

Inicialmente, tendo a sentença não considerada abusiva a taxa 

de juros, tarifa de cadastro e emissão de carnê e IOF, entendo que a instituição 

financeira  se  apresenta,  nestes  pontos,  carecedora  de  interesse  recursal, 

impondo-se o não conhecimento do recurso quanto às matérias.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

Mostra-se legal a cobrança do encargo denominado “Tarifa de 

Avaliação do Bem”. 

O Conselho  Monetário  Nacional,  por  intermédio  do  BACEN, 

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 
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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$ 

205,00 (duzentos e cinco reais)  o que significa valor inferior  a 5% do valor 

financiado (R$30.126,00), motivo pelo qual não há abusividade, devendo ser 

reformada a sentença.

Neste 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 
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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).

Destarte,  pelos motivos acima delineados,  com fulcro no art. 

557, §1º do CPC, PROVEJO O APELO, para considerar legal e não abusiva a 

cobrança da tarifa de avaliação de bem.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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