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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0031364-56.2013.815.2001.
REMETENTE: Juízo de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Vianet Telecomunicações Comércio e Serviço Ltda.
ADVOGADO: Tadeu Mendes Villarim.
APELADA:  Cooperativa  de  Economia  e  Crédito  Mútuo  dos  Empregados  em  Empresas  de
Telecomunicações no Nordeste – Certel Ltda.
ADVOGADOS: Thiago César Ribeiro Portela e Caius Marcellus de Lacerda.

EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO.  ABERTURA  DE  CONTA-CORRENTE  EM  COOPERATIVA
DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. IMPOSIÇÃO
DA  CONTRATAÇÃO  DE  TÍTULO  DE  CAPITALIZAÇÃO  MEDIANTE  O
PAGAMENTO DE PARCELAS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA.
INOCORRÊNCIA.  VALORES  DESPENDIDOS  PARA  A  SUBSCRIÇÃO  E
INTEGRALIZAÇÃO  DE  CAPITAL.  PEDIDO  DE  DESLIGAMENTO.
DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS
RELATIVOS  AOS  PREJUÍZOS  DA  COOPERATIVA.  RATEIO  ENTRE  OS
ASSOCIADOS.  PREVISÃO  LEGAL  E  ESTATUTÁRIA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS.  AUSÊNCIA  DE  ILÍCITO  E  DE  DANOS
MORAIS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1.  A  abertura  de  conta-corrente  em  cooperativa  de  crédito  com  a  consequente
aquisição da qualidade de associado exige a subscrição e integralização do capital
investido, o que não se confunde com a aquisição de título de capitalização.

2.  “Os prejuízos ocorridos na cooperativa de crédito devem ser  suportados pelos
associados,  nos  termos  do  art.  89  da  Lei  5.764/71,  sendo  o  quantum para  cada
participante  apurado  em  relação  aos  serviços  usufruídos,  devendo  estes  ser
comprovados.”  (TJMG  -  AC  10382100082819002  MG  -  Relator(a):  Fernando
Caldeira Brant -  Julgamento: 03/04/2013 -  Órgão Julgador:  Câmaras Cíveis /  11ª
CÂMARA CÍVEL - Publicação: 11/04/2013)

3. Restando configurada a licitude dos descontos realizados em conta-corrente, não
há que se falar em indenização por danos morais.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0031364-56.2013.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  Vianet
Telecomunicações  Comércio  e  Serviço  Ltda. e  como Apelada  a  Cooperativa  de
Economia e Crédito Mútuo dos Empregados em Empresas de Telecomunicações no
Nordeste – Certel Ltda.

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
negar-lhe provimento.

VOTO.

Vianet  Telecomunicações  Comércio e  Serviço Ltda. interpôs Apelação
contra a Sentença, f. 160/163, prolatada pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca
desta Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais por ela ajuizada em face da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos  Empregados  em  Empresas  de  Telecomunicações  no  Nordeste  –  Certel
Ltda., que julgou improcedentes os pedidos de restituição de todos os valores pagos
para a aquisição de título de capitalização e de indenização por danos morais, ao
fundamento  de  que  a  conduta  da  Promovida  foi  pautada  no  que  dispõe  o  seu
Estatuto,  que  autoriza  a  devolução  do  valor  investido  pelo  associado  com  os
possíveis  descontos  das  perdas  econômicas  sofridas  durante  os  exercícios
financeiros.

Em suas razões, f. 167/171,  alegou que, ao abrir uma conta na Instituição
Apelada no ano de 2009, foi compelida a adquirir um título de capitalização no valor
de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), o que caracteriza a venda casada
vedada pela legislação consumerista.

Asseverou que, embora tenha requerido o fechamento da conta em novembro
de 2012, a Recorrida, além de não atender esse pleito nos meses posteriores, realizou
diversos  descontos  e  cobranças  de  tarifas,  não  lhe  sendo  cabível  suportar  os
prejuízos por ela sofridos ante a nulidade da contratação casada caracterizadora de
danos extrapatrimoniais.

Requereu  ao  final  o  provimento  do  Recurso,  para  que  seja  declarada  a
nulidade  da  aquisição  título  de  capitalização,  com  a  condenação  da  Apelada  a
restituir todo o valor investido (R$ 1.750,00) e a pagar indenização por danos morais
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões, consoante certidão de f.
174.

A Procuradoria de Justiça, f.  180/182,  não ofereceu parecer meritório, por
entender que não estão presentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Embora a Apelante afirme ter sido compelida a fazer pagamentos mensais
visando à aquisição de um título de capitalização, f. 17/18, restou demonstrado nos
autos  que tais  mensalidades  decorriam da subscrição  e  integralização de  capital
necessário para a sua admissão na qualidade de Associada, como estabelece o art.
20, §1º, do Estatuto da Recorrida1, de modo que não restou evidenciada a venda de

1 Art. 20. No ato de admissão, o associado subscreverá e integralizará à vista no mínimo 30 quotas-
parte.



título de capitalização atrelada à abertura de conta-corrente.

O capital subscrito no valor de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais)
ficou aprovisionado em uma “Conta Capital” e, após o requerimento extrajudicial
da Recorrente no sentido de cancelar a conta-corrente e se desligar da Cooperativa,
realizado em 28 de dezembro de 2012, f. 20, o referido montante foi depositado em
três parcelas fixas de R$ 583,33 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três
centavos), nos meses de maio a julho de 2013, conforme atestam os extratos de f.
137/139.

Foram  descontados,  todavia,  os  prejuízos  sofridos  pela  Cooperativa  nos
exercícios financeiros de 2010 a 2012, f. 137 e 141, porquanto nesse período seu
balanço fora negativo, consoante comprovam as atas das Assembleias Gerais de f.
143/154, devendo ser ressaltado que, segundo os arts. 24 e 32, II, do Estatuto da
Apelada,  tal  decréscimo  pode  recair  sobre  as  quotas-parte  dos  Associados,
notadamente  daqueles  que  estão  em  fase  de  desligamento2,  sendo  esse  o
entendimento da jurisprudência pátria3, fulcrado no art. 89, da Lei nº 5.764/714.

Com relação à cobrança da tarifa de serviços nos meses de janeiro de 2013, f.

§1º. Para au mento contínuo do capital social, todos os associados pessoa física subscreverão e
integralizarão mensalmente, no mínimo 20 quotas-parte e cada associado pessoa jurídica, no mínimo
30 quotas-parte.
2 Art. 32. As perdas verificadas no decorrer do exercício serão cobertas com recursos provenientes do
Fundo de Reserva, ou no caso de insuficiência, alternativa ou cumulativamente, das seguintes formas:
[…];

II – mediante rateio entre os associados, considerando-se as operações realizadas ou mantidos
na Cooperativa, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas, segundo fórmula de cálculo
estabelecida pela Assembleia Geral.

Art. 24. Nos casos de desligamento, o associado terá direito à devolução de suas quotas-partes
integralizadas, acrescidasd dos respectivos juros quando houver e das sobras que lhe tiverem sido
registradas, ou reduzido das respectivas perdas, observado, em cada caso, além de outras disposições
deste Estatuto, o seguinte: […].

3 COOPERATIVA  DE  CRÉDITO  -  PREJUÍZOS  OCORRIDOS  -  RATEIO  ENTRE  OS
ASSOCIADOS  -  RAZÃO  DIRETA  DOS  SERVIÇOS  USUFRUÍDOS  -  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO. Os prejuízos ocorridos na cooperativa de crédito devem ser suportados pelos
associados, nos termos do art. 89 da Lei 5.764/71, sendo o quantum para cada participante apurado
em  relação  aos  serviços  usufruídos,  devendo  estes  ser  comprovados.  (TJMG  -  AC
10382100082819002 MG - Relator(a): Fernando Caldeira Brant - Julgamento: 03/04/2013 - Órgão
Julgador: Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL - Publicação: 11/04/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  COOPERATIVA.  PREJUÍZOS
VERIFICADOS  NOS  ANOS  DE  1995  A  1997.  RATEIO  ENTRE  OS  ASSOCIADOS.
CABIMENTO. I. Prescrição inocorrente no caso em tela. II. Laudo pericial e documentos juntados
aos autos que demonstram a dívida do cooperativado. III.  Muito embora o demandado tenha sido
eliminado da Cooperativa em meados de 2004, tal situação não é causa excludente do cumprimento
de  suas  obrigações,  devendo,  portanto,  arcar  com  aquilo  que  foi  deliberado  em  precedentes
assembléias gerais realizadas. IV. Previsão legal e estatutária cabível, ante a ausência do fundo de
reserva  da  Cooperativa.  Precedentes  jurisprudenciais  neste  sentido.  V.  Sentença  e  sucumbência
mantidas.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70046301446, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine,
Julgado em 28/02/2013)

4 Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes
do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos
serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.



135, e agosto de 2013, f. 140, vislumbra-se que o valor da primeira cobrança foi
estornado em maio de 2013, f. 137, e a segunda cobrança se justifica em razão da
movimentação da conta-corrente  relativa aos  supracitados  depósitos  e  descontos
realizados nos meses anteriores.

Não  há,  portanto,  qualquer  ilicitude  nos  abatimentos  efetuados  no  saldo
existente  na  conta-corrente  da  Apelante,  de  modo  que  não  resta  configurado
qualquer ato ilícito passível de indenização. 

Posto isso,  voto pelo desprovimento do Recurso, mantendo incólume a
Sentença guerreada.

É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


