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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS 
À EXECUÇÃO. NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL. 

NULIDADE DA SENTENÇA CONSTITUÍDA POR 
RELATÓRIO DISSOCIADO DOS FATOS 
NARRADOS NA INICIAL. ERRO MATERIAL. VÍCIO 
SANADO. PRELIMINAR RECHAÇADA. Não é nula a 
sentença constituída por relatório dissociado dos fatos 
narrados na exordial, quando da fundamentação é 
possível depreendê-los corretamente compreendidos 
pelo magistrado a quo, pelo que se considera sanado 
o decorrente de evidente erro na digitalização do 
decicum. 

AVAL. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DA RETIRADA 
DO SÓCIO GARANTIDOR DO QUADRO 
SOCIETÁRIO DA EMPRESA DEVEDORA. 
DESCABIMENTO. O aval se constitui em obrigação 
autônoma e independente, pela qual o garantidor 
torna-se responsável solidário, assumindo posição de 
codevedor, razão pela qual não importa a sua saída do 
quadro social da empresa tomadora do empréstimo. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros 
remuneratórios não podem ser convencionados em 
patamares superiores a 12% ao ano quando se tratar 
de nota de crédito comercial, porquanto ausente 
autorização do Conselho Monetário Nacional.  

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. Mostra-se 
possível à ocorrência da capitalização mensal na nota 
de crédito comercial, pois não só a legislação especial, 
Lei 6840/80, como a Súmula 93 do STJ, já pacificou a 
questão, autorizando que em contratos incentivados, a 
capitalização mensal é válida. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Em relação à nota 
de crédito comercial, não se admite este encargo, vez 
que a lei específica define os encargos que poderão 
incidir, dentre os quais não está inserida a comissão 
de permanência.  

JUROS MORATÓRIOS E MULTA. Questões 
suscitadas pela apelante que não foram objeto da lide, 
sendo descabida a inovação em sede recursal.  

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, SENDO 
PARCIALMENTE PROVIDA NO QUANTO É 
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CONHECIDA. DESPROVIDO O RECURSO 
ADESIVO. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70046784211 
 

COMARCA DE PELOTAS 

ROBERTA ALVES PEREIRA DE 
SOUZA  
 

APELANTE/RECORRIDO ADESIVO 

BANRISUL  
 

RECORRENTE ADESIVO/APELADO 

 

AC ÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Sétima 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em 

conhecer em parte a apelação, dando-lhe parcial provimento no quando 

conhecida, e negar provimento ao recurso adesivo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, as eminentes 

Senhoras DES.ª ELAINE HARZHEIM MACEDO (PRESIDENTE) E DES.ª 

LIÉGE PURICELLI PIRES. 

Porto Alegre, 20 de março de 2014. 

 
 

DES. LUIZ RENATO ALVES DA SILVA,  
Relator. 

 

R E L AT Ó RI O  

DES. LUIZ RENATO ALVES DA SILVA (RELATOR) 
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Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo em 

embargos à execução de título executivo extrajudicial, interpostos, o primeiro 

pela embargante ROBERTA ALVES PEREIRA DE SOUZA, e segundo pelo 

embargado BANRISUL, quanto à sentença exarada nas fls. 72-77, cujo 

dispositivo deu-se nos seguintes termos: 

 

         DIANTE DO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido, ao efeito de declarar a 
nulidade da estipulação quanto a comissão de 
permanência, substituída pelo IGP-M.  

  

                             Condeno a parte-embargante ao 
pagamento de 90% das custas e despesas 
processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 
10% sobre o valor atualizado em execução, nos 
termos do art. 20, par. 4º, do CPC, considerando 
ausência de dilação probatória e de maiores 
complexidades, e sucumbência parcial, cuja cobrança 
resta suspensa na forma da Lei 1060/50. 

  

Condeno o banco ao pagamento do restante das 
custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios em quantia equivalente a 10% do valor 
fixado em favor de seu patrono, admitida a 
compensação, nos termos da Súmula 306 do STJ. 

 

A apelante, em suas razões recursais (fls. 94-121), sustentou, 

preliminarmente, que o relatório descrito na sentença, porque não tem 

relação com os fatos da causa, dá ensejo à nulidade do decisum. Sustentou 

ser cabível a exoneração de aval. Referiu estar evidenciado nos autos que a 

apelante firmou os títulos em questão apenas como avalista, não possuindo 

qualquer responsabilidade nem pelo ativo, nem pelo passivo da empresa em 

nome da qual foram firmados os títulos pelo administrador FERNANDO 

BECON NERVA. Citou precedente do STJ concedendo exoneração de 

fiança em razão da saída dos fiadores do quadro societário, e apontou ser 
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aplicável a analogia ao caso presente. No mais apontou ser aplicável ao 

caso o Código de Defesa do Consumidor. Aduziu que há abusividade e 

ilegalidade quanto aos seguintes encargos cobrados pelo apelado: juros 

superiores a 1%, capitalização, comissão de permanência, juros moratórios 

e multa. Postulou o provimento do recurso a fim de que seja decretada a 

nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, seja reformado o decisum a fim 

de que a apelante seja exonerada do aval presta nos títulos em questão, ou 

para que sejam vedados os encargos apontados ilegais e abusivos. 

O recurso foi recebido no duplo efeito. 

Foram apresentadas contrarrazões nas fls. 124, sendo 

postulado desprovimento do recurso.  

O recorrente adesivo, em suas razões recursais (fls. 125-128), 

sustentou não haver ilegalidade da cobrança de comissão de permanência. 

Aduziu que o encargo não é cobrado de forma cumulada com correção 

monetária, estando de acordo com Resolução n. 1.129/86 do Conselho 

Monetário Nacional. Invocou, ainda, os arts. 4º, incisos. VI e IX, e 9º da Lei 

n. 4.595/64. Colacionou dados da jurisprudência do STJ. Postulou o 

provimento do recurso para que seja declarada a legalidade da cláusula que 

prevê a comissão de permanência, e atribuída a integralidade dos ônus 

sucumbenciais à parte recorrida. 

Seguiram-se contrarrazões ao recurso adesivo nas fls. 130-

146, sendo postulado o desprovimento do recurso. 

Registro que foi observado o disposto nos arts. 549, 551 e 552, 

do CPC, tendo em vista adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 

V OT O S 

DES. LUIZ RENATO ALVES DA SILVA (RELATOR) 
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Eminentes Colegas, adianto que estou em conhecer em parte a 

apelação, dando-lhe parcial provimento no quanto é conhecida, e negar 

provimento ao recurso adesivo. 

 

Por primeiro, analiso a preliminar de nulidade da sentença 

por vício ocorrente no relatório. 

O relatório, de fato, não guarda relação com os fatos descritos 

na inicial. Porém, da fundamentação é possível depreendê-los corretamente 

compreendidos pelo magistrado a quo.  

Assim, é de se considerar sanado evidente erro material 

decorrente de equívoco ocorrido quando da digitalização do decisum. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO DO 
PREVISTO NO ART. 43, § 2°, DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. - DA CORREÇÃO 
DO ERRO MATERIAL DA SENTENÇA - Não há 
menção a respeito de pedido de indenização por 
danos morais na sentença ora recorrida, o que se 
percebe é apenas erro material no relatório da decisão 
a quo. Em que pese o erro material, a fundamentação 
e o dispositivo da sentença são claros no sentido de 
que o pedido da parte autora refere-se somente ao 
cancelamento de registro. - LEGITIMIDADE PASSIVA 
- A CDL de Porto Alegre é parte passiva legítima para 
as ações que buscam a reparação dos danos morais e 
materiais decorrentes da inscrição, sem prévia 
notificação, do nome de devedor em seus cadastros 
restritivos, inclusive quando efetuados por outros 
integrantes do sistema ou mesmo pelo CCF do Banco 
Central, uma vez que disponibiliza a consulta e 
divulgação dos registros. Precedentes. - MÉRITO - A 
prova dos autos demonstra o envio da comunicação 
prévia dos registros ao consumidor, de modo que não 
houve ofensa ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC. 
Inexiste razão para determinar os cancelamentos dos 
registros. O envio para endereço diverso do afirmado 
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não implica no descumprimento do dever legal de 
comunicação, mormente quando a parte autora deixou 
de comprovar que não residia no endereço para o qual 
foi encaminhada a comunicação, ônus que lhe 
incumbia (art. 333, inc. I, do CPC). O mesmo não se 
verifica em relação ao registro referente à empresa 
Brasil Telecom. De fato, não houve comprovação nos 
autos da prévia notificação. Apelo provido em parte 
para determinar o cancelamento relativo ao registro 
irregular. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
REJEITADA. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA 
CORRIGIDO. APELO PERCIALMENTE PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70040939852, Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 
Ohlweiler, Julgado em 01/03/2011) 

 
 

Afasto, portanto, a preliminar.  

Passo, pois, à análise do recurso pelos tópicos de irresignação, 

salientando que esta Câmara está julgando na esteira do posicionamento do 

Egrégio STJ, adotando suas súmulas como fundamentos de decidir. 

 

Aval  

 

O aval, que é forma específica de garantia cambial, se constitui 

em obrigação autônoma e independente, pela qual o garantidor torna-se 

responsável solidário pela obrigação de pagamento do crédito transcrito no 

título, assumindo posição de codevedor. 

Assim, o posterior desligamento da avalista da empresa 

emitente do título, em razão de ter se retirado da sociedade, não obsta sua 

condição de garantidor da obrigação determinada. 

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, conforme se 

depreende das ementas de precedentes a seguir colacionadas:  
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. 
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIDOR QUE SE 
RETIRA DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA EMITENTE. 
A garantia prestada em cédula de crédito bancário tem natureza 
jurídica de aval. Art. 44 da Lei 10.931/2004. Desimporta a saída do 
avalista, devedor solidário, do quadro social da empresa tomadora 
do empréstimo. O aval se constitui em obrigação autônoma e 
independente. O avalista é responsável solidário, assumindo a 
posição de co-devedor. Sentença confirmada. NEGARAM 
PROVIMENTO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70046345021, 
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Nelson José Gonzaga, Julgado em 29/03/2012) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. EXONERAÇÃO DE AVAL. A retirada de um 
dos sócios do quadro social, por si só, não tem o 
condão de isentá-lo das obrigações firmadas à época 
em que era legalmente sócio da empresa. NEGARAM 
PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação 
Cível Nº 70041464744, Vigésima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo 
Pierro, Julgado em 17/08/2011) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. CÉDULA DE 
CRÉDITO COMERCIAL. AVAL. SUCESSÃO DE 
SÓCIOS. PESSOA NATURAL. O fato de a avalista 
em cédula de crédito comercial ter-se retirado do 
quadro social da empresa devedora não afeta a 
obrigação assumida como garante no título. 
Inviável considerar a ocorrência de assunção de 
dívida, pois o que houve foi na realidade uma 
alteração do quadro social, que não afeta a obrigação 
cambiária contraída pela empresa devedora e pela 
garantia lançada pelo dador de aval. Inaplicabilidade 
dos arts. 299 e seguintes do CC/2002. Ao aval em 
cédula de crédito comercial se aplicam as normas 
cambiárias da LUG. Não se aplicam as normas do art. 
819 e 835 do CC/2002 que se referem à fiança. 
Negaram provimento. Unânime. (Apelação Cível Nº 
70017134404, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Mario Rocha Lopes Filho, 
Julgado em 15/03/2007) 
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Diante disso, tenho que a embargante segue obrigada ao 

pagamento da dívida na condição de avalista. 

 

Juros Remuneratórios 

 

Em se tratando de Nota de Crédito Comercial, espécie de 

crédito incentivado regido por legislação específica, aplica-se o DL 167/67, 

que assim prevê: 

 

“Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador 
vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário 
Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 
de dezembro ou no vencimento das prestações, se 
assim acordado entre as partes; no vencimento do 
título e na liquidação, por outra forma que vier a ser 
determinada por aquêle Conselho, podendo o 
financiador, nas datas previstas, capitalizar tais 
encargos na conta vinculada a operação”. 

 

Assim, da análise do dispositivo legal supracitado, tem-se que 

o Conselho Monetário Nacional deve fixar os juros a serem praticados nas 

notas de crédito comercial. 

Ocorre que o credor não se desincumbiu da prova de 

autorização do C.M.N. para a prática de juros em percentuais outros que não 

os previstos na legislação infra-constitucional (Decreto 22.626/33), razão 

pela qual não seria admissível as taxas pactuadas acima do teto legal, qual 

seja, de 12% ao ano.  

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ: 

 

“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO.  CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CDC. 
APLICABILIDADE. SÚMULA N. 297-STJ. JUROS. 
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LIMITAÇÃO (12% AA). AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO 
PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. LEI DE 
USURA (DECRETO N. 22.626/33). INCIDÊNCIA. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. As questões não enfrentadas pelo Tribunal estadual 
recebem o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do C. STF, 
não podendo, por falta de prequestionamento, serem 
debatidas no âmbito do recurso especial. 

II. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 
instituições financeiras." - Súmula n. 297/STJ. 

III. Ao Conselho Monetário Nacional, segundo o art. 5º 
do Decreto-lei n. 167/67, compete a fixação das taxas 
de juros aplicáveis aos títulos de crédito rural. 
Omitindo-se o órgão no desempenho de tal mister, 
torna-se aplicável a regra geral do art. 1º, caput, da Lei 
de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual 
superior ao dobro da taxa legal (12% ao ano), afastada 
a incidência da Súmula n. 596 do C. STF, porquanto 
se dirige à Lei n. 4.595/64, ultrapassada, no particular, 
pelo diploma legal mais moderno e específico, de 
1967. Precedentes do STJ. 

IV. Não extrapola os limites da lide a conclusão de que 
a ausência de prova da autorização para livre 
contratação dos juros, concedida pelo Conselho 
Monetário Nacional, não permite a fixação das taxas 

além do teto que estabelece. Precedentes. 

V. Agravo improvido. (AgRg no REsp 841487 / 
PB/Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR QUARTA 
TURMA/ DJ 10/12/2007)”. 

 

Diante disso, é cabível a limitação dos juros remuneratórios em 

12% ao ano na nota de crédito que aparelha a execução. 

 

Capitalização Mensal dos Juros 

 

No tocante à nota de crédito comercial, mostra-se possível à 

ocorrência da capitalização mensal, pois não só a legislação especial, Lei 

6840/80, como a Súmula 93 do STJ, já pacificou a questão, autorizando que 
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em contratos incentivados, como o caso dos autos, a capitalização mensal, 

se pactuada, é válida. 

Dessarte, cabível a capitalização mensal. 

 

Comissão de Permanência 

 

Em relação à comissão de permanência, não se admite a sua 

pactuação em contratos bancários regidos por legislação específica, com 

são as notas e cédulas de crédito comercial, rural e industrial. 

Nesse sentido, o precedente do STJ: 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO 
DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. 
SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA 
DE MULTA MORATÓRIA DE 10%. INCIDÊNCIA DA 
LEI 9.298/96. REDUÇÃO PARA 2%. 

1. No presente caso, temos uma operação inicialmente 
realizada sob a forma de contrato bancário, ou seja, 
créditos rurais originários de operações financeiras, 
que, posteriormente, foram cedidos à União, tornando 
legítima a incidência da Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor)  aos contratos de cédula de 
crédito rural.  Súmula 297/STJ. 

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é 
no sentido de que a incidência da comissão de 
permanência não deve ser aplicada às cédulas de 
crédito rural, tendo em vista possuir regramento 
próprio. 

3. É legítima a cobrança da multa de 10% prevista no 
contrato, no caso de inadimplemento da obrigação, 
apenas quando firmado antes da vigência da Lei n. 
9.298/96, que modificou o Código de Defesa do 
Consumidor, uma vez que a redução da multa para 
2% (tal como definida na Lei n. 9.298/96) é cabível nos 



 
 
 
 
 
 
LRAS 

Nº 70046784211 (N° CNJ: 0611215-31.2011.8.21.7000) 
2011/CÍVEL 
 

   11 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

contratos celebrados após sua vigência, como no 
presente caso. 

4. No mesmo sentido, o seguinte precedente: REsp 
1127805/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 
19/10/2009. 

5. Recurso especial não provido. 

(REsp 1277626 / PR 
SEGUNDA TURMA / Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES / DJe 14/02/2012 

 

Diante disso, mostra-se cabível o expurgo da comissão de 

permanência.  

 

Juros Moratórios e Multa 

 

As questões acerca dos juros moratórios e multa não foram 

objeto da lide. Estão sendo suscitadas somente agora, em sede recurso, 

inovação esta que não se pode admitir, consoante o que dispõe o art. 264, 

parágrafo único, do CPC. 

Assim, descabido o conhecimento do apelo no ponto. 

 

Com essas considerações, portanto, conheço em parte a 

apelação, e no quanto é conhecida, dou-lhe provimento em parte, a fim de 

limitar os juros remuneratórios nas notas de crédito comercial que aparelham 

a execução, a 12% ao ano, e, finalmente, nego provimento ao recurso 

adesivo. 

Ante a alteração ora imposta neste julgamento, redimensiono 

os ônus sucumbenciais, condenando a apelante/recorrida adesiva ao 

pagamento de 70% das custas processuais e honorários arbitrados na 

sentença, ficando o remanescente a cargo do apelado/recorrente . Admitida 
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a compensação consoante a Súmula 306 do STJ. Suspensa a exigibilidade 

do pagamento em relação à parte autora, vez que esta litiga sob o pálio da 

gratuidade judiciária. 

 

 

 

 
DES.ª LIÉGE PURICELLI PIRES (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES.ª ELAINE HARZHEIM MACEDO (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES.ª ELAINE HARZHEIM MACEDO - Presidente - Apelação Cível nº 

70046784211, Comarca de Pelotas: "CONHECERAM EM PARTE A 

APELAÇÃO E, NO QUANTO É CONHECIDA, DERAM-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO, E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. 

UNÂNIME" 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: GERSON MARTINS 


