
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800648-12.2007.815.0000.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Banco do Nordeste do Brasil S.A.
ADVOGADOR: Maria Fernanda Diniz Nunes Brasil.
AGRAVADO: Maria de Queiroz Guedes.
ADVOGADA: Marxsuell Fernandes de Oliveira.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO  CÍVEL. EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COMISSÃO 
DE  PREMANÊNCIA.  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  RECURSO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MONOCRÁTICA ESTEADA EM 
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. REQUISITOS DO ART. 557, §1º-A, 
DO CPC, NÃO AFASTADOS. ÔNUS DO RECORRENTE. RAZÕES RECURSAIS 
INFUNDADAS. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, § 2.º, 
DO CPC. DESPROVIMENTO.

1. É ônus do Agravante provar que os requisitos do art. 557, §1º-A, do CPC, não 
foram  observados  pelo  Relator  que  proveu  monocraticamente  o  Recurso 
originalmente interposto.

2.  “Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal 
condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor 
corrigido da causa [...]” (art. 557, §2.º, do Código de Processo Civil).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao  Agravo 
Interno na  Apelação n.º  0800648-12.2007.815.0000,  em  que  figuram  como 
Agravante o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e como Agravada Maria de Queiroz 
Guedes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO.

O Banco do Nordeste  do Brasil  S.A. interpôs Agravo Interno contra a 
Monocrática, f. 202/203, prolatada nos autos dos Embargos à Execução em face dele 
opostos por Maria de Queiroz Guedes, que deu provimento parcial à Apelação, nos 
termos do art. 557, §1º-A, do CPC, em razão de estar a Sentença em confronto com a 
jurisprudência dominante do STJ, para, reformando-a,  julgar  parcialmente 
procedentes os Embargos à Execução, limitando os juros remuneratórios a 12% ao 
ano  e  afastar  a  incidência  da  comissão  de  permanência,  condenando  as  partes, 
reciprocamente, ao ônus da sucumbência.

Em suas razões, f. 203/210, alegou que nas razões do Apelo a Recorrente 
discorreu sobre pontos alheios a demanda, e que a matéria referente à cobrança da 



comissão de permanência não foi devolvida à análise deste Tribunal, tendo em vista 
que foi mencionada apenas no pedido de reforma da Sentença.

Sustentou  que  a  cédula  de  crédito  industrial  não  prevê  juros  legais  em 
percentuais superiores a 12% ao ano, pelo que ausente o interesse recursal, e que 
deve  ser  mantida  a  cobrança  da  comissão  de  permanência,  porquanto  não  está 
cumulada com qualquer outro encargo, sendo legal a sua cobrança.

Pugnou pelo provimento do Agravo Interno para que a  Decisão  seja 
modificada, negando-se provimento à Apelação.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e dispensado de preparo, razão pela qual, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Nas razões do Apelo, a Recorrente aduziu a nulidade da cédula de crédito e 
que os cálculos da dívida foram realizados de forma arbitrária, sem a apresentação de 
sua memória, pleiteando a retirada da comissão de permanência e dos juros aplicados 
acima do limite legal, matérias relacionadas à discussão instalada nos autos, tendo 
em vista que nos Embargos à Execução, em que foi prolatada a Sentença, objeto do 
Apelo, que  tinha  por  finalidade  a extinção da execução, utilizou os referidos 
argumentos, pelo que descabida a alegação do Agravante de que o Recurso discorreu 
sobre pontos alheios à demanda.

Também não prospera a alegação do Agravante de que a matéria referente à 
cobrança da comissão de permanência não foi devolvida à análise por este Tribunal, 
porquanto a Apelante, em suas razões, requereu expressamente a exclusão daquele 
encargo dos cálculos da Execução embargada.

Quanto à  capitalização a Monocrática recorrida está em consonância com o 
entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido 
de que as Cédulas de Crédito Industrial possuem um regramento específico instituído 
pela Lei n° 6.840/80 e pelo Decreto-Lei 413/69, que atribuiu ao Conselho Monetário 
Nacional a  fixação do limite da taxa de juros, e diante da omissão daquele Órgão 
governamental, que ainda não a fixou, cabível a limitação de 12% ao ano, prevista na 
Lei de Usura1.

Em  relação  a  legalidade  da  cobrança  da  comissão  de  permanência,  a 
Monocrática também seguiu o entendimento do STJ, no sentido de que na cédula de 

1 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE 
CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 
INADMISSIBILIDADE. 1. "As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a 
regramento próprio (Lei n° 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional 
o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a 
limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura)" (AgRg no REsp 1159158/MT, 
Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011). [..] (STJ, AgRg no AREsp 
66.745/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/02/2013, publicado no DJe de 
06/03/2013). (negritei)

AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 
LIMITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO ESPECIAL. OBJETO DO RECURSO. INOVAÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. 1 - Incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito 
rural, comercial e industrial, em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário 
Nacional. Precedentes específicos. [...] (STJ, AgRg no REsp 836.886/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino, julgado em 12/04/2011, publicado no DJe de 18/04/2011). (negritei)



crédito rural, comercial e industrial não se admite a cobrança deste encargo em caso 
de inadimplência2.

É ônus do Agravante provar que os requisitos do art. 557, §1º-A, do CPC, 
não foram observados pelo Relator que deu provimento monocrático ao recurso 
originalmente interposto, ônus do qual não se desincumbiu o Recorrente.

Posto isto, e considerando que o Agravo Interno interposto se afigura 
manifestamente infundado, consoante os fundamentos acima expendidos, nego-
lhe provimento, aplicando ao Recorrente a multa de um por cento sobre o valor 
corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso 
condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, conforme disposição 
contida no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, e precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça3.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 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. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

2 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE DA CLÁUSULA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte não admite a cobrança de comissão 
de permanência em caso de inadimplência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (STJ, AgRg 
no REsp 1092545/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/03/2013, publicado 
no DJe 13/03/2013). (negritei)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE 
CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 
INADMISSIBILIDADE. [...] 2. A legislação especial que rege as cédulas de crédito industrial não admite a 
cobrança da comissão de permanência, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, 
parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e 
multa para o inadimplemento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 
66.745/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/02/2013, publicado no DJe de 
06/03/2013). (negritei)

3 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. O prévio 
recolhimento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, 
não sendo possível o seu conhecimento sem o devido pagamento. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendido 
ser aplicável, à Fazenda Pública a necessidade do depósito prévio da multa, prevista no art. 557, § 2º, do CPC, 
como condição para a interposição de qualquer outro recurso, orientação ressonante na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. "É certo que a União, os Estados, os Municípios e as autarquias estão 
isentos do pagamento de custas processuais. Todavia, não se pode confundir o privilégio concedido à Fazenda 
Pública, consistente na dispensa de depósito prévio para fins de interposição de recurso, com a multa instituída 
pelo artigo 557, § 2º, do CPC, por se tratar de institutos de natureza diversa." Precedentes. 3. Agravo regimental 
não conhecido (STJ, AgRg no AREsp 131134/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 
11/03/2014, DJe 19/03/2014).


