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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028609-98.2009.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des.Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante :Luiz Ricardo Carneiro Benevides e Liney Carneiro Benevides. 
Advogado :Pedro Pires (OAB/PB 11.879), Marcos Pires (OAB/PB 3.994).
Apelado :Banco do Nordeste do Brasil S/A. 
Advogado :Fernanda Halime F. Gonçalves (OAB/PB 10.829). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO MONITÓRIA.  CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
CONSTITUIÇÃO  EM  TÍTULO  EXECUTIVO.
EMBARGOS  MONITÓRIOS.  ACOLHIMENTO
PARCIAL.  BENEFÍCIO  DE  ORDEM.  INEXISTÊNCIA.
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS A
12%  (DOZE  MOR  CENTO)  AO  ANO.
OBRIGATORIEDADE  NÃO  CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA  DE  ILEGALIDADE  DA
CAPITALIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.

—   O benefício de ordem não se aproveita ao fiador que se
obrigou como principal pagador ou devedor solidário. (art. 828,
II do CC)

— É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual  em  contratos  celebrados  com  instituições  integrantes  do
Sistema  Financeiro  Nacional  a  partir  de  31/3/2000 (MP n.  1.963-
17/2000,  reeditada  como  MP  n.  2.170-36/2001),  desde  que
expressamente pactuada. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade,  em rejeitar a
preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

RELATÓRIO 

Trata-se de Apelação Cível da sentença de fls. 48/51, proferida
na Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de Etanorte



Indústria e Construções Ltda e, na condição de fiadores, Luiz Ricardo Carneiro e Liney
Carneiro Benevides. 

A magistrada acolheu, em parte, os embargos, constituindo de
pleno direito o título de fls. 07/11, apenas excluindo da execução a cobrança cumulada
de comissão de permanência.  

 
Irresignados, os promovidos apresentaram recurso de apelação

para que seja reconhecida a inexistência do título e o benefício de ordem, haja vista que
são  apenas  fiadores  e  o  débito  deve  ser  executado  em face  do  devedor  principal.
Pleiteiam, ainda, a inaplicabilidade de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano e da
capitalização. Por fim, requer a reforma da sentença. 

Contrarrazões  às  fls.  67/77,  suscitando  a  intempestividade  do
recurso. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela rejeição
da preliminar de intempestividade e, no mérito, não opinou porquanto ausente interesse
público que justifique a intervenção (fls. 88/91).

É o relatório.

VOTO

Da preliminar de intempestividade do recurso de apelação

Alega o Banco do Nordeste que o apelo interposto encontra-se
intempestivo.

Contudo,  considerando  que  os  embargos  de  declaração
interrompem o prazo de interposição de outros recursos,  o recurso de apelação está
tempestivo.  É  que  o  mesmo  foi  interposto  entre  a  petição  dos  embargos  e  o  seu
respectivo julgamento, ou seja, sequer havia retomado o prazo da apelação.

Ademais,  não  obstante  a  ratificação  à  fl.  66,  o  CPC/2015,
vigente à época da sentença, consigna que o recurso interposto antes da publicação da
sentença dos embargos sequer necessita de ratificação, senão vejamos:

Art. 1.024.  O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. 

§  5o Se  os  embargos  de  declaração  forem  rejeitados  ou  não
alterarem  a  conclusão  do  julgamento  anterior,  o  recurso
interposto pela  outra  parte  antes  da publicação do julgamento dos
embargos  de  declaração  será  processado  e  julgado
independentemente de ratificação. 

Neste contexto, rejeito a preliminar.

Do mérito

Conforme exordial, a presente ação monitória foi proposta pelo
Banco do Nordeste S/A em face de Etanorte  Indústria e  Construções Ltda (devedor



principal), e dos fiadores Luiz Ricardo Carneiro e Liney Carneiro Benevides. 

A ação monitória visa a constituição de contrato de abertura de
crédito em conta corrente como título executivo judicial.

Pois bem.

No tocante ao pedido de reforma da sentença ante a inexistência
de título, resultado da ausência de movimentação da conta corrente, tal argumento não
é capaz de afastar a existência do título, pois houve diversas movimentações na conta,
conforme se comprova nos documentos de fls. 13/19. 

Em relação ao benefício de ordem, alegam os apelantes que não
podem  ser  responsabilizados  pelo  débito  antes  de  esgotadas  as  possibilidades  de
cobrança  em  desfavor  do  devedor  principal.  Contudo,  consoante  bem  pontuou  o
magistrado  a quo,  a 15ª (décima quinta) cláusula contratual, à fl.  08v, prevê que os
fiadores assumem  a  qualidade  de  fiadores  e  de  principais  pagadores,
“responsabilizando-se, solidariamente,  pelo cumprimento de todas as obrigações
assumidas pelo emitente/creditado, neste instrumento”. 

Neste  caso,  deve  incidir  o  art.  828,  inciso  II  do  CC,  o  qual
estabelece que o benefício de ordem não se aproveita ao fiador que se obrigou como
principal pagador ou devedor solidário.

Ressalte-se, ademais, que na própria cláusula contratual acima
citada, os fiadores expressamente desistem dos favores de várias dispositivos, entre eles,
o art. 827, que menciona o seguinte:

Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a
exigir,  até a contestação da lide,  que sejam primeiro executados os
bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se
refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo
município,  livres  e  desembargados,  quantos  bastem  para  solver  o
débito.

Ora,  se  houve uma desistência  expressa  desse  benefício,  não
cabe, nesta oportunidade, os apelantes alegarem o benefício de ordem.

Em relação à impossibilidade de fixação do percentual de juros
superiores  a  12% ao  ano,  não  assiste  razão  aos  recorrentes,  porquanto,  segundo a
súmula nº 3821 do STJ, as taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por
si só, não indicam abusividade. 

No  presente  caso,  as  taxas  aplicadas  foram  expressamente
pactuadas e correspondem a percentual de acordo com a média de mercado, não sendo
consideradas abusivas. 

Em relação à capitalização de juros, encontra-se expressamente
pactuada no contrato (fl.  08v), de modo que não há ilegalidade na fixação de juros

1“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 



capitalizados, é o teor da súmula 539 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em  contratos  celebrados  com  instituições  integrantes  do  Sistema
Financeiro  Nacional  a  partir  de  31/3/2000  (MP n.  1.963-17/2000,
reeditada  como  MP  n.  2.170-36/2001),  desde  que  expressamente
pactuada. 
 
Face ao exposto,  rejeito a preliminar de intempestividade e,

no mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos
os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

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

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     Relator



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028609-98.2009.815.2001 — 9ª Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO 

Trata-se de Apelação Cível da sentença de fls. 48/51, proferida
na Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de Etanorte
Indústria e Construções Ltda e, na condição de fiadores, Luiz Ricardo Carneiro e Liney
Carneiro Benevides. 

A magistrada acolheu, em parte, os embargos, constituindo de
pleno direito o título de fls. 07/11, apenas excluindo da execução a cobrança cumulada
de comissão de permanência.  

 
Irresignados, os promovidos apresentaram recurso de apelação

para que seja reconhecida a inexistência do título e o benefício de ordem, haja vista que
são  apenas  fiadores  e  o  débito  deve  ser  executado  em face  do  devedor  principal.
Pleiteiam, ainda, a inaplicabilidade de juros acima de 12% (doze por cento) ao ano e da
capitalização. Por fim, requer a reforma da sentença. 

Contrarrazões  às  fls.  67/77,  suscitando  a  intempestividade  do
recurso. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela rejeição
da preliminar de intempestividade e, no mérito, não opinou porquanto ausente interesse
público que justifique a intervenção (fls. 88/91).

É o relatório.

Inclua-se em pauta. 

João Pessoa, 16 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides



Relator
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