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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA
CAPITALIZAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COM  OUTROS  ENCARGOS  MORATÓRIOS.
INSURREIÇÃO  DO  EMBARGANTE.  ALEGAÇÃO
DE  NULIDADE  DA  EXECUÇÃO.  SUPOSTA
AUSÊNCIA  DE  LIQUIDEZ  DO  TÍTULO.
DIVERGÊNCIA DOS VALORES CONSTANTES DO
TÍTULO,  DO  PROTESTO  E  DA PLANILHA  QUE
INSTRUIU  A  EXECUÇÃO.  DIFERENÇA
DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E
DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.  TERMO  CONSUMADO.
NULIDADES  REJEITADAS.  FIXAÇÃO  DOS
JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. LEGALIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM
OUTROS  ENCARGOS.  IMPOSSIBILIDADE  JÁ
DECLARADA  NA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE QUANTO AO PONTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA SUPRIR
A  OMISSÃO  DA  SENTENÇA,  MAS  JULGAR
IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

- Liquidez  do  título. Os  valores  dos
contratos  de  câmbio  correspondem  a  dívida
contraída  na  data  da  celebração  do  negócio.
Evidentemente, que tais valores não serão idênticos
ao saldo devedor na data que o contrato é levado a
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protesto,  tampouco  a  quantia  apurada  na  data  do
ajuizamento da Ação Executiva, seja porque a dívida
foi  amortizada,  seja  porque  sobre  ela  incidiram
encargos moratórios. Ausência de nulidade do título.

– Possibilidade  de  estipulação  de  juros
remuneratórios acima de 12% ao ano. Tratando-se
de contrato bancário, não há sujeição às limitações
da  Lei  de  Usura  ou  ao  art.  1.063  do  CC/16,  e
tampouco aos termos do § 3º do art. 192 da CF, eis
que este não é autoaplicável, conforme decisão do
STF sobre o tema.

- Em relação à comissão de permanência
carecem os Apelantes de interesse recursal,  posto
que  alegaram,  na  inicial,  a  impossibilidade  da
cumulação  desta  com  os  demais  encargos
moratórios e não propriamente a ilegalidade de sua
cobrança.  Assim,  considerando  que  a  Sentença
manteve a cobrança da comissão de permanência,
afastando  a  incidência  cumulativa  dos  demais
encargos  moratórios,  não  vislumbro  interesse
recursal quanto ao ponto. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, PROVER  PARCIALMENTE  O  APELO,  PARA
SUPRIR  A  OMISSÃO  DA  SENTENÇA,  MANTENDO,  CONTUDO,  A
IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS,  nos termos do voto do Relator  e  da
certidão de julgamento de fl.320.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 253/262) interposta por João

Bernardo  de  Albuquerque  Filho  e  Adriana  Terceiro  Neto  Bernardo  de

Albuquerque, inconformados com a Sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara

da Comarca de Cabedelo, que julgou parcialmente procedentes os Embargos

de  nº  0002062-48.2009.815.0731 por  eles  opostos  à  Ação  Executiva  de nº

0732008000626-2, na qual figura como Exequente o Banco do Brasil S/A. 

Na  Sentença  recorrida,  a  Juíza  declarou  a  ilegalidade  do

anatocismo  e  excluiu  a  aplicação  concomitante  dos  juros  remuneratórios,

correção monetária  e/ou juros moratórios com a comissão de permanência,
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afastando tais encargos incidentes após a caracterização da mora e mantendo

a comissão de permanência (fls. 205/210).

Os vários Embargos Declaratórios manejados contra a Decisão

foram rejeitados (fls. 228/229, 242/243 e 248/251). 

Inconformados, os Embargantes reiteram, nas razões do Apelo,

a nulidade da Execução, sob o argumento de ausência de liquidez do título (art.

586, do CPC), inexistência de memória discriminada e atualizada dos cálculos

(art. 614, II, do CPC) e ausência de verificação do termo (art. 618, III, do CPC).

No mérito, defendem a ilegalidade de fixação de juros superiores a 12% ao ano

e a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais

encargos moratórios (fls. 253/262). 

O Embargado não ofertou Contrarrazões, conforme certidão de

fl. 264v. 

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito

(fls. 268/271). 

É o relatório. 

VOTO 

1. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

De  início,  verifica-se  que  os  Apelantes  interpuseram  vários

Embargos Declaratórios com a finalidade de provocar a apreciação da nulidade

da execução por eles arguida na inicial. Contudo, tal matéria não foi enfrentada

por nenhuma das Sentenças proferidas. 

O artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, dispõe: 

Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada. 
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(…)
§3º  Se  o  processo  estiver  em  condições  de
imediato  julgamento,  o  tribunal  deve  decidir
desde logo o mérito quando: 
(…)
II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela
congruente com os limites do pedido ou da causa de
pedir; 
III  –  constatar  a omissão no exame de um dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; 
(...)

Assim, constatada a omissão, passo a apreciá-la. 

Os Apelantes alegam a nulidade da execução, sob o argumento

de  ausência  de  liquidez  do  título,  em  razão  da  divergência  dos  valores

constantes nos contratos de câmbio (fls. 09/32 dos autos em anexo) e aqueles

apontados pelo Cartório de Protesto (fls.  33/36),  bem como em relação aos

descritos nas planilhas de cálculos de fls. 37/48. 

Ora, os valores dos contratos de câmbio correspondem a dívida

contraída na data da celebração do negócio. Evidentemente, que tais valores

não  serão  idênticos  ao  saldo  devedor  na  data  que  o  contrato  é  levado  a

protesto,  tampouco  a  quantia  apurada  na  data  do  ajuizamento  da  Ação

Executiva, seja porque a dívida foi amortizada, seja porque sobre ela incidiram

encargos moratórios. 

Com  efeito,  apura-se  o  saldo  devedor  de  cada  um  dos

contratos  e  sobre  este  aplica-se,  ainda,  os  encargos  moratórios.  Por  se

efetivarem em momentos distintos, contratação, protesto e ajuizamento, o saldo

devedor apurado de cada um deles é diferente. 

Daí porque, o contrato cambial de nº 06/002638, por exemplo, o

valor nominal, em 27/03/2006, foi de R$162.375,00 (fl. 09 dos autos em anexo);

o valor protestado, em 28/09/2006, foi  de R$32.323,22 (fl.  33);  e o valor da

execução, em 27/07/2007, foi de R$38.355,02 (fl. 37). 

Do  mesmo  modo,  ocorrendo  com  os  contratos  cambiais
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06/004582,  06/004993  e  06/005280,  com  valores  distintos  na  data  da

contratação, ao tempo do protesto e do ajuizamento da Ação Executiva.

Também  não  há  que  se  falar  em  ausência  de  memória

discriminada do débito, porquanto o Exequente juntou as planilhas atualizadas

dos débitos, conforme se depreende às fls.  37/48, cumprindo, assim, o que

preceituava o artigo 614, inciso II, do CPC/73 (correspondente ao art. 798, I,

“b”, do NCPC): 

Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução,
pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial: 
(…) 
II – com o demonstrativo do débito atualizado até a
data  da  propositura  da  ação,  quando  se  tratar  de
execução por quantia certa;

Por fim, ainda no tocante à nulidade da Execução, cumpre dizer

que o termo a que alude o art. 614, III, do CPC/73 (art. 798, I, “c”, do NCPC)1 se

operou, tendo em vista que na data do ajuizamento da Ação Executiva e do

próprio protesto dos títulos, os prazos de liquidação estipulados nos contratos

de câmbio já haviam se consumado (ver fls. 09, 15, 21 e 27 em cotejo com as

fls. 33/36 e a data da propositura da demanda (14/01/2008 – autos em anexo).

Desse modo, rejeito a arguição de nulidade do título executivo. 

2. DA  ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE  JUROS

SUPERIORES A 12% AO ANO

Não assiste razão aos Apelantes. 

No  que  se  refere  à  taxa  de  juros,  tratando-se  de  contrato

bancário, não há sujeição às limitações da Lei de Usura ou ao art. 1.063 do

CC/16 e, tampouco, aos termos do § 3º do art. 192 da CF, eis que este não é

autoaplicável, conforme decisão do STF sobre o tema:

1 Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição 
inicial: 
(…)
III – com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo (art. 572).

5



Apelação Cível nº 0002062-48.2009.815.0731

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.  ART.
485, V E IX, DO  CPC. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.  LIMITAÇÃO  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA  DESTA  CORTE.
ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  A  LITERAL
DISPOSITIVO  DE  LEI.  NÃO  OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA  DE  ERRO  DE  FATO.  AÇÃO
RESCISÓRIA  IMPROCEDENTE.  1.  Incabível  ação
rescisória por alegada violação a literal disposição de
lei,  uma vez  que,  entre  as  interpretações  cabíveis
para  a  decisão  hostilizada,  optou-se  pela
interpretação  conforme  jurisprudência  remansosa
desta  Corte  Superior.  2.  A  jurisprudência  desta
Corte  é  assente  no  sentido  de  que  os  juros
remuneratórios  cobrados  pelas  instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo
Decreto  n.  22.626/33  (Lei  de  Usura),  conforme
teor  do  disposto  na  Súmula  596/STF,  de  forma
que  a  abusividade  da  pactuação  dos  juros
remuneratórios  deve  ser  cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação
do  desequilíbrio  contratual  ou  de  lucros
excessivos,  sendo  insuficiente  o  só  fato  de  a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não
ocorreu  no  caso  dos  autos. 3.  Somente  será
cabível ação rescisória fundada em erro  "quando a
sentença  admitir  um  fato  inexistente  ou  quando
considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.
É  indispensável,  num  como  noutro  caso,  que  não
tenha havido controvérsia judicial sobre o fato" (art.
485, §§ 1º e 2º, do CPC), requisitos não ocorrentes
na espécie. 4. Portanto, no caso dos autos, não se
provocou  em  sede  de  recurso  especial  discussão
acerca da existência ou não da estipulação expressa
de taxa de juros no contrato em comento, mas tão-
somente quanto à abusividade ou não da aplicação
dos  juros  em  limite  acima  de  12%  a.a.,  não  se
podendo concluir que o contrato não fora analisado
pelo Tribunal  de origem,  não incidindo,  portanto,  o
disposto no inciso IX do art.  485 do CPC. 5. Ação
rescisória improcedente. (AR 3.118/RS, Rel. Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011)

Além de  ser  possível  a  estipulação  de  juros  remuneratórios

acima de 12% ao ano, nos contratos de câmbio que deram origem à execução
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de que se cuida (fls. 09/32), bem como nas planilhas de cálculo acostadas à

inicial da Ação Executiva, não se identifica a estipulação ou aplicação de juros

remuneratórios, mas, apenas, juros moratórios de 1% ao ano (ver fls. 41/42). 

Por tais razões, correta a Sentença nesse ponto. 

3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Por fim, em relação à comissão de permanência carecem os

Apelantes  de  interesse  recursal,  posto  que  alegaram,  na  inicial,  a

impossibilidade da cumulação desta com os demais encargos moratórios e não

propriamente a ilegalidade de sua cobrança. 

Assim, considerando que a Sentença manteve a cobrança da

comissão  de  permanência,  afastando  a  incidência  cumulativa  dos  demais

encargos moratórios, não vislumbro interesse recursal quanto ao ponto. 

Importante  enfatizar  que  a  Decisão  está  de  acordo  com  a

Súmula nº 472 do STJ e a jurisprudência daquela Corte. Nesse sentido: 

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor
não  pode  ultrapassar  a  soma  dos  encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui  a  exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.
(Súmula  472,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Saliente-se  que  a  decretação  de  nulidade  de  cláusula

contratual  é  medida  excepcional,  somente  adotada  se  impossível  o  seu

aproveitamento, preservando-se, assim, tanto quanto possível, a vontade das

partes.

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  PRINCÍPIO  DA  BOA-FÉ
OBJETIVA.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
VALIDADE  DA  CLÁUSULA.  VERBAS
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INTEGRANTES.  DECOTE  DOS  EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS.  ARTIGOS  139  E  140  DO  CÓDIGO
CIVIL  ALEMÃO.  ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
1.  O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela
originada  de  relação  de  consumo.  No  que  diz
respeito  ao  devedor,  a  expectativa  é  a  de  que
cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que
institui  comissão  de  permanência  para  viger
após o vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato,  ou seja:  a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar
o  percentual  contratado  para  o  período  de
normalidade da operação; b) juros moratórios até
o  limite  de  12% ao  ano;  e  c)  multa  contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, § 1º, do CDC.
4.  Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o
juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível,
a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato,  em  homenagem  ao  princípio  da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido
no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5.  A  decretação  de  nulidade  de  cláusula
contratual  é  medida  excepcional,  somente
adotada se impossível o seu aproveitamento.
6.   Recurso  especial  conhecido  e  parcialmente
provido.
(REsp  1058114/RS,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO
DE  NORONHA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
12/08/2009, DJe 16/11/2010)

Nesse aspecto, também não assiste razão a parte, posto que

tendo  a  Sentença  afastado  os  demais  encargos  moratórios,  não  persiste  o

obstáculo que havia a cobrança da comissão de permanência. 

Ante o exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE A APELAÇÃO
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CÍVEL,  APENAS  PARA,  SUPRINDO  A  OMISSÃO  DA  SENTENÇA,

APRECIAR  A  ARGUIÇÃO  DE  NULIDADE  DO  TÍTULO  EXECUTIVO,

DECLARANDO-A  INEXISTENTE,  MANTENDO  A  DECISÃO  EM  SEUS

DEMAIS  TERMOS,  JULGANDO  IMPROCEDENTES  OS  EMBARGOS  À

EXECUÇÃO. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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