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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000209-83.2012.815.0121
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Caiçara 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTE: BV Financeira S/A
ADVOGADO: Fernando Luz Pereira
APELADO: Valdeci Oliveira da Cruz
ADVOGADO: Antônio Xavier da Costa

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL. DIREITO BÁSICO DO
CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  COBRANÇA
DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ILEGALIDADE
CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE A 30.04.2008. TARIFA
DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA  E  SEGUROS.  ENCARGOS
REPASSADOS AO CONSUMIDOR SEM DEVIDA INFORMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 6º, VIII DO CDC. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO  NESTE  TRIBUNAL.  PRÁTICA ILEGAL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  21,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

- O STJ firmou o entendimento de que a Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) pactuadas
em contratos anteriores a 30.4.2008, são legais, ressalvado o
abuso devidamente comprovado.

-  TJPB:  “A  cobrança  de  encargos  em relação  a  serviços  de
terceiros,  gravame  eletrônico  e  ressarcimento  de  despesas
promotora de vendas, embora previstos em contrato, mas sem
a especificação dos serviços que realmente foram realizados,
ofende a Resolução 3.518/64 do CMN e o art. 6º, III, do CDC.”
(Apelação  Cível  nº  0038220-75.2009.815.2001,  Relator:  Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque, Primeira  Câmara  Cível,
publicação: 15/04/2014).

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607548/inciso-iii-do-artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
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-  Art.  21  CPC:  “Se  um litigante  decair  de  parte  mínima  do
pedido,  o  outro  responderá,  por  inteiro,  pelas  despesas  e
honorários.”

- Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do
CPC.

Vistos etc.

Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA S/A contra
a sentença de fls. 46/48, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca  de  Caiçara que,  nos  autos  da  ação  revisional  de  contrato
bancário promovida por VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ, julgou procedente a
exordial, condenando o apelante a restituir, em dobro, o valor pago a título
de tarifas de avaliação de cadastro, de avaliação do bem e de seguro.

O apelante aduz, em suma, a legalidade das tarifas contidas no
contrato, além de pugnar pela reforma da sentença quanto aos honorários
advocatícios, porque os litigantes foram em parte vencedores e vencidos
na presente demanda (fls. 50/65). 

Inexistência de contrarrazões ao apelo.

Instada a manifestar-se,  a  Procuradoria  de Justiça  ofertou o
parecer de fls. 93/96, opinando pelo provimento parcial do apelo. 

É o relatório.

DECIDO.

Relatam os autos que o autor/apelado ajuizou ação revisional
por considerar a existência de desequilíbrio no contrato de financiamento
firmado entre as partes, no valor de R$ 24.200,00 (vinte quatro mil,  e
duzentos  reais),  face  à  pactuação  neste  de  tarifas  de  abertura  de
cadastro,  de  avaliação  do  bem,  além  de  imposto  sobre  operações
financeiras e seguros.

Quanto  à apelação da instituição financeira, observo que nela
existem  três questões  a serem analisadas: (I)  legalidade  da  tarifa  de
abertura  de  cadastro;  (II)  legalidade da  tarifa  de  avaliação  do  bem e
seguros; (III) existência de sucumbência recíproca na lide. 

Quanto a  tarifa de abertura de cadastro, não há maiores
discussões  a  fazer,  pois  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  recentemente,
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pacificou a matéria nos seguintes termos, in verbis:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONTRATO DE
FINANCIAMENTO  COM  GARANTIA  DE  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC
E  TEC.  EXPRESSA  PREVISÃO  CONTRATUAL.  COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.  PRECEDENTES.  FINANCIAMENTO  DO  IOF.
POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas
30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).
3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela
Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário
Nacional  dispor  sobre  taxa  de  juros  e  sobre  a  remuneração  dos
serviços  bancários,  e  ao Banco Central  do  Brasil  fazer  cumprir  as
normas expedidas pelo CMN.
4.  Ao  tempo da  Resolução  CMN 2.303/1996,  a  orientação  estatal
quanto  à  cobrança  de  tarifas  pelas  instituições  financeiras  era
essencialmente não intervencionista,  vale  dizer,  "a  regulamentação
facultava  às  instituições  financeiras  a  cobrança  pela  prestação  de
quaisquer  tipos  de  serviços,  com exceção  daqueles  que  a  norma
definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e
prestados  ao  cliente,  assim  como  respeitassem  os  procedimentos
voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada
pela instituição."
5.  Com  o  início  da  vigência  da  Resolução  CMN  3.518/2007,  em
30.4.2008,  a  cobrança  por  serviços  bancários  prioritários  para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
6.  A  Tarifa  de  Abertura  de  Crédito  (TAC)  e  a  Tarifa  de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa
à  Circular  BACEN  3.371/2007  e  atos  normativos  que  a
sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação
em contratos posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se
baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a  caso,  por  meio  da invocação de
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado.
8.  Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,  a qual
remunera  o  serviço  de  "realização  de  pesquisa  em  serviços  de
proteção  ao  crédito,  base  de  dados  e  informações  cadastrais,  e
tratamento  de  dados  e  informações  necessários  ao  inicio  de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou  de  poupança  ou  contratação  de  operação  de  crédito  ou  de
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arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre  Operações  Financeiras  e  de  Crédito  (IOF)  por  meio
financiamento  acessório  ao  mútuo  principal,  sujeitando-o  aos
mesmos encargos contratuais.
10.  Teses  para  os  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  -  1ª  Tese:  Nos
contratos  bancários  celebrados  até  30.4.2008 (fim  da  vigência  da
Resolução  CMN  2.303/96)  era  válida  a  pactuação  das  tarifas  de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para  o mesmo fato  gerador,  ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente  previstas  em  norma  padronizadora  expedida  pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação  da  Tarifa  de  Emissão  de  Carnê  (TEC)  e  da  Tarifa  de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.  Permanece  válida  a  Tarifa  de  Cadastro  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.  -  3ª Tese: Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.1

Conforme se extrai do julgado acima, a Taxa de Abertura de
Crédito (TAC) e a Taxa de Emissão de Carnês (TEC) passam a ser ilegais
nos contratos firmados posteriores a data de  30.4.2008.  No caso em
disceptação, o contrato firmado entre as partes foi celebrado em 2011,
conforme  os  documentos  de  fls.  07/09,  cuja  inserção  de  tal  taxa  em
disposições contratuais configura-se como abusiva e ilegal.

Já quanto a tarifa de proteção financeira e seguros, resta
consolidado  o  entendimento  no  sentido  da  vedação  da  cobrança  de
encargos  contratuais  quando estes  não demonstram, de  forma clara  e
específica, que serviços foram ressarcidos em virtude do seu pagamento.

Sabe-se que é  direito  básico  do  consumidor  a  informação
adequada sobre o quê está sendo lhe cobrado. Assim dispõe o CDC:

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: 

[…]

1 REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013.
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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; 

Eis o entendimento consolidado nesta Corte no mesmo tom:

REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.  ARGUIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  5º  DA  MP  2.170-36,  QUE
AUTORIZA  A  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.  ALEGAÇÃO  DE
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA COBRANÇA DE
TARIFAS  BANCÁRIAS.  PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS
VALORES  INDEVIDAMENTE  PAGOS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  PARA  DETERMINAR  A  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES
DOS  VALORES  ATINENTES  ÀS  TARIFAS  COBRADAS.  PRIMEIRA
APELAÇÃO.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER  TANTUM  DO  ART.  5º  DA  MP  2.170-36.
IMPOSSIBILIDADE.  TRAMITAÇÃO  DAADI  Nº  2.316-1  NO  STF.
PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
INADMISSIBILIDADE.  SEM  ALTERAÇÃO  NO  RESULTADO  DO
JULGADO.  SEGUIMENTO  NEGADO,  NOS  TERMOS  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC. SEGUNDAAPELAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO DOS JUROS
EM 12% AO ANO E POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ANATOCISMO.
FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  QUESTÃO  DECIDIDA
FAVORAVELMENTE  AO  RECORRENTE.  TARIFA  DE  CADASTRO.
LEGALIDADE. RESOLUÇÃO CMN N.º 3.919/2010. PRECEDENTES DO
STJ.  TARIFA  DE  REGISTRO  DE  GRAVAME,  DE  SERVIÇO  DE
TERCEIRO,  DE  SEGURO  DE  PROTEÇÃO  FINANCEIRA.
CARACTERIZAÇÃO  DE  VANTAGEM  EXAGERADA  À  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  51,  IV,  DO  CDC.  ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES  DO  TJ-PB.  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, §
1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO.  COBRANÇA  DE  TARIFAS  BANCÁRIAS.  TARIFA  DE
CADASTRO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  SERVIÇOS  DE  TERCEIROS,  GRAVAME
ELETRÔNICO  E  RESSARCIMENTO  DESPESAS  PROMOTORA  DE
VENDAS.  AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA.  VIOLAÇÃO AO DIREITO
DO  CONSUMIDOR.  ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA.  VIOLAÇÃO  ÀS
RESOLUÇÕES DO BACEN. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. [...] A
cobrança de encargos em relação a serviços de terceiros, gravame
eletrônico  e  ressarcimento  de  despesas  promotora  de  vendas,
embora previstos em contrato, mas sem a especificação dos serviços
que  realmente  foram realizados,  ofende  a  Resolução  3.518/64  do

2 Apelação Cível nº 0015893-87.2012.815.0011, Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Data da 
Publicação: Dj 15/04/2014.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10600942/inciso-iv-do-artigo-51-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601113/artigo-51-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
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CMN  e  o  art. 6º,  III,  do  CDC. Vistos,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados.  Acordam os desembargadores
da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, nos
termos do voto do relator. 3

Por fim, o apelante apela, ainda, a existência de sucumbência
recíproca na presente lide, fato que motivaria a aplicação do art. 21 do
CPC, que prescreve: “Se cada litigante for em parte vencedor e vencido,
serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre
eles os honorários e as despesas”. 

Entretanto, percebe-se que este pedido não merece guarida,
pois o autor/apelado decaiu em parte mínima do pedido, especificamente
quanto a cobrança de IOF, sendo vencedor nos demais.

Desta feita, a sentença observou corretamente o disposto no
art. 21, parágrafo único do CPC, que assevera: “Se um litigante decair de
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários.” Assim, a decisão no que tange aos ônus sucumbenciais não
merece reforma.

Assim, não há como não atrair ao caso a incidência do art. 557
do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a  negar  “seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.”

Ante o exposto, nego seguimento à apelação. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

         

 Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
        Relatora

3 Apelação  Cível  nº  0038220-75.2009.815.2001,  Relator:  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Primeira
Câmara Cível, Publicação: 15/04/2014.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607548/inciso-iii-do-artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10607666/artigo-6-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990

