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EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  INTERPOSTA  POR 
ASSOCIAÇÃO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE 
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  BANCÁRIAS.  ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA 
ILEGAL DE TARIFAS BANCÁRIAS. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA. 
IRRESIGNAÇÃO.  PREENCHIMENTO  DOS REQUISITOS  PREVISTOS  NO  ART. 
5.º,  INC. V,  DA LEI 7.347/85. ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO CIVIL PREVENDO 
SUA ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA EM 
AÇÃO  COLETIVA.  ENTIDADE  REPRESENTATIVA.  AUTORIZAÇÃO  DE 
REPRESENTAÇÃO  DOS  ASSOCIADOS.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTES. 
LEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM RECONHECIDA.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA QUE  SE  IMPÕE.  CAUSA NÃO  MADURA PARA JULGAMENTO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 515, § 3.º, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO 
DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A associação civil, constituída há mais de um ano, cujo Estatuto prevê como uma de 
suas finalidades a proteção ao consumidor e atuação em todo território nacional, tem 
legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento de ação civil pública discutindo direito 
do  consumidor  e  a  cobrança  supostamente  ilegal  de  tarifas  bancárias  por  parte  da 
instituição financeira.

2. Não se exige das associações civis que atuam em defesa aos interesses do consumidor, 
como sói ser a ora recorrida, autorização expressa de seus associados para o ajuizamento 
de ação civil que tenha por objeto a tutela a direitos difusos dos consumidores, mesmo 
porque,  sendo  referidos  direitos  metaindividuais,  de  natureza  indivisível,  e 
especialmente,  comuns  a  toda  uma  categoria  de  pessoas  não  determináveis  que  se 
encontram unidas em razão de uma situação de fato, impossível seria a individualização 
de cada potencial interessado (STJ, 3.ª Turma, REsp 1181066/RS, Rel. Min. Vasco Della 
Giustina, Des. Convocado do TJ/RS, julgado em 15/03/2011, DJe 31/03/2011).

3.  Para  reconhecer  uma  causa  madura,  é  preciso  que  o  processo  trate  de  questão 
exclusivamente de direito e que esteja pronto para imediato julgamento, isto é, dispense  
novas alegações e provas, sob pena de prejudicar tanto a parte autora, quanto a parte 
demandada.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0044158-17.2010.815.2001,  em que figuram como Apelante ASPAC – 
Associação de Proteção e Assistência ao Cidadão e como Apelado Itaú UNIBANCO 
S.A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 



unanimidade,  acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial. 
VOTO.

ASPAC–Associação de Proteção e Assistência ao Cidadão interpôs Apelação 
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos 
autos  da Ação Civil  Pública por  ela ajuizada  em face  do  Itaú Unibanco S.A.  que, 
acolhendo a preliminar de sua ilegitimidade ativa ad causam extinguiu o processo sem 
análise do mérito, ao fundamento de que seu Estatuto Social delimita expressamente sua 
atuação territorial apenas nas Comarcas de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, 
Estado  de  Pernambuco,  e  da  ausência  de  demonstração  da  representatividade  dos 
possíveis associados. 

Em suas razões, f. 714/725, defendeu sua legitimidade ativa para o ajuizamento 
de ação civil pública, objetivando o reconhecimento da suposta abusividade de cláusulas 
insertas  em contratos  bancários  de  financiamento,  porquanto,  além  do  seu  Estatuto  
Social prever expressamente sua atuação em todo território nacional, não há necessidade 
de autorização dos associados, em se tratando de substituição processual como é o caso. 

No mérito,  argumentou que,  ao contrário do alegado pelo Apelado,  continua 
ocorrendo a cobrança ilegal de tarifas bancárias existentes em cláusulas de contratos de 
financiamento por eles celebrados com diversos consumidores.

Requereu o provimento do Recurso para que seja reconhecida sua legitimidade 
ativa  ad causam, e, no mérito, a procedência dos pedidos exordiais de declaração de 
nulidade das cláusulas inseridas que  preveem a cobrança, nos contratos bancários de 
leasing e CDC, das Tarifas de Análise de Crédito, Tarifa de Documento de Cobrança,  
Custo de Processamento, Custo para Inclusão de Gravame, Despesas com Serviços de 
Terceiro,  Tarifa de Avaliação, Tarifa de Contratação, Ressarcimento de Despesas por 
Serviços  Bancários,  Ressarcimento  de  Despesa  por  Promotora  de  Vendas, 
Ressarcimento de Registro de Contrato, e de condenação do Apelado à obrigação de  
abstenção da cobrança de tais tarifas, e à restituição, em dobro, dos valores reputados  
ilegais  aos  consumidores  que  obtiveram a  concessão  de  crédito  correspondente  aos 
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nas Contrarrazões,  f.  740/751, o Apelado refutou a alegação de legitimidade 
ativa para o ajuizamento da presente ação, ao argumento de que a ASPAC não poderá 
pleitear  a  defesa  de  direitos  homogêneos  de  consumidores,  por  expressa  limitação 
estatutária  prevista  no  art.  7.º,  §  3.º,  do  Estatuto  Social,  que  delimita  sua  atuação 
somente nas Comarcas de Recife, Olinda e Jaboatão, no Estado de Pernambuco. 

Acrescentou que já é entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive com 
repercussão geral reconhecida, que nos termos do art.  5.º,  inc. XXI, da Constituição 
Federal, as associações somente poderão atuar em Juízo na defesa dos associados que  
tenham expressamente autorizado.

Defendeu, ainda quanto ao tema da ilegitimidade ativa da Apelante, que o art. 4.º 
do referido Estatuto enuncia que seu objetivo específico seria  a prestação de serviços 
jurídicos gratuitos aos seus associados, e não dos consumidores indistintamente. 

No mérito, alegou que é legal a contratação da Tarifa de Emissão de Crédito e da 
Tarifa  de  Abertura  de  Crédito,  ou  qualquer  outra  denominação  para  o  mesmo  fato 
gerador, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido. 

A Procuradoria de Justiça opinou, f.756/761, pelo provimento do Recurso para 
que a Sentença seja anulada, vislumbrando a legitimidade ativa para o ajuizamento da 
presente ação, ao fundamento de ser o caso de Associação constituída há mais de um 



ano,  tendo  por  finalidade  precípua  a  defesa  dos  consumidores  e  área  de  atuação 
abrangente  de  todo  território  nacional,  consoante  o  preceituado  no  art.  4.º  e  seu  
Parágrafo Único, do seu Estatuto e, no mérito, opinou pela procedência do pedido de 
declaração  de  nulidade  das  cláusulas  contratuais  que  visam  a  cobrança  das  tarifas 
bancárias em desfavor do consumidor.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso. 

A Lei n.º 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,  
estético, histórico, turístico e paisagístico, em seu art. 5º, inc. V,  “a” e “b” 1, autoriza a 
propositura de ações civis públicas por Associações que incluam entre suas finalidades 
institucionais,  a  proteção ao meio ambiente,  ao  consumidor,  ao  patrimônio  artístico, 
estético,  histórico,  turístico  e  paisagístico,  ou  a  qualquer  outro  interesse  difuso  ou 
coletivo, e que esteja constituída há pelo menos um ano. 

No caso dos autos, embora a Associação de Proteção e Assistência ao Cidadão – 
ASPAC, ora Apelante, tenha instruído a Exordial com a Ata de Assembleia Geral de 
Constituição da Associação de Assistência Jurídica aos Consumidores, formalizada em 
30/1/2004, f. 33, que em seu art. 7º, § 3º, previa sua limitação à Região Metropolitana de  
Recife, Olinda e Jaboatão, Estado de Recife, duas outras Atas posteriormente alteraram 
a redação dos dispositivos relativos a sua finalidade e área de atuação.

A Ata  de  Assembleia  Geral  com data  de  15/8/2005,  f.  333,  disciplinou  sua 
finalidade, nos seguintes moldes: 

Art. 4º. A sociedade terá por objetivo específico a proteção do consumidor, a ordem 
econômica, a livre concorrência, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico,  a orientação e assistência jurídica ao cidadão quanto ao exercício da 
cidadania,  educação  ambiental  e  sanitária,  orientação  e  assistência  na  proteção  e 
defesa dos direitos trabalhistas com exceção a questões tributárias.

E  a  Ata  com  data  de  20/8/2008,  f.  335,  acrescentou  ao  referido  art.  4.º,  o 
Parágrafo Único dispondo sobre sua atuação territorial, nos seguintes termos: 

Parágrafo Único: A Associação atuará em todo Território Nacional na prestação dos 
seus serviços específicos, contratando advogados, quando necessário. 

No que se refere ao argumento de que a Apelante não estaria autorizada por seus 
associados a ajuizar a presente demanda, o Superior Tribunal de Justiça 2 já decidiu sobre 

1 Art. 5º.  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
[…]. 
V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

2 PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ANISTIA.  LEGITIMIDADE  ATIVA EM  AÇÃO 
COLETIVA.  ENTIDADE REPRESENTATIVA.  AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DOS 
ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. No que tange à necessidade de autorização expressa dos associados em assembleia geral como 
condição  de  procedibilidade  para  a  interposição  de  ação  civil  pública,  é  de  se  ressaltar  que  a 
jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que tal providência é desnecessária, bastando a  
autorização no Estatuto.
2.   Não  é  possível  conhecer  da  pretensão  da  recorrente,  segundo  a  qual  o  recorrido  não  teria 
legitimidade para propor essa ação por ausência de previsão de autorização em seu estatuto, sem 
antes realizar exame do conjunto fático-probatório dos autos. Ocorre que essa tarefa não é possível  
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.



a desnecessidade de autorização ou lista nominal de associados para o ajuizamento de 
ação civil pública. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul3 também decidiu que é dispensável a 
autorização dos associados para o ajuizamento de ação civil pública por associação. 

Este Tribunal de Justiça da Paraíba4 igualmente já decidiu, inclusive, tendo como 
Autora a mesma Associação que ora apela. 

Considerando que a Apelante é Associação constituída há mais de um ano e que 
tem  como  uma  de  suas  finalidades  a  proteção  ao  consumidor  e  atuação  em  todo 
território nacional, conforme o previsto no art. 4.º e Parágrafo Único, do Estatuto, f. 333 
e 335, e considerando a ausência de necessidade de autorização expressa dos associados, 

3. Agravo regimental  não provido (STJ, 2.ª  Turma,  AgRg no AgRg no AREsp 256.823/RJ, Rel.  
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 02/04/2013, DJ 09/04/2013).

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA.  DIREITO  BÁSICO  DO  CONSUMIDOR  À  INFORMAÇÃO  ADEQUADA. 
PROTEÇÃO À SAÚDE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. DIREITOS 
DIFUSOS.  DESNECESSIDADE  DE  AUTORIZAÇÃO  ESPECÍFICA  DOS  ASSOCIADOS. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS. 2.º 
E 47 DO CPC. NÃO PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADO.  CERVEJA  KRONENBIER.  UTILIZAÇÃO  DA  EXPRESSÃO  "SEM 
ÁLCOOL"  NO  RÓTULO  DO  PRODUTO.  IMPOSSIBILIDADE.  BEBIDA QUE  APRESENTA 
TEOR  ALCOÓLICO  INFERIOR  A 0,5%  POR  VOLUME.  IRRELEVÂNCIA,  IN  CASU,  DA 
EXISTÊNCIA  DE  NORMA  REGULAMENTAR  QUE  DISPENSE  A  MENÇÃO  DO  TEOR 
ALCÓOLICO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. ARTS. 6.º E 9.º DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.
1. […]. 
2. São legitimados para sua propositura, além do Ministério Público, detentor da função institucional 
de fazê-lo no resguardo de interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III), a União, os Estados, 
os  Municípios,  as  Autarquias,  as  empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia  mista  e  as  
associações civis.
3. Não se exige das associações civis que atuam em defesa aos interesses do consumidor, como sói  
ser a ora recorrida, autorização expressa de seus associados para o ajuizamento de ação civil que  
tenha por objeto a tutela a direitos difusos dos consumidores, mesmo porque, sendo referidos direitos 
metaindividuais, de natureza indivisível, e especialmente, comuns a toda uma categoria de pessoas 
não determináveis que se encontram unidas em razão de uma situação de fato, impossível seria a 
individualização de cada potencial interessado.
4. […]. 
5. […]. 
6. […]. 
7. […]. 
8. […]. 
9. [...]. 
10. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, 3.ª Turma, REsp 1181066/RS, Rel. Min. Vasco 
Della Giustina, Des. Convocado do TJ/RS, julgado em 15/03/2011, DJe 31/03/2011).

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  CONSUMO.  Instituto  de  defesa  dos 
consumidores de crédito - IDCC. Legitimidade ativa da associação que preenche os requisitos legais.  
Desnecessidade de autorização ou lista nominal de associados. Interesse de agir que se faz presente,  
havendo necessidade de provimento judicial a impedir a cobrança abusiva em contratos de crédito 
bancário ou restituir, se já cobrada. Aplicação do prazo prescricional inserto no artigo 27 do CDC, 
pois,  em  se  tratando  de  relação  de  consumo,  aplica-se  a  legislação  consumerista  que  trata  da 
prescrição, não havendo fundamento para a aplicação do Código Civil em detrimento do regramento 
próprio. […]. Reconhecida a legitimidade ativa e o interesse de agir da Associação, não se caracteriza 
a  má-fé  do  instituto,  conforme  alegado  pela  instituição  bancária.  Ação  ajuizada  que  permite  a 
condenação do demandado ao pagamento de honorários advocatícios,  os  quais  vão fixados neste 
julgamento.  Apelação  do  demandado  desprovida.  Apelação  do  demandante  provida  (TJRS,  AC 
0491653-28.2011.8.21.7000, 16.ª Câmara Cível; Relª Desª Munira Hanna, julgado em 19/03/2015, DJ 
24/03/2015).



resta patente sua legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação. 

Considerando  que  o  processo  não  se  encontra  maduro  para  julgamento,  nos 
moldes estabelecidos no art. 515, § 3.º5, do CPC, tendo em vista que sequer houve a 
intimação das partes para informarem as provas que acaso pretenderiam produzir e, em 
seguida,  para apresentarem as alegações finais,  não há como conhecer do mérito  da 
demanda neste Tribunal.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  parcial  para, 
anulando a Sentença, reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Apelante para 
o  ajuizamento  da  presente  ação,  determinando,  por conseguinte,  o  retorno  dos 
autos ao Juízo para prosseguimento do processo e posterior julgamento. 

É o voto. 

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

4 PRELIMINAR.  MULTA DIÁRIA FIXADA EM  VALOR  SUPERIOR  AO  PLEITEADO  NA 
EXORDIAL.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A  DECISÃO  TERIA  SIDO  ULTRA  PETITA. 
INOCORRÊNCIA.

[…]. 
PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  ASSOCIAÇÃO 

PERNAMBUCANA, SEM FILIADOS NA PARAÍBA. DIREITO DIFUSO. OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER, CONSISTENTE EM INSTAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A SE ABSTER DE INSERIR 
NOS  SEUS  CONTRATOS  FUTUROS  TAC  E  TEC.  HIPÓTESE  DE  LEGITIMAÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA.  PESSOA  JURÍDICA  QUE,  EM  NOME  PRÓPRIO,  DEFENDE  OS 
INTERESSES  DOS  CONSUMIDORES  RADICADOS  NESTE  ESTADO.  DISPENSA  DE 
AUTORIZAÇÃO DE FILIADOS. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

1. Associação pernambucana, sem filiados na Paraíba, pode propor ação civil pública neste 
Estado, em defesa dos consumidores aqui radicados. Isto porque, tratando-se de direito difuso, como 
na  espécie,  a  legitimação  é  extraordinária,  ou  seja,  a  pessoa  jurídica  defende  em nome próprio 
interesse de pessoas indeterminadas e indetermináveis, sendo desnecessária autorização expressa de 
seus associados para o ajuizamento da demanda. 

2. Como bem já decidiu o STJ, "não se exige das associações civis que atuam em defesa aos 
interesses do consumidor, como sói ser a ora recorrida, autorização expressa de seus associados para 
o ajuizamento de ação civil que tenha por objeto a tutela a direitos difusos dos consumidores, mesmo 
porque, sendo referidos direitos metaindividuais, de natureza indivisível, e especialmente, comuns a  
toda uma categoria de pessoas não determináveis que se encontram unidas em razão de uma situação 
de fato, impossível seria a individualização de cada potencial interessado." (REsp 1181066/RS, Rel. 
Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TURS), 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, D3e 31/03/2011.).

3. Rejeição.
[…]. 
3. Recurso provido com base no art. 557, §1 0-A, do CPC (TJ/PB, AI n.º 200. 2011.016.584-

8/001, Rel.ª Desª. Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira, julgado em 7/12/2011). 

5 Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 
§ 3° Nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267), o tribunal pode julgar  
desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de  
imediato julgamento. 



Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


