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AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE 
CONTRATO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  TARIFA  DE  CADASTRO. 
EXORBITÂNCIA DO VALOR. DECOTE NECESSÁRIO. TARIFA 
DE SEGURO. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. PREVISÃO NO 
CONTRATO.  AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 
PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO.

“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  arrendamento  mercantil, não  podendo  ser 
cobrada cumulativamente”.1 

“[...]  a  restituição  em  dobro  é  penalidade  que  somente  incide 
quando  se  pressupõe  indevida  cobrança  por  comprovada má-fé, 
conduta desleal do credor, que não reputo presente nesta demanda. 
Na  hipótese  vertente,  frise-se,  que  o  consumidor  expressamente 
celebrou  o  contrato  com  os  encargos  ora  questionados,  não 
podendo se beneficiar com a restituição em dobro, mas apenas de 
forma  simples,  pois  teve  pleno  conhecimento  da  exigência  das 
taxas no ato da celebração do negócio. Assim, difere dos casos em 
que,  por  exemplo,  a  parte  não  firma  nenhum  contrato  e  vê-se 
envolvida  em  uma  transação  devido  a  uma  fraude.  […]  Desse 
modo,  o fato de ter  sido cobrada na avença a Tarifa seguro não 
implica,  necessariamente,  na  presunção  de  que  a  instituição 

1 STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013



financeira agiu com dolo ou má-fé, requisito este não demonstrado 
pelo  autor”.2 Nos  termos  da  Jurisprudência  dominante,  a 
restituição de indébito deve ser simples e não em dobro, quando 
não há nos autos prova de que a instituição financeira tenha agido 
com dolo ou má-fé na cobrança, como ocorrido na casuística.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 147.

Relatório

Trata-se de agravo interno contra decisão que deu provimento, em 
parte,  à  apelação  interposta  pelo  agravante,  para  reformar  a  sentença  e  condenar  o 
agravado a devolver, de forma simples, o que foi pago a título de Tarifa de Avaliação de 
Bem e de Seguro de Proteção, inclusive os juros que juros incidentes sobre tais valores .

Inconformado,  recorre  o  agravante  aduzindo  a  necessidade  de 
reforma da decisão. Segundo alega, o valor da Tarifa de Cadastro (R$ 675,00 – seiscentos e 
setenta e cinco reais) supera a média de mercado, daí porque seria abusiva.

De outro lado, assevera ter havido má-fé do banco, tendo em vista a 
forma “sorrateira” com que as tarifas foram incluídas no contrato, sem qualquer destaque, 
o que, segundo alega, violaria do § 4º do art. 54 do CDC.

Argumenta, por fim, que não se pode dissociar a prática abusiva de 
venda casada da má-fé, de forma que uma vez reconhecida tal ilegalidade, a devolução em 
dobro seria impositiva.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que a promovente ajuizou a demanda sob exame 
objetivando a revisão de contrato de financiamento realizado junto ao Aymoré Crédito, 
Financiamento  e  Investimento  S.  A.,  com  a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos 
indevidamente.

A esse respeito, fundamental destacar que a controvérsia em apreço 
transita em redor da suposta abusividade de rubricas cobradas pelo banco litigante a título 

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00021355220128150751,  2ª  Câmara Especializada Cível,  Relator  DES OSWALDO 
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 02-12-2014



da Tarifa de Cadastro, bem como acerca da devolução em dobro da Tarifa de Seguro de 
Proteção Financeira, em contrato de alienação fiduciária pactuado pelo consumidor junto à 
instituição financeira recorrida.

Quanto  ao  primeiro  aspecto  –  abusividade  do  valor  da  Tarifa  de 
Cadastro,  creio  que  a  pretensão  merece  acolhida.  Em  que  pese  o  reconhecimento  na 
decisão agravada em relação à legalidade da tarifa, o próprio STJ autoriza, em cada caso 
concreto, o exame da abusividade quanto ao valor, de modo a autorizar, ao menos, a sua 
redução. 

In casu, os valores cobrados a título de Tarifa de Cadastro (R$ 675,00 – 
seiscentos e setenta e cinco reais) para uma operação de crédito total de R$ 39.535,80 (trinta 
e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) não se amoldam a um 
padrão de razoabilidade remuneratória para o serviço, caracterizando a abusividade da 
cobrança.

Isto  não implica  dizer  que  deverá  haver  a  devolução integral  dos 
valores. No meu sentir, a devolução se limitará ao que for tido como abusivo. Neste caso, 
especificamente, entendo suficiente para remunerar o serviço de abertura de cadastro o 
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor total da operação de crédito, o que equivale 
a R$ 395,35 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

No que diz  respeito  à  Tarifa  de  Proteção Financeira,  embora  sua 
ilegalidade já tenha sido declarada na decisão recorrida, penso que a devolução, tal como 
já teve a oportunidade de ressaltar o então relator, deve se dar de forma simples.

Como  bem  disse  o  Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle 
Filho, no julgamento da apelação nº 0002135-52.2012.815.0751, em que também se discutiu 
e reconheceu a venda casada de seguro,  “[...] a restituição em dobro é penalidade que 
somente incide quando se pressupõe indevida cobrança por comprovada má-fé, conduta 
desleal do credor, que não reputo presente nesta demanda. Na hipótese vertente, frise-
se,  que  o  consumidor  expressamente  celebrou  o  contrato  com  os  encargos  ora 
questionados, não podendo se beneficiar com a restituição em dobro, mas apenas de 
forma  simples,  pois  teve  pleno  conhecimento  da  exigência  das  taxas  no  ato  da 
celebração do negócio. Assim, difere dos casos em que, por exemplo, a parte não firma 
nenhum contrato e vê-se envolvida em uma transação devido a uma fraude. […] Desse 
modo,  o  fato  de  ter  sido  cobrada  na  avença  a  Tarifa  seguro  não  implica, 
necessariamente, na presunção de que a instituição financeira agiu com dolo ou má-fé, 
requisito este não demonstrado pelo autor”.3

No mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  DE 

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00021355220128150751,  2ª  Câmara Especializada Cível,  Relator  DES OSWALDO 
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 02-12-2014



DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  VENDA  CASADA. 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO 
MORAL  INOCORRENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  1. 
Não  comprovada  má-fé  da  demandada  ao  cobrar  o  valor  das 
mensalidades decorrentes da efetiva prestação do serviço e, tendo 
em vista  que  a  negativa  da  seguradora  lastreava-se  em cláusula 
contratual expressa, não há falar em devolução em dobro, devendo 
ocorrer na forma simples, tal como estipulado na sentença. (TJ-RS - 
AC:  70051342806  RS  ,  Relator:  Isabel  Dias  Almeida,  Data  de 
Julgamento: 31/10/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 07/11/2012)

Ademais, não há que se falar em infração ao § 4º do art. 54 do CDC, 
na medida em que as cláusulas estavam perfeitamente visíveis no contrato, ainda que sem 
destaque, o que afasta a alegada ilegalidade.

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso 
apenas para declarar a ilegalidade da tarifa de cadastro,  no que excede a 1% (um por 
cento) do valor da operação financeira, devendo a diferença para que o fora cobrado ser 
devolvido de forma simples. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério  Público,  na pessoa da Exma. 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 24 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


