
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087254-14.2012.815.2001
Origem : 9ª Vara Cível da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante01 : Banco Itauleasing S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior
Apelante 02 : Lidia Rodrigues Lima 
Advogado : Raphael de Andrade Thiamer e Gizelle Alves de Medeiros
Apelados : Os mesmos 

APELAÇÃO CÍVEL.  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  TARIFAS 
ADMINISTRATIVAS.  TAC  E  TEC.  CONTRATO 
CELEBRADO ATÉ A DATA DE 30/04/2008. POSSIBILIDADE 
DE COBRANÇA. PROVIMENTO. 

-  Nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008 
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.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AUTORA JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  NÃO  APLICAÇÃO  DO  LIMITE  DE 
12%  ÀS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  FIXAÇÃO  NO 
PATAMAR  DA  MÉDIA  PRATICADA  NO  MERCADO. 
POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  VALORES  A 
RESTITUIR.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  EM 
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CONSONÂNCIA COM O §  4º  DO  ARTIGO 20  DO CPC. 
DESPROVIMENTO.

Na  esteira  do  que  já  vem  decidindo  o  STJ,  os  juros 
remuneratórios nos contratos bancários não estão limitados a 
12% ao ano e, somente devem ser reduzidos judicialmente, 
se fixados em patamar muito elevado, acima da taxa média 
praticada no mercado, de modo a colocar o consumidor em 
desvantagem exagerada.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça  da Paraíba,  à  unanimidade,  em prover o primeiro recurso do Banco 
Itaúleasing e desprover o segundo recurso da promovente. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Recursos  de  Apelação  Cível interpostos  pelo 
Banco  Itauleasing  S/A e  Lidia  Rodrigues  Lima  contra  sentença  de  fls.  31/34, 
prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da 
Ação  declaratória  c/c  indenização  por  danos  materiais,  julgou  procedente  em 
parte o pedido para condenar a CIA Itauleasing de Arrendamento Mercantil  a 
pagar a autora da demanda a quantia de R$ 1468,00 (mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais reais) a título de repetição de indébito, devidamente corrigido com juros 
de  mora  de  1%  ao  mês  a  contar  da  citação  e  correção  monetária  a  partir  da 
assinatura do contrato. 

Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de 
custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, à base de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Em suas  razões  recursais,  às  fls.  37/41,  o  banco recorrente 
sustenta que no contrato de financiamento celebrado entre as partes não ocorreu 
abusividade nas  cobranças,  uma vez que as tarifas  cobradas  foram legalmente 
contratadas e autorizadas pelos órgãos reguladores.  Neste contexto, a tarifa de 
abertura  de  crédito,  assim  como,  a  tarifa  de  cobrança  bancária  se  encontram 
previstas no ajuste firmado, sendo incabível, portanto, o pedido de devolução em 
dobro. Diante disso, pugna pelo provimento do apelo. 

A segunda recorrente,  por sua vez, às fls.57/63, pontifica a 
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existência de juros remuneratórios no contrato, requerendo a restituição em dobro 
sob  os  títulos  declarados  nulos,  inclusive,  eventuais  juros  incidentes  sobre  as 
tarifas. Postula, assim, pelo provimento do recurso. 

Em contrarrazões, às fls. 79/90, a autora da demanda requer o 
desprovimento do recurso de apelação da instituição ré. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  96/101, 
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela instituição 
financeira,  para que seja apenas declarada a legalidade da taxa de abertura de 
crédito e da taxa de emissão de carnê e, pelo desprovimento do recurso manejado 
pela promovente. 

É o relatório.

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Contam os autos que Lidia Rodrigues Lima firmou contrato 
de arrendamento mercantil com a  CIA Itauleasing de Arrendamento Mercantil, 
para aquisição de veículo Gol Volkswagen 1.0, ano 1999, no valor de R$ 17.180,00 
(dezessete mil, cento e oitenta reais).

A  autora  ora  apelante  aforou  a  presente  demanda 
objetivando a revisão judicial do pacto. Sobreveio a sentença e julgou procedente 
em parte os pedidos lançados na inicial.

Feito  este  breve  registro,  passo  à  análise  dos  quesitos 
suscitados.

Inicialmente,  é importante  ressaltar  que  a  alteração  das 
cláusulas  contratuais  pactuadas  somente  ocorrerá  caso  comprovada  pela  parte 
autora a efetiva abusividade, em respeito à natureza de liberalidade das cláusulas 
contratuais e do princípio da boa-fé contratual. 

JUROS REMUNERATÓRIOS

Na  esteira  do  que  já  vem  decidindo  o  STJ,  os  juros 
remuneratórios  nos  contratos  bancários  não  estão  limitados  a  12%  ao  ano  e, 
somente  devem  ser  reduzidos  judicialmente,  se  fixados  em  patamar  muito 
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elevado,  acima  da  taxa  média  praticada  no  mercado,  de  modo  a  colocar  o 
consumidor em desvantagem exagerada. 

Caso contrário,  deve ser mantido no percentual  livremente 
pactuado entre as  partes,  em respeito ao princípio  pacta sunt servanda.  Não há, 
portanto, a sujeição às limitações da Lei de Usura. 

Na hipótese em que não se extrai com clareza do contrato 
celebrado, as taxas de juros realmente aplicadas, deve prevalecer a taxa média de 
mercado. 

Neste  caso,  far-se-á  a  limitação  com  base  nas  taxas 
divulgadas e publicadas pelo Bacen, que reflete a média de mercado, uma vez que 
não há a comprovação da pactuação expressa. 

Sobre o assunto, o STJ se pronunciou: 

COOPERATIVA  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL. 
PREPARO  DO  RECURSO.  DEMONSTRAÇÃO.  OMISSÃO. 
INEXISTÊNCIA.   COOPERATIVA  DE  CRÉDITO.  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO. CONTRATO 
DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO 
NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO 
ESTATUTÁRIA  DE  FIXAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE 
ADMINISTRAÇÃO.  POSSIBILIDADE,  CONTANTO  QUE  OS  JUROS 
ESTIPULADOS  NÃO  SUPLANTEM  A MÉDIA DE  MERCADO  PARA 
CONTRATOS DA ESPÉCIE.

1. As cooperativas de crédito, em vista  do disposto nos arts. 17 e 18, § 1º, 
da  Lei  n.  4.595/1964  são  instituições  financeiras.  Dessarte,  não  há 
submissão  dos  juros  remuneratórios  cobrados  pelas  cooperativas  de 
crédito às limitações da Lei de Usura.

2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que 
não  estipulada  expressamente  a  taxa  de  juros  ou  na  ausência  do 
contrato  bancário,  deve-se  limitar  os juros à taxa média de mercado 
para  a  espécie  do contrato,  divulgada pelo  Banco Central  do Brasil, 
salvo  se  mais  vantajoso  para  o  cliente  o  percentual  aplicado  pela 
instituição  financeira." (AgRg  no  AREsp  360.562/RS,  Rel.  Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, 
DJe  30/10/2013)  3.  As  cooperativas  de  crédito,  embora  sejam  também 
instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o 
contrato  de  mútuo  pactuado  entre  as  partes  ato  cooperativo,  não 
caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.

4.  O art.  21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm 
estatuto  social,  por  isso,  ao  aderir  a  uma  cooperativa  é  automática  e 
implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, 
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em vista  de  sua  natureza estatutária,  descabido cogitar  em não haver 
vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião 
de sua adesão.

5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o 
ingresso  nas  cooperativas  é  livre  a  todos  que  desejarem  utilizar  os 
serviços  prestados  pela  sociedade,  desde  que  adiram  aos  propósitos 
sociais  e  preencham as  condições  estabelecidas  no  estatuto.  Por  outro 
lado,  o  art.  37  do  mesmo  Diploma  dispõe  que  a  cooperativa  deve 
assegurar a igualdade de direitos dos associados.

6.  O  art.  79  da  Lei  n.  5.764/1971  esclarece  que  se  denominam  atos 
cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a 
consecução dos objetivos sociais e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece 
que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no 
balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula 
inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89).

7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a 
taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e 
amplamente  divulgada,  inclusive  pelo  jornal  da  cooperativa,  contanto 
que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado.

− Recurso especial provido para restabelecer a sentença (REsp 1141219/MG, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
03/04/2014, DJe 12/05/2014)

TAFIFAS ADMINISTRATIVAS

Com  relação  às  tarifas  administrativas,  em  conformidade 
com o recente julgado do  REsp1.255.573/ RS, firmado pela 2ª Seção do Superior 
Tribunal  de Justiça,  segundo o rito  dos recursos repetitivos,  acerca da matéria, 
somente  se  admite  a  incidência  da  tarifa  de  abertura  de  cadastro  (TAC)  e  de 
emissão  de  carnê  (TEC),  ou  outra  denominação  para  o  mesmo  fato  gerador 
quando baseadas em contratos celebrados até  30 de abril de 2008, data em que 
entrou  em  vigência  a  resolução  CMN  3.518/2007,  ressalvado  o  exame  de 
abusividade em cada caso concreto.

Compulsando os autos,  verifico que consta  do contrato de 
financiamento  acostado,  fls.  17/18  que  o  referido  ajuste  teve  início  na  data  de 
20/12/2006, sendo, portanto, devida a TAC e a TEC. 

 Assim, constato a inexistência de vantagem exagerada por 
parte do agente financeiro, devendo as cobranças efetivadas serem consideradas 
legais, haja vista os valores  das tarifas de contratação  se encontrarem condizentes 
com a quantia contratada. 

Apelação Cível Nº 0087254-14.2012.815.2001 5



HONORÁRIOS 

Nos termos do artigo 20 § 4º do Código de Processo Civil, 
considerando  a  sucumbência  total  da  parte  autora,  deverá  arcar  com custas  e 
honorários advocatícios os quais  fixo em R$ 1.000,00 (mil reais),  obedecendo o 
comando inserto no art. 12 da Lei n. 1060/50

Forte  em  tais  razões  resta  inconteste  a  inexistência  da 
repetição de indébito, haja vista não ter ocorrido qualquer pagamento a maior.

Com  essas  considerações,  DOU PROVIMENTO  AO 
RECURSO  manejado pela  instituição financeira  para declarar  a  legalidade das 
tarifas cobradas e, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL da parte autora, 
reconhecendo a inexistência de valores a serem restituídos à demandante. Custas e 
honorários advocatícios ao encargo da parte autora, os quais fixo na importância 
de R$ 1.000,00 (mil  reais),  obedecendo o comando inserto no art.  12  da Lei  n. 
1060/50.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das  Graças Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa,01 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora

Apelação Cível Nº 0087254-14.2012.815.2001 6


