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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0019290-14.2006.815.2001.
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EMENTA:  APELAÇÃO.  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  INSTRUMENTO 
PARTICULAR  DE  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.  ACOLHIMENTO  DA 
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  POR  ESTA  QUARTA  CÂMARA 
ESPECIALIZADA  CÍVEL.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL. 
PREJUDICIAL  AFASTADA.  ANULAÇÃO  DO  JULGADO  DESTE  TJ. 
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DO APELO. 
MÉRITO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS E MULTA POR ATRASO DO 
PAGAMENTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DE SUA 
INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS SUPERIORES A 12% AO 
ANO, POR NÃO SER O CREDOR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTADO DE 
MINAS GERAIS COMO CESSIONÁRIO DO BANCO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS  S/A  (BEMGE).  SUB-ROGAÇÃO  EM  TODOS  OS  DIREITOS  DA 
EXTINTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO 
CONTRATO  NA  FORMA  EM  QUE  FORAM  PACTUADOS. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Constatada a previsão expressa no instrumento contratual da incidência de juros e 
de multa por atraso do pagamento, não há que se falar em impossibilidade de sua 
cobrança por ausência de pactuação.

2. O Estado de Minas Gerais, na qualidade de cessionário dos créditos que até então 
tocavam  ao  Banco  BEMGE,  sub-rogou-se  em  todos  os  direitos  da  instituição 
financeira extinta.

3. Na cessão de crédito,  o regime jurídico aplicável é o do cedente,  e não o do 
cessionário.(REsp 1153702/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 
Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 10/05/2012)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0019290-14.2006.815.2001, em que figuram como partes Zacarias Ribeiro 
Rocha  e outros, e o Estado de Minas Gerais.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação, 
rejeitada a prejudicial de prescrição, no mérito, negar-lhe provimento.



VOTO.

Zacarias Ribeiro Rocha, Fabiana Maria Ribeiro de Medeiros e Fabiano 
Cavalcanti Ribeiro interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo 
da 13ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Cobrança em face 
deles ajuizada pelo  Estado de Minas Gerais,  que,  após rejeitar  a preliminar  de 
ilegitimidade  ativa  e  a  prejudicial  de  prescrição,  julgou  procedente  o  pedido, 
condenando-os ao pagamento de R$ 42.331,91, referente à obrigação contraída por 
meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, acrescido de juros de 1% ao 
mês,  a  partir  da  citação,  e  correção  monetária  pelo  INPC,  contados  a  partir  da 
sentença. 

Em suas razões recursais, f. 192/205, renovaram a arguição de prescrição, 
com fulcro no art. 206, §5º, I, do CPC, e, no mérito, alegaram que o instrumento por 
eles  assinado  teria  a  finalidade  apenas  de  confissão  de  dívida,  não  havendo  o 
preenchimento do campo relativo aos juros remuneratórios, juros de mora e multa, 
sendo inviável, desta forma, a cobrança a esse título.

Defenderam, ainda, a impossibilidade do Apelado efetuar a cobrança de juros 
superiores  a  12% ao ano,  por não ser instituição financeira,  devendo proceder  à 
devolução dos valores cobrados a este título, conforme art. 940, do CC, porquanto 
referida penalidade pode ser requerida em qualquer via processual.

Pugnaram pela reforma da Sentença para que a arguição de prescrição seja 
acolhida, e, caso ultrapassada, para que o pedido seja julgado improcedente e, na 
hipótese de entendimento diverso, para que seja reconhecida a impossibilidade de 
cobrança de juros superiores a 12% ao ano, determinando a devolução dos valores 
cobrado a este título, na forma prescrita pelo art. 940, do Código Civil.

Nas Contrarrazões, f. 217/221, o Apelado refutou a ocorrência da prescrição, 
sustentando  que  a  ação  foi  proposta  e  o  prazo  prescricional  de  cinco  anos 
interrompido tempestivamente, na forma do art. 202, I, do Código Civil, requerendo, 
ao final, o desprovimento recursal.

A Apelação foi provida por esta Quarta Câmara, f. 231/233, que acolheu a 
arguição de prescrição e, por consequência, extinguiu o processo, nos termos do art. 
269,  IV,  do  CPC,  ao  fundamento  de  que  prescreve  em  três  anos  o  prazo  para 
cobrança de título de dívida líquida.

O  Autor/Apelado  interpôs  Recurso  Especial,  f.  266/276,  provido  por 
Decisão Monocrática da Exm.ª Min. Maria Isabel Gallotti, f. 311/314, que afastou a 
prescrição trienal  e  determinou que os demais  temas objeto da Apelação fossem 
analisados, ao fundamento de que o prazo prescricional para as ações de cobrança é 
o quinquenal, de acordo com o art. 206, §5º, do CPC, e que o prazo trienal, previsto 
no art. 206, §3º, VIII, do CPC, é o interstício para a satisfação de crédito mediante 
execução,  tendo,  desta  forma,  aquele Julgado divergido notoriamente da pacífica 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  

É o Relatório.



Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A prejudicial de prescrição foi afastada no julgamento do REsp nº 1.253.104 
– PB, de Relatoria da Exm.ª Min. Maria Isabel Gallotti, f. 311/314, razão pela qual 
passo à análise do mérito.

No Contrato de f. 06/08, no Campo V, f. 06, e no Item 9, f. 07, consta a 
previsão dos juros remuneratórios, assim como,  dos juros de mora e da multa, o que 
afasta a alegação dos Apelantes de impossibilidade de sua incidência, por não haver 
previsão contratual.

Quanto à alegação de que o Apelado, por não ser instituição financeira, não 
poderia cobrar juros superiores a 12% ao ano, tem-se que o Estado de Minas Gerais, 
na qualidade de cessionário dos créditos que até então tocavam ao Banco do Estado 
de  Minas  Gerais  -  BEMGE,  sub-rogou-se  em  todos  os  direitos  da  instituição 
financeira  extinta1,  sendo-lhe  lícito,  portanto,  reavê-los  na  forma  em que  foram 
pactuados,  porquanto,  consoante entendimento do STJ2,   na cessão de crédito,  o 
regime jurídico aplicável é o do cedente, e não o do cessionário.

Desta  forma,  os  juros  remuneratórios  pactuados  são  devidos  na  exata 
percentagem prevista no contrato, não havendo que se falar em limitação a 12% ao 
ano, porquanto não aplicável à instituição financeira quando de sua pactuação.
1DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXTINTO 
BANCO  BEMGE  -  CESSÃO  DE  CRÉDITO  AO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -  JUROS 
REMUNERATÓRIOS  -  INEXISTÊNCIA  DE  LIMITE  LEGAL  -  MULTA  MORATÓRIA  - 
REDUÇÃO AOS PATAMARES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - COMISSÃO 
DE PERMANÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 
O Estado de Minas Gerais, na qualidade de cessionário dos créditos que até então tocavam ao Banco  
Bemge, sub-rogou-se em todos os direitos da instituição financeira extinta, sendo-lhe lícito, portanto,  
ingressar em juízo para reaver direitos que atualmente lhe tocam. Os juros remuneratórios pactuados 
livremente pelas partes são devidos na exata percentagem prevista em contrato, não havendo que se 
falar em limitação a 12%, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado 
na Súmula 596 do Pretório Excelso. A multa moratória deve observar a legislação consumerista, razão 
pela qual deve ser fixada em 2% do valor da prestação, na esteira do que dispõe o art. 52, § 1º do  
CDC,  ao  passo  que  a  comissão  de  permanência  deve  ser  substituída  pela  correção  monetária,  
observado  o  INPC.  Recurso  ao  qual  se  dá  parcial  provimento  (TJMG,  Apelação  Cível 
1.0395.05.008883-4/001, Relator Des.(a) Dídimo Inocêncio de Paula , 3ª Câmara Cível, julgamento 
em 07/08/2008, publicação da súmula em 02/09/2008). 

2RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE 
MINAS  GERAIS  COMO  SUCESSOR  DO  BANCO  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  S/A 
(BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA 
ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. 
APLICAÇÃO  DOS  PRAZOS  DE  PRESCRIÇÃO  DO  CÓDIGO  CIVIL DE  1916  E  DE  2002. 
INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC.

PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA.
1. Ação ordinária de cobrança movida pelo Estado de Minas Gerais, como sucessor do Banco 

do Estado de Minas Gerais S/A (BEMGE), proposta em julho de 2007, de dívida estampada em 
cédula de crédito rural, vencida em julho de 1998.

[...]
4. Na cessão de crédito, o regime jurídico aplicável é o do cedente, e não o do cessionário.
[...]
11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp  1153702/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA 

TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 10/05/2012)



Não há,  portanto,  que se falar em devolução de valores pagos, porquanto 
inexistente a comprovação de cobrança indevida.

Posto isso,  conhecido o Apelo, rejeitada a prejudicial de prescrição, no 
mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 09 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite 
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  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 a Exm.ª Procuradora de 
Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


