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CONSUMIDOR – Apelação  cível –  Ação  de
cobrança – Escritura pública de composição e
confissão  de  dívida,  originária  de  Cédula  de
crédito  rural  hipotecária  –  Comissão  de
permanência  –  Inadmissibilidade  –
Entendimento  do  Tribunal  Superior  –
Desprovimento.

–  “Nos  casos  de  cédula  de  crédito  rural,
comercial e industrial, esta Corte não admite a
cobrança de comissão de permanência em caso
de inadimplência. Precedentes.” (STJ - AgRg no
Ag  1064081/SE,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
15/03/2011, DJe 18/03/2011).

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça, por votação uníssona,  negar provimento  à apelação  cível,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo
BANCO  DO  NORDESTE  DO  BRASIL  S/A,  em  face  de  JOÃO  DE  SOUSA
NETO, inconformado com os termos da sentença de fls. 104/107, que, nos autos
da  ação  de  cobrança  manejada  em  face  do  recorrido,  julgou  parcialmente
procedente  os  pedidos  deduzidos  na  petição  inicial,  condenando  o  réu,  ora
apelado, ao pagamento de R$ 3.017,74 (três mil, dezessete reais e setenta e
quatro centavos), afastando a aplicabilidade da comissão de permanência (R$
2.823,10).

Nas  razões  recursais  de  fls.  110/112,  a
instituição bancária apelante devolve a matéria à instância superior, defendendo
a legalidade da cobrança da comissão de permanência, ao argumento de que se
trata de um indexador, previsto legalmente para caso de inadimplemento.  Aduz
ainda que tal encargo não fora cumulado com juros de mora e multa moratória.
Com isso,  requer  o  provimento  do  recurso,  para  julgar  procedente  o  pedido
referente à cobrança da comissão de permanência.

Sem contrarrazões (fls. 128).

A douta Procuradoria de Justiça,  em parecer
de  fl.  134,  absteve-se  de  opinar  quanto  ao  mérito  recursal,  vez  que  não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

É o que basta relatar. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse  recursal  e  inexistência  de  fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência  de  fato  impeditivo  ao  direito  de  recorrer  ou  do
seguimento do recurso), conheço da apelação cível interposta.

Conforme  relatado,  o  banco  recorrente
defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência,  porque não
cumulada com outros encargos moratórios.

Pois bem.

A estipulação  de  comissão  de  permanência,
em se tratando de um contrato de composição e confissão de dívida, originária
de Cédula de crédito rural, é inadmissível, tendo em vista o disposto no artigo 5º
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da Lei nº 6.840/801 e no artigo 5º do Decreto-Lei nº 413/69, o qual admite, nas
hipóteses  de  inadimplência,  apenas  a  cobrança  de  juros  remuneratórios,
acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao ano e multa.

Nesse sentido,  é pacífico o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.
RECURSO  INFUNDADO.  APLICAÇÃO  DA  MULTA
PREVISTA  NO  ARTIGO  557,  §  2º,  DO  CPC.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o enunciado nº 83 de sua
Súmula não se restringe aos recursos especiais interpostos
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional,
sendo  também aplicável  nos  recursos  fundados  na  alínea
"a".
2.  A  relação  jurídica  existente  entre  o  contratante  e  a
instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa
do Consumidor (Súmula 297/STJ).
3. É possível revisar os contratos firmados com a instituição
financeira,  desde  a  origem,  para  afastar  eventuais
ilegalidades, independentemente de quitação ou novação, a
teor da súmula nº 286/STJ.
4.  Nos  casos  de  cédula  de  crédito  rural,  comercial  e
industrial, esta Corte não admite a cobrança de comissão
de permanência em caso de inadimplência. Precedentes.
5. Em razão de incidir na espécie o Código de Defesa do
Consumidor, a cobrança da multa moratória na alíquota de
10% só poderá ser mantida para contratos firmados antes da
vigência  da  Lei  nº  9.298/96,  que  alterou  o  Código
Consumerista,  motivo  pelo  qual,  no  caso,  mereceu  ser
reduzida  para  2%,  conforme  disposto  no  enunciado  da
Súmula nº 285/STJ.
6.  A aferição,  se  houve  ou  não  sucumbência  recíproca,  é
matéria  que  demanda  o  reexame  do  conjunto  fático-
probatório  dos  autos,  providência  vedada  pelo  óbice  da
súmula nº  7/STJ.  (AgRg no Ag 1064081/SE,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado em
15/03/2011, DJe 18/03/2011)

E, 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NOTA  DE  CRÉDITO  COMERCIAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  EM  12%  A.A.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  ILEGALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. I - No tocante à limitação da taxa

1  Art. 5º Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei nº
413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a
respectiva denominação e as disposições desta Lei.
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de  juros,  conquanto  na  regência  da  Lei  n.º  4.595/64  não
estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as notas
de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas
a  regramento  próprio  (Lei  nº  6.840/80  e  Decreto-Lei  nº
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). II -  Nos casos de   cédulas de crédito rural,  
industrial    e   comercial,  não  se  admite  a  incidência  de  
comissão  de  permanência,  após  a  inadimplência,  sendo
permitida, tão-somente, em consonância com o que dispõe
os  artigos  5º,  parágrafo  único,  e  58  do  Decreto-Lei  n.º
413/69, a elevação dos juros remuneratórios em 1% ao ano,
correção monetária e multa contratual. Agravo Regimental
improvido. (STJ; AgRg-Ag 976.783; Proc. 2007/0261947-4;
DF;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.
27/10/2009; DJE 17/11/2009).  (grifei). 

Pelo exposto, vê-se que, na presente hipótese,
por se tratar de cédula de crédito rural, não se admite a cobrança da comissão
de permanência em caso de inadimplência.

Ante todo o exposto, e à luz dos fundamentos
acima  apontados,  NEGA-SE PROVIMENTO ao  recurso  de  apelação  cível
interposto,  mantendo “in totum” a sentença recorrida. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Tércio Chaves de Moura,  juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
21 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
Relator
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