
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001262-75.2014.815.0171 – 2ª Vara de Esperança
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Apelante : F. Fechine Combustíveis Ltda. e outros
Advogado   : Carlos Gustavo Rodrigues de Matos (OAB/PE 17.380)
Apelado : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogado : Maria Fernanda Diniz Nunes Brasil (OAB/PB 10.445).

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  — EXCESSO  DE
EXECUÇÃO  — OPOSIÇÃO  GENÉRICA  —
INTELIGÊNCIA DO  §5º  DO  ART.739-A DO  CPC/73  —
AUSÊNCIA  DE  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO —
PRECEDENTES DO STJ E TJPB  —  PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  —  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO  —  REJEIÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  TÍTULO  —  CONTRATO  PACTUADO
NOS  MOLDES  DA  LEI  Nº  Lei  10.931/2004  —
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS — PACTUADA DE FOMA
EXPRESSA —  POSSIBILIDADE  —  TAXA DE  JUROS
ACIMA  DE  12%  AO  ANO  —  IMPOSSIBILIDADE  —
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  AFASTADA  —
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 

– O direito brasileiro acolheu nesse aspecto o que prescreve o
princípio francês “Pas de Nullité Sans Grief” (não há nulidade
sem  prejuízo),  ou  seja,  não  se  declarará  nulo  nenhum  ato
processual  quando  este  não  causar  prejuízo,  nem  houver
influído na decisão da causa.

—  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  BANCÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  COMERCIAL.
LIMITAÇÃO.  LEI  DE  USURA.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS
JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS N. 5
E  7  DO  STJ.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  COBRANÇA
VEDADA. DECISÃO MANTIDA.
1.  As  cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial  possuem
regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n.
6.840/1980),  que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever
fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza.
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Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros
remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12%
(doze por cento) ao ano, prevalecendo a limitação imposta pelo art.
1º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).
2. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial
admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n.93/STJ), mesmo
em periodicidade mensal, desde que pactuada no contrato. No caso, o
acórdão recorrido concluiu que o contrato não prevê a capitalização
mensal.  A alteração do desfecho conferido  ao processo  quanto ao
tema demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite
a cobrança de comissão de permanência. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  129.689/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  03/04/2014,  DJe
11/04/2014).

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  autos  acima
identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as  preliminares  e,  no
mérito, dar provimento parcial à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  F.  Fechine
Combustíveis Ltda. e outros, contra sentença de fls. 133/136, que julgou improcedente
os  embargos  a  execução  e  condenou  os  embargantes  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do
CPC, uma vez que a causa não é de grande complexidade.

Irresignados, os embargantes opuseram embargos de declaração
às fls. 137/146, arguindo erro material e contradição. Contrarrazões aos embargos de
declaração às fls. 156/157, os quais foram rejeitados às fls. 153/153v.

Ainda  insatisfeitos,  os  embargantes  interpuseram  Apelação
Cível às fls. 156/200, alegando as preliminares de nulidade do título, uma vez que o
contrato não constitui título executivo extrajudicial, em razão da ausência de assinatura
de duas testemunhas; cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ao
indeferimento  do  requerimento  de  exibição  de  extratos  bancários  e  de  produção  de
prova  pericial,  bem  como,  por  ausência  de  intimação  para  apresentar  réplica  à
impugnação.  No mérito,  entendem que se aplica à hipótese o Código de Defesa do
Consumidor, alegando falta de pronunciamento quanto à cobrança ilegal de encargos,
aduzindo, finalmente, ilegalidade quanto à cobrança de juros moratórios superior a 12%
ao ano, capitalização de juros, comissão de permanência, taxa de abertura de crédito,
bem como, pagamento indevido de valores, cobrados a maior. Requer o provimento do
apelo.

Contrarrazões às fls. 217/242. 
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A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  254/257,  não
opinou  sobre  o  mérito  recursal,  porquanto  ausente  interesse  que  recomende  sua
intervenção.

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente,  antes  de  analisar  a  matéria  de  mérito  posta,
necessária a análise das preliminares arguidas pelos apelantes:

PRELIMINARES:

I)  APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR:

A temática dos contratos e das atividades bancárias é matéria
que se encontra sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante se
observa pelas disposições dos artigos 2º, 3º e 52 do referido Diploma. 

Note-se,  aliás,  que o parágrafo 2º  do artigo 3º  é expresso ao
estabelecer  que,  “serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,
mediante  remuneração,  inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. 

Portanto,  as  atividades  das  instituições  financeiras  estão
abrangidas pelas disposições do CDC. 

A jurisprudência do C. STJ de há muito tem assim decidido,
conforme se vê pelas decisões a seguir transcritas: 

“MÚTUO BANCÁRIO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
- TAXA DE JUROS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR .  I  -  No caso de mútuo
bancário vinculado ao contrato de abertura de crédito, a taxa de juros remuneratórios não está
sujeita ao limite estabelecido pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). II - Os bancos, como
prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º,  parágrafo segundo, estão
submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. III - Recurso conhecido pelo
dissídio e provido.” (REsp. nº 142.799/RS, STJ, 3ª T., Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 06/10/98,
unânime, DJU de 14/12/98, p. 230). 

Ademais, o E. STJ publicou no Diário da Justiça de 09/09/2004
a  Súmula  nº  297,  cuja  redação  do  verbete  é  a  seguinte:  “O Código  de  Defesa  do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. 

Com isso, vê-se que no entender dos Ministros do C. STJ, as
operações bancárias e de crédito que se formam entre instituições financeiras e clientes
são relações de consumo, estando, portanto, protegidas pelo CDC. 

Entretanto,  o  Código  Consumerista  não  revogou  o
microssistema  formado  pela  legislação  bancária.  Assim,  embora,  em tese,  viável  a
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aplicação do CDC às instituições financeiras, todavia, deve ser feita uma interpretação
integrada das normas. 

II)  DA  NULIDADE  DO  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL  POR  AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  DE  DUAS
TESTEMUNHAS:

Defendem os  apelantes  a  nulidade do título  extrajudicial,  por
ausência de assinatura do contrato por duas testemunhas. 

Pois bem.

A Lei 10.931/2004, em seus artigos 28 e 29, prevê que a Cédula
de Crédito Bancário é um título extrajudicial e representa dívida em dinheiro,  certa,
líquida e exigível por si só, além de explicitar os requisitos legais que o título deve
preencher, in verbis: 

“Art.  28.  A  Cédula  de  Crédito  Bancário  é  título  executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,  seja pela soma nela
indicada,  seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo,  ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” 

“Art.  29.  A Cédula  de  Crédito  Bancário  deve  conter  os  seguintes
requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do
emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso
de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de
pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a
data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os
valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição
credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a
assinatura  do  emitente  e,  se  for  o  caso,  do  terceiro  garantidor  da  obrigação,  ou  de  seus
respectivos mandatários.”

Assim, analisando detidamente os autos, mais especificamente o
contrato  de  cédula  de  crédito  bancário  empréstimo (fls.  60/73),  verifica-se  que  este
preenche todos os requisitos exigidos pela Lei 10.931/2004, sendo assim, cuida-se de
título certo, líquido e exigível, principalmente quando da ocorrência de inadimplemento
por parte dos devedores (principal e fiador). 

Rejeito a preliminar.

III) DA PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA:

Alegam os apelantes a preliminar de cerceamento de defesa sob
os  seguintes  aspectos:  ante  o  julgamento  antecipado  da  lide,  pelo  indeferimento  do
requerimento de exibição de extratos bancários e de produção de prova pericial, bem
como por ausência de intimação para apresentar réplica à impugnação.

Ora,  não  assiste  razão  aos  apelantes  uma  vez  que  a  matéria
trazida aos autos prescinde de maiores digressões.
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Como  reconhecido  pelo  magistrado  a  quo,  os  embargantes
alegaram excesso sem, no entanto, apresentarem planilha de cálculos para apontar os
valores que entendem por corretos, em afronta ao art. 739-A do CPC/73 que regia a
matéria à época do ajuizamento da ação.

Por  fim,  ao  juiz  compete  o  indeferimento  de  provas  inúteis,
protelatórias ou desnecessárias, uma vez que é o destinatário final delas. Assim, não há
que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, uma
vez que a matéria pode ser resolvida sem dilação probatória, sendo plenamente possível
a antecipação do julgamento, sem que tenha causado prejuízo aos recorrentes.

Isto posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cumpre esclarecer que a sentença está sob a égide do antigo
Código de Processo Civil, de modo que a análise da admissibilidade do recurso deve
ocorrer conforme aquele diploma legal, consoante determina o enunciado administrativo
nº 21 e o art.14 do NCPC2.

Como  bem  observou  o  magistrado  “a  quo”,  os  embargos  à
execução não podem ter oposição genérica aos cálculos apresentados pelo exequente,
sob pena de rejeição liminar,  mormente quando o excesso de execução é seu único
fundamento.

Ora, a legislação processual civil é expressa:

Art.739-A.Omissis

§5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o
embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende
correto,  apresentando  memória  do  cálculo,  sob  pena  de  rejeição
liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Discorrendo  acerca  do  dispositivo  supracitado,  COSTA
MACHADO3 ensina o seguinte: 

“o  presente  dispositivo  impõe  ao  executado  que  declare
explicitamente  na  petição  inicial  dos  seus  embargos  o  valor  que
entende correto e, além disso, ainda apresente memória do cálculo
que demonstre  tal  correção,  sob pena de indeferimento liminar da
peça  (e,  por  conseguinte,  do  não-processamento  dos  próprios
embargos) ou de ‘não conhecimento desse fundamento.”

Veja-se  que  a  apresentação  de  memória  de  cálculo  é  um
requisito para que os embargos à execução sejam conhecidos pelo julgador de modo a
inibir defesas que pretendem postergar a satisfação do crédito pelo exequente. Desta

1 Enunciado  administrativo  número  2.  Aos recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2 A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 
3COSTA MACHADO, Antônio Cláudio. Código de Processo Civil interpretado artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. 6 ed. rev. Atual. São Paulo: Manole, 2007, p.1064.
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feita, não cabe a alegação de que os valores podem ser facilmente calculados, pois a
responsabilidade de demonstrar o excesso é do executado. O STJ corrobora:

AGRAVO  REGIMENTAL   EM  RECURSO  ESPECIAL.  INOVAÇÃO
RECURSAL.   DESCABIMENTO.  EMBARGOS.  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  VALOR.  MEMÓRIA  DE  CÁLCULO.  EMENDA  DA
INICIAL. INVIABILIDADE.
1.  As  alegações  quanto  à  violação  dos  princípios  constitucionais  da
equidade e da razoabilidade não constam do recurso especial, tendo sido
suscitadas apenas  no agravo  regimental,  em nítida inovação recursal.
Portanto, não podem ser apreciadas nesta ocasião.
2. Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir
acompanhados da memória de cálculo, sendo inadmitida a emenda da
petição inicial.
3. Agravo regimental não provido.AgRg no REsp 1421652 / PR Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA TERCEIRA TURMA DJe 18/03/2014) 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  1.  NULIDADE  DO  TÍTULO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. EMBARGOS
À  EXECUÇÃO.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  DEVER  DO
EMBARGANTE DE INDICAR, NA INICIAL, O VALOR QUE ENTENDE
CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC.
PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há
como apreciar as razões do recurso especial quanto à nulidade do título,
haja vista a incidência da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário,  quando  a  decisão  recorrida  assenta  em  mais  de  um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. No caso, o
Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a tese dos
recorrentes não foi objeto da ação de embargos à execução, sendo que os
recorrentes não impugnaram esse fundamento do acórdão recorrido que
tratou  da  matéria  como  sendo  inovação  recursal.  3.  "Fundados  os
embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na
petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de
cálculo,  sob  pena  de  rejeição  liminar  dos  embargos  ou  de  não
conhecimento desse fundamento (art. 739-A, § 5º, do CPC)." (EREsp n.
1.267.631/RJ,  Rel.  Ministro  João Otávio  de  Noronha,  Corte  Especial,
julgado  em  19/6/2013,  DJe  1/7/2013).  4.  Agravo  regimental
improvido.AgRg no  AREsp 793360 /  MT Ministro  MARCO AURÉLIO
BELLIZZE DJe 05/02/2016)

Contudo,  além  da  alegação  de  excesso,  os  embargantes
aduzem  outras  ilegalidades  no  contrato,  como,  a  cobrança  ilegal  de  juros
moratórios superior  a  12%  ao  ano,  capitalização  de  juros  e  comissão  de
permanência cumulada com outros encargos.

Ora,  é  admissível  a  capitalização  dos  juros  em periodicidade
inferior  a  01  (um)  ano,  quando  se  tratar  de  contratos  celebrados  com  instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriores à Medida Provisória nº 1.963-
17, de 30 de março de 2000, que foi reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36, de
23 de agosto de 2001 (diante do seu artigo 5º), cuja vigência decorre do artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 32, de 12/09/2001. 
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Ademais, expressamente previsto pela lei nº 10.931/2004, que
regula a cédula de crédito comercial, como se observa do art. 28, § 1º:

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

Ainda a respeito do tema, o seguinte precedente jurisprudencial
do E. STJ, que assim refere: 

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL  DE  JUROS.  POSSIBILIDADE.  MP  2.170-36.  PRECEDENTES.  Possível,  nos
contratos celebrados após 31.03.2000, a pactuação de juros capitalizados em período inferior
a um ano, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp. n. 602.068/RS. Embargos
de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 598.155-RS, Relator Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, STJ, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.06.2005, DJ 31.08.2005 p. 175). 

No tocante à Cédula de Crédito Comercial, mostra-se viável a
capitalização dos juros em periodicidade inferior a (01) um ano, quando pactuada, em
face do disposto na Súmula nº 93 do E. STJ: “A legislação sobre cédulas de crédito
rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

Afigura-se, portanto, possível a cobrança de juros mensalmente
capitalizados  nos  contratos  celebrados  após  31/03/2000,  desde  que  expressamente
pactuado entre as partes. 

No  julgamento  do  Recurso  Especial  n°  973.827,  o  Superior
Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação federal,
fixou entendimento,  sob a forma de recurso repetitivo,  nos termos do art.  543-C do
CPC/73,  equivalente  ao  art.  1.036,  §  1º,  do CPC/15,  no sentido  da validade  de  tal
modalidade de capitalização, conforme ementa a seguir: 

CIVIL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM  DEPÓSITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.  CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.  JUROS  COMPOSTOS.  DECRETO  22.6261933  MEDIDA
PROVISÓRIA  2.170-  362001.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.6261933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida  pela  Medida  Provisória  2.170-  362001  desde  que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal.  Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos
do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade  inferior  a  um  ano  em  contratos  celebrados  após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-172000
(em  vigor  como  MP  2.170-362001),  desde  que  expressamente
pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.  A previsão no
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contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".  4.  Segundo o entendimento pacificado na 2ª  Seção,  a
comissão  de  permanência  não  pode  ser  cumulada  com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos  encargos  da  mora  quando  caracterizado  o  estado  de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade
das  cláusulas  contratuais  questionadas.  6.  Recurso  especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Recurso Especial Nº
973.827 – RS; Relator: Ministro Luis Felipe Salomão; Relator para
Acórdão:  Ministra  Maria  Isabel  Gallotti;  Julgamento  em:  08  de
agosto de 2012. Segunda Seção. DJe: 24/09/2012) 

Na espécie, pela leitura do documento da fls. 60/73, na cláusula
que trata de encargos financeiros, observa-se que restou estipulado entre os litigantes
que incidiriam juros capitalizados mensalmente (fl. 60). Logo, não há que se falar em
cobrança ilegal de capitalização de juros.

Quanto à limitação de aos juros remuneratórios a 12% ao ano, a
jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que às cédulas de crédito rural,
comercial e industrial aplica-se tal limitação:

PROCESSUAL CIVIL.  CÉDULA DE  CRÉDITO  RURAL.  VIOLAÇÃO
DO  ART.  535  DO  CPC.  DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.  PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA DE  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO  DE  LEI  FEDERAL  VIOLADO.  SÚMULA  284/STF.
CRÉDITO  RURAL CEDIDO  PELO  BANCO  DO  BRASIL  À  UNIÃO.
INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  COBRANÇA.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. [...] 5.  É entendimento pacífico no STJ
que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as
cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial  estão  submetidas  a
regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-
Lei  413/69  -,  que,  por  sua  vez,  conferem  ao  Conselho  Monetário
Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da
omissão  da  CMN,  incide  a  limitação  de  12%  ao  ano;  prevista  no
Decreto  22.626/33  (Lei  da  Usura). Com  relação  à  comissão  de
permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas
de crédito rural. 6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte,
não provido.  (REsp 1570268/RS, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).  

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.  CÉDULA DE CRÉDITO
INDUSTRIAL.  CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.  NOVAÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO.
MANUTENÇÃO.  I  -  Esta  Corte  firmou  entendimento  no  sentido  não
ocorrendo a novação, a escritura de confissão de dívida originada de
cédula de crédito industrial, não se desvincula deste título. Precedentes.
II - O artigo 5º do Decreto-lei n.º 413/69, posterior à Lei n.º 4.595/64 e
específico para as  cédulas  de crédito comercial,  confere  ao Conselho
Monetário Nacional a atribuição 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).  Agravo
improvido. (AgRg nos AP n. 0000377-02.2011.815.0451 4 EDcl no REsp
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549.484/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  FILHO,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 29/11/2006, DJ 18/12/2006, p. 363).

Sendo assim, entendo por ilegal a cláusula que permite taxa
de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano, devendo os valores
indevidamente pagos serem devolvidos de forma simples.

Por fim, quanto à possibilidade de cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios, o STJ é pacífico quanto ao entendimento
de que é impossível a cobrança de comissão de permanência nesses contratos:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  (ART.  544  DO  CPC/73)  -  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  FUNDADA  EM  CONTRATOS
BANCÁRIOS  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  DEU  PARCIAL
PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA
DE  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  NA  DÍVIDA  ORIUNDA  DE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1.  De acordo com o firme entendimento desta Corte  Superior,  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).
2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula
n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de
quitação, novação e renegociação.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  BANCÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO
EXPRESSA.  SÚMULAS  N.  5  E  7  DO  STJ.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA. COBRANÇA VEDADA. DECISÃO MANTIDA.
1.  As  cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial  possuem
regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n.
6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar
os juros a serem praticados em operações dessa natureza.
Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros
remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12%
(doze por cento) ao ano, prevalecendo a limitação imposta pelo art.
1º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).
2. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial
admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n.93/STJ), mesmo em
periodicidade  mensal,  desde  que  pactuada  no  contrato.  No  caso,  o
acórdão recorrido  concluiu  que  o contrato  não prevê  a capitalização
mensal. A alteração do desfecho conferido ao processo quanto ao tema
demandaria  a  análise  do  conteúdo  fático-probatório  dos  autos,
circunstância que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a
cobrança de comissão de permanência. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  129.689/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  03/04/2014,  DJe
11/04/2014).
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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.
2.  Evidenciado o caráter manifestamente protelatório pelo tribunal de
origem,  impõe-se  a  manutenção  da  aplicação  da  multa  prevista  no
parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1092545/MG, Rel.  Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

Por  fim,  esclareço  que  a  devolução  deverá  ocorrer  de  forma
simples, uma vez que reconhecida a legalidade da pactuação, evidenciando-se a boa-fé
do banco quanto à cobrança, que somente veio a ter a abusividade reconhecida, quanto
ao valor, neste momento. 

Ante  o  exposto, rejeito  as  preliminares  e,  no  mérito,  dou
provimento parcial ao recurso apelatório, para excluir a comissão de permanência,
bem  como  para  declarar  a  ilegalidade  da  cobrança  de  juros  remuneratórios  em
percentual  acima  de  12%  ao  ano,  devendo  os  valores  serem restituídos,  de  forma
simples, tudo devidamente corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e juros
de mora de 1% a.m., a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, as partes
deverão  arcar  com metade  das  custas  processuais  e  honorários  de  seus  advogados,
observado, quanto ao autor, a gratuidade judiciária deferida. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria
das Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001262-75.2014.815.0171 – 2ª Vara de Esperança

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  F.  Fechine
Combustíveis Ltda. e outros, contra sentença de fls. 133/136, que julgou improcedente
os  embargos  a  execução  e  condenou  os  embargantes  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do
CPC, uma vez que a causa não é de grande complexidade.

Irresignados, os embargantes opuseram embargos de declaração
às fls. 137/146, arguindo erro material e contradição. Contrarrazões aos embargos de
declaração às fls. 156/157, os quais foram rejeitados às fls. 153/153v.

Ainda  insatisfeitos,  os  embargantes  interpuseram  Apelação
Cível às fls. 156/200, alegando as preliminares de nulidade do título, uma vez que o
contrato não constitui título executivo extrajudicial, em razão da ausência de assinatura
de duas testemunhas; cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ao
indeferimento  do  requerimento  de  exibição  de  extratos  bancários  e  de  produção  de
prova  pericial,  bem  como,  por  ausência  de  intimação  para  apresentar  réplica  à
impugnação.  No mérito,  entendem que se aplica à hipótese o Código de Defesa do
Consumidor, alegando falta de pronunciamento quanto à cobrança ilegal de encargos,
aduzindo, finalmente, ilegalidade quanto à cobrança de juros moratórios superior a 12%
ao ano, capitalização de juros, comissão de permanência, taxa de abertura de crédito,
bem como, pagamento indevido de valores, cobrados a maior. Requer o provimento do
apelo.

Contrarrazões às fls. 217/242. 

A Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  254/257,  não
opinou  sobre  o  mérito  recursal,  porquanto  ausente  interesse  que  recomende  sua
intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 12 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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