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ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL –  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  –   CONTRADIÇÃO  – 
INEXISTÊNCIA  –  .REDUÇÃO  DE  MULTA 
MORATÓRIA  PARA  2%  -  CABIMENTO  NOS 
CONTRATOS FIRMADOS APÓS A LEI 9.298 /96 
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 285 DO STJ.  – 
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

-   Avença Bancária firmada após a entrada 
em vigor da Lei n. 9.298 /96, a qual assegurou, 
para  os  contratos  celebrados  depois  de  sua 
vigência, a redução da multa contratual para 2% 
(dois por cento).

- "Nos  contratos  bancários  posteriores  ao 
Código de Defesa do Consumidor incide a multa 
moratória nele prevista". Súmula 285 do STJ.

- Embargos  rejeitados,  para  manter  o 
acórdão em todos seus termos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de Justiça da Paraíba, à unanimidade em rejeitar os embargos de 
declaração, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
241.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração  com  Efeitos 
Infringentes interpostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face do 
acórdão  de  fls.  214/225,  que  DEU  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  Recurso 
Apelatório interposto pelo embargado, para afastar a cobrança da comissão 
de permanência cobrada pelo inadimplemento da obrigação, bem como a TR  
– taxa referencial como indexador, além da exclusão da taxa denominada “del  
credere,  bem como determinou que o cálculo do débito deverá de ser refeito 
nos seguintes parâmetros:

a)  Incidência  de  taxa  de  juros  remuneratórios  
limitados  12,00%  ao  ano,  por  aplicação  do 
Decreto 22.626/33;
b) capitalização mensal;
c) exclusão da comissão de permanência;
d)  juros  de  mora  no  índice  previsto  para 
normalidade elevável de 1% ao ano, (Decreto-lei  
nº 167/1967, arts. 5º, parágrafo único, e 71).
e)  incidência  de  multa  moratória  de  até  2% 
a.m.
f) exclusão da TR – taxa referencial;
g) exclusão da taxa denominada “del credere”;

Nas razões recursais (fls. 228/230), sustenta o embargante que 
houve contradição na decisão recorrida, ao passo que  esta Egrégia Câmara 
pautou  seu  entendimento  no  Decreto-Lei  nº  167/67,  tendo,  entretanto, 
determinado a aplicação de multa moratória de até 2% a.m., contrariando o 
art. 71 do citado Decreto. De sorte que, devem ser acolhidos os aclaratórios 
para  ver  incidir  a  multa  moratória  de  10% sobre  o  principal  e  acessórios, 
conforme prevê o Decreto-lei nº 167/67.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões 
aos  embargos  refutando  todos  os  termos  a  irresignação  apresentada,  fls. 
235/238.

É o relatório. 

VOTO

Como  é  cediço,  os  embargos  de  declaração  serão  cabíveis 
sempre que houver necessidade de sanar qualquer omissão, obscuridade e/ou 
contradição em uma decisão judicial1, considerando-se que as mesmas devem 
ser claras e precisas, haja vista a incontestável importância dos seus efeitos e 
fundamentos,  não  servindo,  portanto,  como  meio  processual  idôneo  para 
rediscussão de matéria já apreciada pela decisão embargada. 

1 Art. 535 - Cabem embargos de declaração quando: I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou 
contradição; II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
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Sustenta  o  embargante  que  o  acórdão  de  fls.  214/225 seria 
contraditório,  na  medida  em  que  esta  Egrégia  Câmara  teria  pautado  seu 
entendimento no Decreto-Lei nº 167/67, tendo, assim, determinado a aplicação 
de multa moratória de até 2% a.m., contrariando o art. 71 do citado Decreto. 
Razão porque pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios. 

De uma análise das razões postas pelo embargante, vejo que 
sua  pretensão  não  merece  guarida,  nem  tampouco  vislumbro  a  alegada 
litigância de má-fé apontada pelo embargado na sua contraminuta, vez que a 
mera interposição de recurso não é suficiente para caracterizar a litigância de 
má-fé.

Inicialmente, tenho que a relação existente entre o embargante 
e a embargada é de consumo, incidindo, portanto, a súmula 297 do STJ, a 
qual  prevê  que  o Código  de  Defesa  do  Consumidor é  aplicável  às 
instituições financeiras. 

Dessa  maneira,  inquestionável  a  aplicabilidade  da  legislação 
consumerista aos contratos envolvendo instituições financeiras. 

Nesse  norte,  não  vislumbro  a  existência  da  alegada 
contradição, pois, tratando-se de relação de consumo, perfeitamente cabível a 
redução do valor da multa contratual, de 10% (dez por cento) para 2% (dois 
por cento). Isso porque  os contratos foram firmados em 2001 (fls. 18/29), 
em  data  posterior,  portanto,  a  entrada  em  vigor  da  Lei  nº  9.298  de 
01.08.1996, que alterou a redação do art. 52, § 1º do Código de Defesa do 
Consumidor, que prescreve:

As multas de mora decorrentes do inadimplemento de  
obrigações no seu termo não poderão ser superiores  
a dois por cento do valor da prestação.

Diante  disso,  considerando  que  os  contratos  em  tela  foram 
firmados em data posterior da entrada em vigor da mencionada lei, mostra-se 
cabível a diminuição do valor da multa. 

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou 
sua jurisprudência no sentido de que 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  2  ,  ,  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  apenas  nos  contratos 
celebrados após sua vigência, como é o caso dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL.  CÉDULA  DE  CRÉDITO 
RURAL.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  MENSAL. 

2 (STJ  -  REsp:  1326411  PR 2012/0111556-8,  Relator:  Ministro  MAURO CAMPBELL  MARQUES,  Data  de 
Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2013)
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POSIBILIDADE  SE  EXPRESAMENTE  PACTUADO. 
MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%.
1.  As  cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e  industrial 
admitem  a  capitalização  dos  juros  em  periodicidade 
mensal, quando pactuada.
2.  A cobrança da multa moratória na alíquota de 10% 
só poderá ser mantida para contratos firmados antes 
da vigência da Lei 9.298/96, que alterou o Código de 
Defesa  do  Consumidor,  merecendo,  no  caso  dos 
autos,  ser confirmada a redução para 2% Incidência 
da Súmula 285/STJ.
3. Agravo regimental parcialmente provido
(AgRg no REsp 68492 / RS - AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL  204/012745-0Ministro  LUIS 
FELIPE SALOMÃO (140)  T4 -  QUARTA TURMA -  DJe 
23/03/2011) (grifos acrescidos).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.  BANCÁRIO. 
AÇÃO  REVISIONAL.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL. 
CAPITALIZAÇÃO  DOS  JUROS.  AUSÊNCIA  DE 
MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA 
DAEXISTÊNCIA OU NÃO DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. 
SÚMULAS  5  E  7  DO  STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
SUBSTITUIÇÃO  DA  TAXA  REFERENCIAL  (TR)  PELA 
VARIAÇÃO  DO  PREÇO  MÍNIMO  DOS  PRODUTOS 
AGRÍCOLAS.  POSSIBILIDADE  DESDE  QUE 
PACTUADA.  SÚMULAS  5  E  7  DO  STJ.  JUROS 
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃOAO PERCENTUAL DE 
12% AO ANO, À MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR 
PARTE  DO  CONSELHO  MONETÁRIO  NACIONAL. 
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
MULTA  MORATÓRIA.  REDUÇÃO  DE  10%  PARA 
2%.DISTRIBUIÇÃO  PROPORCIONAL  DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ART.  21,  CAPUT,  DO 
CPC. SÚMULA 306/STJ. [...]. 4. Nos casos de cédula de 
crédito rural, comercial e industrial, esta Corte não admite 
a  cobrança  de  comissão  de  permanência  em  caso  de 
inadimplência.  Precedentes.  5.  Em razão de incidir  na 
espécie  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a 
cobrança da multa moratória na alíquota de 10% só 
poderá ser mantida para contratos firmados antes da 
vigência  da  Lei  n.9.298/96,  que  alterou  o  Código 
Consumerista, motivo pelo qual, no caso, merece ser 
reduzida  para  2%,  conforme  disposto  na  Súmula 
n.285/STJ.  [...].  8.  Agravo  regimental  de  fls.  1715-1731 
não provido. Embargos de declaração de fls. 1704-1706 
prejudicados.
(STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  REsp:  1010332  PR 
2007/0281020-9,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  25/09/2012,  T4  - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2012) 
(grifei).
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PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA 
VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DOCPC.  ALEGAÇÕES 
GENÉRICAS  DA  FAZENDA  NACIONAL.  SÚMULA 
284/STF.EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO 
RURAL  CEDIDO  PELO  BANCO  DOBRASIL  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. 1. 
[…]" 4.  Esta Corte Superior firmou sua jurisprudência 
no sentido de que 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 contratos celebrados após sua vigência. 
5.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa 
parte,  não  provido.  (STJ  -  REsp:  1326411  PR 
2012/0111556-8,  Relator:  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  Data  de  Julgamento:  05/02/2013,  T2  - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2013) 
(sem grifos no original).

Portanto, é perfeitamente possível a redução da multa moratória 
de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) na hipótese de contratos 
celebrados após a edição da Lei nº 9.298/1996, que modificou o Código de 
Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  CONHEÇO  DOS  EMBARGOS,  PARA,  NO 
MÉRITO,  REJEITÁ-LOS, por  ausência  de  qualquer  vício  processual, 
mantendo na íntegra a decisão embargada.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR                                                 
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