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PRELIMINAR  – PEDIDO  DE  SUSPENSÃO  DO
PROCESSO  COM  BASE  NA  LEI  Nº  13.340/2016  –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE
AÇÃO  –  POSSIBILIDADE  DO  PROSSEGUIMENTO  -
REJEIÇÃO.

A determinação  de  suspensão  das  execuções  em  curso
decorrentes de operações de crédito rural contratadas até
31  de  dezembro  de  2011  com o  Banco  do  Nordeste  do
Brasil  S.A  não  tem o  condão  de  suspender  o  curso  dos
presentes Embargos à Execução Fiscal, tendo em vista sua
natureza  jurídica  de  ação  em  que  o  devedor  pretende
obstruir a execução da dívida oriunda da contratação.

PRELIMINAR  –  JULGAMENTO  EXTRA-PETITA  –
ALEGADA APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AOS
AUTOS – INCORRÊNCIA – CLÁUSULA DEL CREDERE –
COERÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR EXPOSTA NA
INICIAL  E  AQUELA  APRECIADA  NA  SENTENÇA –
REJEIÇÃO.

Considerando a ausência de  divergência entre a causa de
pedir  constante na inicial  e aquela ventilada na sentença,
não  ressoa  caracterizado  o  julgamento  "extra  petita",
devendo a preliminar ser rejeitada.

MÉRITO  –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO –  CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –  IMPOSSIBILIDADE DA
APLICAÇÃO – REGRAMENTO ESPECÍFICO – DECRETO-
LEI  Nº 167/67 – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ –
CLÁUSULA DEL CREDERE  –  ENCARGO  FINANCEIRO
PREVISTO  PARA  OS  EMPRÉSTIMOS  CONCEDIDOS
COM RECURSOS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE
FINANCIAMENTO DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE E
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CENTRO-OESTE  –  §1º  DO  ART.  1º  DA LEI  9.126/95  –
LIMITAÇÃO  DO  PERCENTUAL  EM  3%  A  PARTIR  DE
14/01/2000  -  §2º  DO  ART.  1º  DA LEI  Nº  10.177/2001  –
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA  –  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

A jurisprudência é assente no sentido de que em cédulas de
crédito  rural,  comercial  e  industrial,  não  se  admite  a
cobrança  de  comissão  de  permanência  em  caso  de
inadimplência

Considerando  as  disposições   das  Leis  nº  9.126/95  e
10.177/01, exsurge a legitimidade na cobrança da cláusula
del credere, limitando-se o seu percentual em 6% (seis por
cento) ao ano desde a celebração do contrato até o dia 14
de janeiro de 2000, quando passa a incidir a limitação do §
2o do art. 1º da Lei 10.177/01, reduzindo-a ao patamar de
3% (três por cento) ao ano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação  Cível (fls.  270/280) interposta pelo Banco
do  Nordeste  do  Brasil  S/A buscando  reformar  a  sentença  (fls.  251/257)
proferida pelo Juízo de Direito da Comarca Da 14ª Vara Cível da Comarca da
Capital que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por João José de
Vasconcelos em  face  do  apelante, julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos  formulados  na  exordial  para  afastar  a  cobrança  de  comissão  de
permanência e da cláusula Del Credere das cédulas de crédito rural hipotecária
objetos da execução (085.058.164-B e 085.056.164-A), declarando-as nula.

Verificando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes
em custas  e  honorários  advocatícios,  devendo  o  embargante  arcar  com  a
proporção de 70%, e o embargado, de 30%, compensando-se, observando,
quanto àquele, a incidência do art. 12, da Lei nº 1.060/50.

Nas  razões  recursais,  o  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A,
suscitou em preliminar o julgamento extra petita, por não haver na inicial pedido
referente  à  cláusula  Del  Credere.  No  mérito,  aduziu:  1)  a  legalidade  da
estipulação da cláusula Del Credere, com base no art. 1º da Lei nº 7.827/1989;
2)  a comissão de permanência é válida porque  não se apresenta cumulativa
aos demais encargos e revela previsão na Resolução nº 1.129 dp BACEN; 

Intimada para  apresentar  contrarrazões,  a recorrida deixou  o
prazo escoar sem manifestação, conforme se extrai da certidão à fl. 285-v.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Parecer do Ministério Público opinando pela rejeição da preliminar
de  julgamento  extra  petita.  No  mérito,  o  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação  de  mérito,  por  entender  ausente  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção ministerial, fls. 292/294.

À fl. 298, petição encartada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A,
pugnando  pela  suspensão  do  processo  com base  no  art.  10,  I,  da  Lei  nº
13.340/2016. 

VOTO

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

À fl.  298, o  Banco do Nordeste do Brasil  S/A  encartou petição
requerendo  a  suspensão  do  processo  com  base  no  art.  10,  I,  da  Lei  nº
13.340/2016.

Segundo  a  Lei  nº  13.340/2016,  que  autoriza  a  liquidação  e  a
renegociação  de  dívidas  de  crédito  rural  em  benefício  do  devedor,  ficam
suspensas as execuções em curso decorrentes de operações de crédito rural
contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil
S.A., in verbis:

Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o a 4o desta Lei,
ficam suspensos a partir da publicação desta Lei e até 29 de
dezembro de 2017: 
I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções
judiciais em curso; 
II - o prazo de prescrição das dívidas. 

Entretanto, a determinação legal não tem o condão de suspender
o curso dos presentes Embargos à Execução, tendo em vista sua natureza
jurídica de ação em que o devedor pretende obstruir  a execução da dívida
oriunda da contratação.

Ademais, a conclusão do julgamento da Apelação nos autos dos
Embargos  à  Execução  não  impede  a  suspensão  dos  autos  da  própria
execução em primeiro grau, devendo ser destacado, ainda que as disposições
da Lei nº 13.340/2016 são direcionadas para a renegociação das dívidas do
devedor, não se revelando razoável a suspensão da ação por ele intentada em
seu prejuízo.

Em caso similar, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. CÉDULA
RURAL  HIPOTECÁRIA.  TAXA  DE  JUROS  DE  LONGO
PRAZO.  DEL  CREDERE.  CABIMENTO.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  NÃO  CABIMENTO.  MULTA.  REDUÇÃO.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
- A recente Lei 13.340/2016 que autoriza a liquidação e a
renegociação de dívidas de crédito rural prevê a suspensão
das  execuções  em  curso  decorrentes  de  operações  de
crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o
Banco do Nordeste do Brasil S.A.. Entretanto, considerando
a  natureza  jurídica  de  ação  dos  Embargos  à  Execução,
deve-se  dar  prosseguimento  do  julgamento.  [...]  (TJMG;
APCV  1.0351.10.003882-4/001;  Rel.  Des.  Luiz  Carlos
Gomes da Mata; Julg. 27/04/2017; DJEMG 05/05/2017)

Assim, rejeito a pretensão de suspensão do processo.

DA APELAÇÃO

De plano, consigno que ao presente recurso serão aplicadas as
regras concernentes ao Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que
a publicação da sentença e a interposição do apelo foram efetivadas ainda sob
sua égide.

Preliminar de julgamento extra petita

No apelo,  o  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A alega  que  não
houve pedido do autor no que tange à declaração de ilegalidade da cláusula
Del Credere, pugnando pela anulação da sentença.

Na verdade, não há que se falar em julgamento extra petita. 

No caso, muito embora não haja no pedido menção expressa à
cláusula del credere, o autor especificou às fls. 28 e 29 quais encargos que a
cédula de crédito rural previu, destacando a cobrança da cláusula “Del credere
devido à taxa de 6% a.a. sendo o valor do del credere calculado e capitalizado
(...)”,  pugnando,  por  fim,  a  declaração  de  nulidade  de  todos  os  encargos
enumerados na inicial.

Essa linha de  raciocínio  decorre  da utilização  da  interpretação
lógico-sistemática  dos  pedidos,  em  que  o  magistrado  não  deve  se  ater
estritamente ao capítulo referente aos pedidos expostos na peça de ingresso,
mas analisar, dentre as razões demonstradas no cotejo fático e da causa de
pedir, a pretensão da parte em obter uma resposta jurisdicional que ponha fim
à lide.

A título ilustrativo, colaciono recentes posicionamentos do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO.  COMPRA E VENDA
DE  LINHA  DE  MONTAGEM  INDUSTRIAL.  SÓCIOS.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO EXTRA
PETITA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  DANO  MORAL.
INDENIZAÇÃO.  VALOR  FIXADO.  RAZOABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  NA  VIA  ESPECIAL.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 5. Não há falar em julgamento extra
petita  quando  o  órgão  julgador  não  afronta  os  limites
objetivos  da  pretensão  inicial,  tampouco  concede
providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o
princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados
devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-
sistemática,  não  podendo  o  magistrado  se  esquivar  da
análise  ampla  e  detida  da  relação  jurídica  posta,  mesmo
porque  a  obrigatória  adstrição  do  julgador  ao  pedido
expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em
observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-
me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é
quem conhece o direito). […]1

Desse modo, não verifico que houve julgamento extra petita, por
ponderar que o julgamento ocorreu nos limites do pedido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Mérito.

Os  Embargos  à  Execução  opostos  pelo  apelado  pretendem
discutir a execução de duas cédulas de crédito rural hipotecárias firmadas com
o banco apelante, que são: a)nº 085.056.164-A, de 09/06/1998, no valor de R$
109.020,00, atrasada desde 09/12/2000; e b) nº 085.056.164-B, de 09/06/1998,
no valor de R$ 182.203,00, atrasada desde 15/12/1998.

Sentenciando,  o  magistrado  declarou  nula  a cobrança  de
comissão de permanência  e da cláusula  Del Credere das cédulas de crédito
rural hipotecária objetos da execução (085.058.164-B e 085.056.164-A). 

Adiante, passo a análise da irresignação recursal.

1. Da comissão de permanência:

A princípio, esclareço que a jurisprudência é assente no  sentido
de que em cédulas de crédito rural,  comercial  e industrial,  não se admite a
cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL.
RENEGOCIAÇÃO  E  NÃO  NOVAÇÃO  DA  DÍVIDA
ATESTADA  PELA  CORTE  LOCAL.  CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA  À  LUZ  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO
CONCRETO.  REEXAME.  INVIABILIDADE.  SÚMULA Nº  7
DO  STJ.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]

1 (STJ; REsp 1.605.466; Proc. 2015/0056529-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE
28/10/2016)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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2.  Conforme  jurisprudência  consolidada  no  STJ,  nas
cédulas de  crédito rural, comercial e industrial, não se
admite  a  cobrança  de  comissão  de  permanência.
Precedentes  (AgRg  no  AREsp  129.689/RS,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1556250/PB,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe
15/02/2016)

AGRAVO INTERNO.  RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO
BANCÁRIO.  CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
[...]
2.   De acordo com o firme entendimento desta Corte,
não  se  mostra  possível  a  incidência  de  comissão  de
permanência nas cédulas de crédito rural,   comercial e
industrial,  na medida em  que o Decreto-lei n. 167/1967
é  expresso  em  só  autorizar,  no  caso  de  mora,  a
cobrança  de  juros  remuneratórios  e  moratórios
(parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o
montante devido (art. 71). [...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  22/11/2016,
DJe 01/12/2016)

Na verdade, a comissão de permanência é composta de encargos
remuneratórios  e  moratórios,  devidos,  respectivamente,  no  período  de
normalidade e de anormalidade do contrato.  A  razão da impossibilidade da
cobrança da comissão de permanência,  é  que a  lei  específica  que  rege a
Cédula/Nota  de Crédito  Industrial,  Decreto-Lei 167/67,  no  art.  5º,  paragrafo
único2, esclarece que “caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável”, não prevendo a incidência cumulada com comissão de permanência,
de modo a evitar a dupla cobrança de encargos. 

Assim, diante da especificidade da Lei que rege a Cédula de
Crédito Rural (Decreto-Lei 167/77), impossível a aplicação da comissão de
permanência,  ainda  que  não  cumulada  com  os  demais  encargos  da
anormalidade.

Por  conseguinte,  tenho  que  de  forma  escorreita  deliberou  o
magistrado a quo.

2. Da Cláusula Del-credere

No que tange à estipulação da cláusula  Del-credere,  verifica-se

2Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros e poderão sofrer correção monetária às taxas e aos
índices  que  o  Conselho  Monetário  Nacional  fixar,  calculados  sobre  os  saldos  devedores  da  conta  vinculada  à
operação, e serão exigíveis em 30 de junho, 31 de dezembro, no vencimento, na liquidação da cédula ou, também, em
outras datas convencionadas no título, ou admitidas pelo referido Conselho. 
Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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que a cédula de crédito rural apresenta como fonte de recursos o FNE – Fundo
Constitucional  de  Financiamento  do  Nordeste,  atraindo  a  aplicação  das
disposições constantes na Lei nº 9.126/95, observando-se do §1º do art. 1º a
previsão da cobrança da cláusula del credere de até seis por cento ao ano, in
verbis:

Art.  1º A partir  de 1º de julho de 1995, os financiamentos
concedidos  com  recursos  dos  Fundos  Constitucionais  de
Financiamento  das  Regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro-
Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989, terão como custo básico a Taxa de Juros de Longo
Prazo  -  TJLP.  (Artigo  revogado  pela  Lei  nº  10.177,  de
18.1.2001)
§  1º  Os  bancos  administradores  dos  Fundos  de  que
trata este artigo poderão, nas operações contratadas a
partir  de  1º  de  julho  de  1995,  cobrar  del  credere
compatível  com  os  riscos  assumidos  pelos
financiamentos concedidos e adequados à função social
de  cada tipo  de  operação,  adicionalmente aos  custos
previstos no caput deste artigo, de até seis por cento ao
ano. (Artigo revogado pela Lei nº 10.177, de 18.1.2001)
[…] Grifei.

Por  sua  vez,  a  Lei  nº  10.177/2001,  a  qual  derrogou  a  Lei  nº
9.126/95,  dispondo  sobre  os  encargos  financeiros  dos  financiamentos
concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais,  trouxe a  redução do
percentual da cobrança do del credere ao patamar de 3% ao ano, in verbis:

Art.  1o  A partir  de  14  de  janeiro  de  2000,  os  encargos
financeiros  dos  financiamentos  concedidos  com  recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei no 7.827, de
27 de setembro de 1989, serão os seguintes:
[…]
§ 2o O del credere do banco administrador, limitado a
três  por  cento  ao  ano,  está  contido  nos  encargos
financeiros  cobrados  pelos  Fundos  Constitucionais  e
será  reduzido  em  percentual  idêntico  ao  percentual
garantido por fundos de aval. […] Grifei.

Conforme se denota das disposições legais acerca da matéria,
exsurge a legitimidade na cobrança da cláusula del credere, limitando-se o seu
percentual em 6% (seis por cento) ao ano desde a celebração do contrato até o
dia 14 de janeiro de 2000, quando passou a incidir a limitação do § 2 o do art. 1º
da Lei 10.177/01, reduzindo-a ao patamar de 3% (três por cento) ao ano.

No  caso  concreto,  analisando  as  planilhas  que  embasaram  a
execução dos títulos, constata-se a previsão da cláusula del credere em ambos
os  contratos  para  o  período  da  normalidade,  entretanto,  sem  a  limitação
estabelecida na Lei nº 10.177/2001, posto que foram aplicados os percentuais
de 6% linearmente.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Assim, apesar da legalidade da previsão da claúsula del credere,
deve haver a limitação do seu percentual a partir de 14 de janeiro de 2000 para
3% (três por cento) ao ano.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL   AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REVISIONAL  DE  CONTRATO   CÉDULA  DE  CRÉDITO
COMERCIAL   POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TJLP
COMO  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  
INVIABILIDADE  DA  INCIDÊNCIA  DE  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA   TAXA DEL CREDERE   LIMITAÇÃO  AO
PERCENTUAL  DE  3%  AO  ANO   APELAÇÃO
PARCIALMENTE  PROVIDA.  [...]  5   Ao  determinar  a
diminuição  da  taxa  Del  credere  ao  percentual  de  3%
(três  por  cento)  ao  ano  o  magistrado  primevo  se
alicerçou no disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei
nº 10.177/2001, porém, embora tal dispositivo legal ainda
não  vigorasse  à  época  da  formalização  do
financiamento ora em discussão, 20 de março de 2000,
estavam  em  pleno  vigor  as  disposições  da  Medida
Provisória nº 1.98818/2000   dispositivo sucessivamente
reeditado  até  ser,  em  janeiro  de  2001,  convertido
justamente na referida Lei nº 10.177/2001  determinando
o  artigo  1º,  §  2º,  da  referida  Medida  Provisória  a
limitação da taxa Del credere exatamente no percentual
de  3% (três  por  cento)  ao  ano  aplicado  pela  decisão
guerreada. 6   Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJCE;  APL  000929087.2006.8.06.0001;  Sexta  Câmara
Cível;  Relª  Desª  Sérgia  Maria  Mendonça  Miranda;  DJCE
20/01/2015; Pág. 39) (Grifei).

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.  RECURSO  DO  BANCO  EXEQUENTE.
NOTA DE  CRÉDITO  RURAL.  CÓDIGO  DE  DEFESA DO
CONSUMIDOR.  REDUÇÃO  DA  MULTA  PARA  2%.
APLICABILIDADE. COMISSÃO DEL CREDERE. TAXA DE
JUROS  DE  LONGO  PRAZO.  PREVISÃO  EXPRESSA.
COBRANÇA  DEVIDA.  RECURSO  DO  EXECUTADO.
RENEGOCIAÇÃO  DA  DÍVIDA.  REQUISITOS  NÃO
PREENCHIDOS.  JUROS  CAPITALIZADOS.
POSSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  93  DO  STJ.
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS.  IMPOSSIBILIDADE.
CPC,  ART.  20.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSOS
IMPROVIDOS. [...] 9. Por sua vez, a cláusula del credere,
que possui a finalidade de suprir as despesas com os
serviços de fiscalização, está prevista no artigo 8º,  do
Decreto-Lei  nº  167/67,  devendo ser  considerada legal.
10. Contudo, deve-se observar o percentual previsto na
Lei nº 10.177/2001 (que dispõe sobre as operações com
recursos dos fundos constitucionais de financiamento
do  norte,  do  nordeste  e  do  centro-oeste),  para  os
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contratos firmados em sua vigência. 11. A referida Lei
assim prevê, a respeito da cláusuladel credere: no art.
1º, § 7º o del credere do banco administrador, limitado a
até  3%  (três  por  cento)  ao  ano,  está  contido  nos
encargos  financeiros  cobrados  pelos  fundos
constitucionais e será reduzido em percentual idêntico
ao percentual garantido por fundos de aval. [...] (TJPI; AC
2012.0001.005892-2; Terceira Câmara Especializada Cível;
Rel.  Des. Ricardo Gentil  Eulálio Dantas; DJPI 17/12/2015;
Pág. 20) (Grifei).

Concluindo toda explanação, verifico que  a sentença objurgada
merece  parcial  reforma,  devendo  ser  declarada  legítima  a  previsão  da
cobrança da taxa del credere, contudo, devendo ser limitada ao percentual de
3% (três por cento) ao ano a partir de 14 de janeiro de 2000, na forma do §2º
do art. 1º da Lei nº 10.177/01.

Pelo  exposto,  rejeito  as preliminares de  suspensão  do
processo e de sentença extra  petita; e DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, para declarar
a legalidade da cobrança da taxa del credere nos contratos nº 085.056.164-A e
nº  085.056.164-B,  devendo ser  limitado o  percentual  de  juros  aplicados ao
patamar  de 3% (três  por  cento)  ao  ano,  a  partir  de  14/01/2000,  mantendo
inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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