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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010432-33.2002.815.2001 (200.2002.010432-5/001).
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca da Capital-PB.
RELATOR: Dr. Wolfram da Cunha Ramos – Juiz Convocado para substituir Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.

APELANTE: Hospital Santa Luzia Ltda.
ADVOGADO: Geraldo de Margela Madruga e outros.
APELADO: Unicred João Pessoa
ADVOGADO: Caius Marcellus Lacerda.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
PERCENTUAL FIXADO DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA
DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.  INEXISTÊNCIA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO
AJUSTADAS CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a cooperativa de crédito, ao ofertar
crédito aos associados, integra o Sistema Financeiro Nacional, de modo que está
sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.  As Tarifas administrativas incidentes na outorga do financiamento que não
atribuem valor excessivo ao montante contratado devem ser mantidas. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0010432-33.2002.815.2001, em que figuram como partes Hospital Santa Luzia
Ltda. e  Unicred João Pessoa.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara Especializada  Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,
acompanhando o Relator, conhecer do Recurso e dar provimento parcial.

VOTO

 O Hospital Santa Lúcia Ltda. ingressou com a presente Ação Declaratória
c/c Repetição de Indébito perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca desta Capital,
processo nº 200.2002.010432-5, em face da Unicred João Pessoa, alegando que (1)
é associado da Unicred João Pessoa e que celebrou um contrato de empréstimo
mútuo com a Promovida no valor de R$ 520.000,00, em 20/09/1999; (2) a
Cooperativa vem aplicando a capitalização de juros, conduta vedada pelo STF,  e
taxas dos juros moratórios não previstos no contrato, e que o § 3º do art. 192 da
Constituição Federal veda a plicação de taxa de juros superior a 12% ao ano; (3) o
índice de correção monetária aplicado no contrato é um dos mais elevados dentre os
existentes no Sistema Financeiro Nacional, excedendo o INPC.



Requereu a procedência do pedido, para anular todas as cláusulas contratuais
que importem em juros acima de 12% ao ano, a capitalização mensal dos juros, e
correção monetária que exceda a indicada pelo INPC, pugnando, ao final, pela
repetição em dobro do que foi pago indevidamente.

A Ré ofereceu Contestação, f. 57/84, alegando que (1) a relação contratual
existente entre e ela o Autor tem caráter associativo e não consumerista, conforme
previsto na Lei 5.764/71, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor; (2)
não se trata de um contrato de adesão, uma vez que no ato da formalização do ajuste
o Autor discutiu e aceitou os encargos financeiros, assinando o contrato sem opor
qualquer censura ou restrição; (3) os encargos exigidos são decorrentes da mora do
Autor, incidindo sobre o débito a Taxa de Abertura de Crédito (TAC), Taxa Básica
Financeira (TBF), juros moratórios de 1,1% ao mês e comissão de permanência de
2,0%; (4)e que deve ser respeitado o princípio da pacta sunt servanda.

Requereu a improcedência do pedido, com a condenação do Autor nas custas
processuais e honorários advocatícios.

Na Sentença, f. 319/323, o Juízo julgou improcedente o pedido, ao
fundamento  de que não existe abusividade nas cláusulas do contrato objeto da ação,
visto que Autor, enquanto Cooperado/Associado da Ré, obteve financiamento em
condições facilitadas em razão da política de crédito cooperativo, condenando o
Autor no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00.

Foram interpostos embargos de declaração, f. 325/327, contrariados às f.
330/332,  rejeitados conforme Decisão de f. 333/334.

O Autor interpôs Apelação, f. 336/341, alegando que (1) o STJ já firmou o
entendimento de que as cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro
Nacional, estando sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor; (2) a
taxa de juros e os encargos moratórios estão acima dos pactuados contratualmente;
(3) o STJ já decidiu pela impossibilidade de cumulação da comissão de permanência
com correção monetária e outros encargos moratórios; (4) os Tribunais Estaduais
vêm entendendo que a cláusula contratual que institui a Taxa de Abertura de Crédito
é nula, visto que a remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira se
dá com a remuneração do capital emprestado, não se justificando outros acréscimos;
(5) a relação associativa entre ele e a Promovida não se verificou quando da
celebração do contrato, tendo sido desvirtuada pela Apelada, pelo que aplicável o
Código de Defesa do Consumidor.

Pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, e
declarada a abusividade das cláusulas atacadas, sendo a Apelada condenada à
devolução em dobro dos encargos indevidamente cobrados.

A Unicred João Pessoa apresentou Contrarrazões, f. 352/368, requerendo o
desprovimento do recurso, repisando as argumentações contestatórias.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do CPC.

É o Relatório.



Conheço do Recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibi-
lidade.

As matérias discutidas no apelo resumem-se à possibilidade de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, cobrança de juros remuneratórios, capitalização
de juros,  da comissão de permanência cumulada com outro encargo de mora e das
tarifas bancárias.

Cumpre esclarecer inicialmente a possibilidade de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor nos contratos celebrados pelas Cooperativas de Crédito sem
desprestígio de aplicação das regras contratuais próprias do sistema cooperativista.

A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a cooperativa de crédito, ao ofertar crédito aos associados, integra o sistema
financeiro nacional, de modo que está sujeita às normas do CDC, conforme ementa
de julgado  abaixo transcrita:

Processual civil e consumidor. Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial.
Cooperativa de crédito. Incidência do CDC. - A cooperativa de crédito integra o
sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do CDC. Agravo não provido.
(AgRg no Ag 1224838/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 15/03/2010)

Nessa ordem, se as cláusulas contratuais não se coadunam com o CDC,
poderão ser anuladas, a depender da comprovação dos argumentos, inclusive quanto
ao prévio  conhecimento do conteúdo contratual, sendo esta uma das hipóteses em
que se admite anulação de cláusulas do contrato, bem como a comprovação de sua
efetiva abusividade.

Alegou o Autor/Apelante que os juros remuneratórios não devem superar o
percentual de 12% ao ano, sob pena de onerosidade excessiva e desequilíbrio contra-
tual.

 Essa  alegação contudo não merece  acolhimento, uma vez que a jurispru-
dência já sedimentou o entendimento de que as disposições do Decreto 22.626/33,
não se aplicam às instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Naci-
onal, a teor da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, conforme Decisão do STJ
cuja Ementa abaixo transcrevo:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - APLICAÇÃO DO CDC AOS
CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 297 DA
SÚMULA/STJ - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS -
INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE, NA
FORMA ANUAL - MULTA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA
SÚMULA/STJ - TAXA REFERENCIAL E MULTA "AD/EXC" - INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO CONTRATUAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
- APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA/STJ - REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE - PROVA DO PAGAMENTO EM ERRO -
DESNECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.I - "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (enunciado
n. 297 da Súmula/STJ);II - Não incide a limitação dos juros a 12% ao ano, prevista no
Decreto n. 22.626/33, salvo hipóteses legais específicas, tais como nas cédulas de
crédito rural, industrial e comercial;



III - Admite-se a capitalização de juros em periodicidade não inferior à anual nos con-
tratos bancários em geral, de acordo com a jurisprudência anterior;IV - “Para a repeti-
ção do indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a
prova do erro.” (enunciado n. 322 da Súmula/STJ);V - Recurso Especial parcialmente
provido.(REsp 1039052/PR, Rel. Ministro  MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 03/09/2008).

O contrato firmado entre as Partes, f. 35/49, prevê a incidência de juros de
2,20% ao mês, o que afasta a alegação de abusividade, não somente pela previsão
legal, mas por estarem as taxas praticadas dentro dos limites estabelecidos na média
do mercado que, a época, era de 94,03 ao ano.

Quanto a capitalização de juros, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
prevalece o entendimento de que ela se reveste de legalidade quando consignada ex-
pressamente em cláusula contratual, em expressão linguística que permita a imediata
compreensão de seu sentido, sem necessidade de maior esforço interpretativo.

No caso dos autos, o Contrato, f. 35/49,  não prevê a capitalização e o Laudo
Pericial, f. 265/275, concluiu pela  inexistência de capitalização nos cálculos da pla-
nilha apresentada, pelo que improcede a pretensão autoral.

No que concerne à Comissão de Permanência, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é legal a sua cobrança, desde que
não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou
multa contratual, conforme Informativo nº 0313 daquela Corte:

“A Seção, por unanimidade, reiterou seu entendimento sobre a incidência de comissão
de permanência após o vencimento da dívida. Reafirmou a jurisprudência adotada
desde o leading case (AgRg no REsp 706.368-RS, DJ 8/8/2005), que em sua ementa
dispõe: “É admitida a incidência de comissão de permanência após o vencimento
da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios,
correção monetária e ou multa contratual”. Assim, a Seção não conheceu do
recurso especial. REsp     863.887-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, julgado em
14/3/2007”.

No mesmo sentido é o Informativo n° 0244:

“A Seção, ao julgar o agravo regimental remetido pela Terceira Turma, confirmou a
jurisprudência deste Superior Tribunal que impede a cobrança da comissão de
permanência juntamente com os juros moratórios e a multa contratual.
Ressaltou-se, também, a vedação de sua cumulação com a correção monetária e
juros remuneratórios, entendimento já consolidado nas Súmulas ns. 30, 294 e 296
do STJ. AgRg no REsp     712.801-RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
julgado em 27/4/2005”.

O Contrato em disceptação não prevê a cobrança de comissão de
permanência, razão pela qual deve ser afastada e os valores cobrados a esse título
devolvidos em dobro, tendo em vista a sua cobrança sem estipulação contratual,
aplicando-se ao caso o parágrafo único do art.42 do Código de Defesa do
Consumidor. 

O STJ, em sede de Recursos Especiais submetidos à sistemática do art. 543-
C, do CPC1, pacificou o entendimento de que a cobrança das Tarifas TAC e TEC têm

1 Resp n.°1.251.331/RS e 1.255.573/RS. 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%20863887
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp%20712801


suas incidências autorizadas nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008, a
partir de quando entrou em vigor a Resolução CMN n.º 3.518/2007, do Banco Cen-
tral do Brasil, que proibiu a estipulação de cobrança das aludidas Tarifas.

O contrato em discussão foi firmado em 20.10.1999, f. 135/136v, antes do
marco estabelecido na Resolução retrocitada, razão pela qual é devidas a cobrança
da Taxa de Abertura de Crédito nela estabelecida.

No que concerne à repetição do indébito, a jurisprudência do STJ é no senti-
do de que a cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente de-
clarada ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira2, razão
pela qual a repetição deve ser imposta na forma simples.

Os juros moratórios incidentes sobre os valores devidos a título de repetição
de indébito devem ser contados desde a citação inicial, Súmula n. 163 do STF3, no
percentual de 1% ao mês.

Incide correção monetária a  partir  de cada pagamento indevido,  corrigido
pelo INPC. 

Posto isso, conhecido o Recurso, dou-lhe provimento parcial para
reformar a Sentença de forma a afastar a cobrança da comissão de
permanência e determinar   a repetição de indébito em dobro de sua  possível
cobrança, a ser apurada em liquidação de sentença, com aplicação de juros
legais a partir da citação, CC, art.405, e correção monetária a contar da data da
cobrança indevida,  mantendo a Decisão atacada  nos seus demais termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva). Presente à sessão o Exm.º Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Esta Corte
de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos
em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, AgRg no
AREsp 177670/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 11/02/2014, publicado no DJe
18/02/2014).

3  Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a 
citação inicial para a ação


