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Acórdão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0051712-57.1997.815.2001 –  Capital-PB.
RELATOR : Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa 
EMBARGANTE : Sol Mar Hotel S.A.
ADVOGADO : João Paulo de Justino e Figueiredo – OAB/PB N.º 9.334
EMBARGADO : Banco do Nordeste do Brasil S.A.
ADVOGADO : Fernanda Halime F. Gonçalves – OAB/PB N.º 10.829

PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
EX-OFFICIO  –  SUCESSÃO  DE  ATOS  PROCESSUAIS
PROTELATÓRIOS  –  OPOSIÇÃO  DE  RESISTÊNCIA
INFUNDADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – ART. 17,
V DO CPC/73 –  APLICAÇÃO DE MULTA, INDENIZAÇÃO
E  PAGAMENTO  DOS  HONORÁRIOS  E  DESPESAS
PROCESSUAIS DA PARTE ADVERSA PREVISTA NO ART.
18, CAPUT DO CPC/73.

Configurada a atitude de oposição de resistência infundada
ao processo, deve ser condenado pela litigância de má-fé e
sofrer  a reprimenda do art.  18 do CPC no que tange ao
pagamento  da multa,  indenização,  honorários e despesas
da parte adversa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  MANEJADOS CONTRA
DECISÃO  COLEGIADA  DE  RECURSO  ADESIVO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA PROCESSUAL DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE
O  VALOR  DA  CAUSA.  ACÓRDÃO  ANULADO  POR
FORÇA  DE  PROVIMENTO  DE  RECURSO  ESPECIAL
FACE  À  INOBSERVÂNCIA  DO ART.  535  DO  CPC/73.
OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO  NO  TOCANTE  À  TESE  DE
DESCARACTERIZAÇÃO  DA  MORA  E  INCIDÊNCIA  DE
ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO  QUANTO À
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  NÃO  COMPROVADO.
EXISTÊNCIA DE PONTO OMISSO NO JULGADO SOBRE
UM  DOS  ASPECTOS SUSCITADOS NO  RECURSO
ADESIVO.     NECESSIDADE  DE  ACLARAR  A
FUNDAMENTAÇÃO  –  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

-  Os  Embargos  de  Declaração,  via  de  regra, prestam-se
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para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

-  Uma  vez  comprometida  a  clareza  de  parte  da
fundamentação do provimento judicial embargado, é medida
que se impõe o acolhimento dos embargos declaratórios por
representar ponto de fundamental importância para a efetiva
prestação jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  RECONHECER A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E, NO
MÉRITO, ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM EFEITO INTEGRATIVO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  pelo  Sol  Mar
Hotel S.A. contra os termos do acórdão proferida às fls.  704/710, que negou
provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste S.A. e negou
provimento  ao  Recurso  adesivo para  manter a  sentença  proferida  nos
Embargos à Execução que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para
determinar:  a) que a taxa de juros incidente sobre o débito não ultrapasse o
patamar de 12% ao; b) que não seja aplicada a comissão de permanência;    c)
que  seja  mantida  a  capitalização  de  juros,  a  utilização  da  TR  e  a  multa
contratual, conforme pactuado. E, diante da sucumbência recíproca, condenou
as partes ao pagamento d custas e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, a serem compensados na forma do art.
21, caput do CPC (fls.  462/469).

Nas  razões  do  recurso,  alega  o  embargante  a  existência  de
omissões e contradições  no  acórdão  quanto à matéria ventilada no recurso
adesivo do apelo, especificamente, em relação a) a aplicação da taxa de juros
no patamar de 12%(doze por cento) ao ano, quando o disposto nos parágrafos
únicos dos arts. 5.º, dos Decretos-leis n.º 167/67 e 413/69, estabelecem que a
taxa de juros, em caso de mora, seja elevada apenas ao patamar de 1%(um
por  cento)  ao  ano;  b)  invoca  a  aplicabilidade  da  súmula  121  do  STJ  cujo
verbete  veda  a  capitalização  de  juros,  ainda  que  expressamente
convencionada  até  a  edição  da  MP  2.170  de  31.03.2000;  c)  havendo  a
cobrança de débito maculada por  encargos abusivos e ilegais  por  parte do
credor, não podem incidir encargos moratórios de espécie alguma, a teor do
art. 396 do CC; d) o acórdão embargado afastou a suposta redução da multa
moratória  contratual,  omitindo-se  em  pronunciar-se  sobre  a  exclusão  ou
expulsão de tal encargo do cômputo final do débito.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Argumenta, outrossim, que o acórdão embargado foi contraditório
em  relativo  à  sucumbência  recíproca,  uma  vez  que  alcançou  expressivo
sucesso  processual  quando  reduziu  consideravelmente  o  valor  do  débito
excutido judicialmente.

Com base em tais ilações, pugna pelo acolhimento dos Embargos
Declaratórios a fim de que sejam supridas as omissões e contradições dos
pontos apontados e concedido efeito infringente à decisão embargada   (fls.
588/594).

Embargos  declaratórios  rejeitados,  a  unanimidade,  com
aplicação de multa de 1%(um por cento) sobre o valor da causa, em favor do
embargado (fls. 651/654).

Recurso Especial interpostos pela executada, embargante (fls.
681/689).

Recurso  Especial  provido  para  anular  o  acórdão  dos
embargos de declaração e determinar que outro seja proferido, a fim de sanar
omissão existente (fls. 725/727).

Decisão  proferida  pela  Presidência  desta  Egrégia  Corte  de
Justiça,  determinando  o  retorno  dos  autos  para  reexame  da  decisão
vergastada (fls. 732).

Instado a se manifestar, o  Banco do Nordeste do Brasil S.A.
apresentou  resposta  ao  recurso,  alegando  o  descabimento  dos  embargos
declaratórios  interpostos  com  nítida  intenção  de  renovar  o  julgamento  e
pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos (fls. 750/756).

VOTO

De início, registro que  a petição colacionada pelo Hotel Cabo
Branco  S.A (fl.  782)  deve  ser  indeferida,  de  plano,  diante  da  ausência  de
comprovação  da  pertinência  subjetiva  do  peticionante  com a  demanda  em
curso. 

Embora o instrumento procuratório  tenha sido outorgado por
um  dos  executados  -   Sr.  Antero  Costa  Aranha  -  na  condição  de  diretor
presidente do Hotel Cabo Branco S.A., tal fato não guarda nenhuma relação
com o presente feito executivo, tendo em vista que a demanda foi manejada
em  desfavor  do  Sol  Mar  Hotel  S.A.,  como  devedor  principal,  figurando  o
outorgante e a outra sócia como avalistas da operação bancária objeto da lide.

Isso posto, indefiro o pedido de habilitação e vista dos autos,
ao tempo em que, determino a desentranhamento da petição de fl. 782.

Inicialmente, ressalto que o presente recurso desafia decisão

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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publicada ainda sob a égide do CPC/731, atraindo a aplicabilidade do diploma
processual anterior.

- Preliminar de litigância de má-fé reconhecida ex officio:

Inicialmente, necessário mencionar alguns fatos relevantes no
processo antes da elucidação das questões postas em debate, notadamente, a
respeito  da  conduta  dos  causídicos  dos  embargantes  no  decorrer  do  rito
processual.

No  caso  em  comento,  observo  que,  desde  a oposição  de
Embargos à Execução, em 10/07/97,  foram constituídos 08(oito) advogados. 

A  julgar  pelo  tempo  de  duração  da  contenda  executiva,
iniciada  há  exatos 20(vinte)  anos  e  dois  meses,  eventual mudança  de
advogados seria  até  admissível,  não  fossem  as  manobras  e  chicanas
processuais  praticadas  pelas  partes  em  parceria  com  seus  causídicos,
consistentes  na  renúncia  de  mandatos,  outorgas de  sucessivos
substabelecimentos com e sem reservas de poderes,  excesso de prazo na
carga processual realizada por quase um ano e, sobretudo, infundados pedidos
de  habilitação  e  vista  dos  autos,  com  o  mais  evidente  propósito  de  opor
resistência infundada ao andamento do processo.

No decorrer da instrução processual, diversos foram os fatos
que  merecem ser destacados:

-  Após a  renúncia de poderes pelo  advogado Sylvio  Torres
Filho, houve a habilitação conjunta de Leopoldo Wagner Andrade da Silveira e
Marcelo Figueiredo Filho, após o que, em 19/09/2000 o advogado João Paulo
de Justino e Figueiredo ingressou na lide em atuação com  Leopoldo Wagner
Andrade da Silveira (fl. 297/298);

- Sobrevindo a renúncia de poderes por motivo de foro íntimo
do causídico Leopoldo Wagner Andrade da Silveira (fl. 300), em 13/10/2000, o
Dr. João Paulo de Justino e Figueiredo passou a atuar  sozinho no processo
desde então;

-  Em  despacho  exarado  às  fl.  402,  a  magistrada  a  quo
reconheceu  que  a  inércia  da  empresa  embargante  causou  transtorno  ao
regular andamento do processo, ao omitir a mudança de endereço dos  seus
representantes legais, inviabilizando as comunicações de praxe;

-  Em  18  de  outubro  de  2005,  o  embargante  atravessou
petição,  requerendo  juntada  de  substabelecimento,  sem  reserva  de

1Anoto que o caso dos autos é de  Embargos Declaratórios contraAcórdão publicado no dia  22/02/2016 (fl.  183)  e
oposto antes do dia 18 de março de 2016, dia de início da vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-se o
antigo diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos 1º, 14 e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da
LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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poderes, ao Dr. Hemilton Pereira da Costa assinado pelo  Dr. João Paulo
de Justino e Figueiredo, bem como vista dos autos; 

-  Formulado  expediente  à  Corregedoria  de  Justiça  pelo
exequente – Banco do Nordeste S.A. - foi proferida a sentença de mérito  e
interpostos embargos de  declaração subscritos pelo Dr.  João Paulo de
Justino e Figueiredo, novamente habilitado nos autos após a outorga de
substabelecimento sem reserva de poderes(fl. 477);

-  Ultrapassada  a  fase  recursal  neste  Juízo  ad  quem, o
embargante  buscou  as  instâncias  extraordinárias,  por  meio  de  Recurso
Especial  o  qual  fora  provido  para  anulação  do  acórdão  de  embargos  de
declaração e submetido à apreciação  desta relatoria, quando se iniciaram as
mesmas práticas de habilitações em série(fl. 767/768) e pedidos de vista dos
autos e abertura de prazo, sem nenhuma manifestação das partes(certidão – fl.
775),  pedido  de  habilitação  exclusiva  (fl.  776/777),  culminando  com  o
derradeiro  pedido nesse  sentido  formulado por  parte  totalmente  estranha à
lide(fl. 782);

Nesse contexto,  reconheço,  de  ofício,  a  litigância  de  má-fé
praticada pelo embargante e, com base no art. 17, IV e 18, caput do CPC/73 2,
condeno os litigantes de má-fé ao pagamento de multa processual em favor da
parte contrária – Banco do Nordeste S.A. - no montante de 1%(um por cento)
do valor corrigido da causa, por dificultar o andamento dos presentes embargos
à execução conforme exposto em epígrafe.

Sobre  a  aplicação cumulativa  das penalidades descritas no
art. 18 do CPC e, ainda, sobre a prescindibilidade da demonstração de prejuízo
como pressuposto do dever de indenizar, colaciono os seguintes julgados do
STJ:

A indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do CPC/1973
(art. 81, caput e § 3º do CPC/2015) tem caráter reparatório
(ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual.
Apesar disso, é desnecessária a comprovação do prejuízo
para que haja condenação ao pagamento da indenização
prevista  nesse  dispositivo.  Em  outras  palavras,  é
desnecessária  a  comprovação  de  prejuízo  para  que  haja
condenação ao pagamento de indenização por litigância de
má-fé (art. 18, caput e § 2º, do CPC/1973; art. 81, caput e §
3º do CPC/2015).  STJ.  Corte Especial.  EREsp 1.133.262-
ES,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  julgado  em  3/6/2015

2Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: [...] IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

Art. 18.  O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a
um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários
advocatícios e todas as despesas que efetuou (Redação dada pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998)
; § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo
interesse  na  causa  ou  solidariamente  aqueles  que  se  coligaram  para  lesar  a  parte  contrária;§  2o  O  valor  da
indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
ou liquidado por arbitramento.(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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(Info 565).

PROCESSUAL  CIVIL.   AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.
INDENIZAÇÃO.  ART.  18,    CAPUT,    E   §   2.º,   DO
CPC/1973.   COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO.
DESNECESSIDADE.   REEXAME  DE  CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO
MANTIDA. 1.  "É desnecessária a comprovação do  prejuízo
para  que  haja condenação  ao pagamento da indenização
prevista no artigo 18, caput e  §  2º,  do  Código de Processo
Civil,  decorrente  da  litigância  de  má-fé"  (EREsp
1.133.262/ES,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  03/06/2015,  DJe
04/08/2015). 2. O recurso especial não comporta o exame
de questões que impliquem revolvimento do contexto fático
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3.  No  caso  concreto,  o
Tribunal de origem  analisou as provas contidas no processo
para concluir  que houve litigância de má-fé por parte  do
agravante.  Alterar  esse  entendimento  demandaria  o
reexame do conjunto probatório do feito, o que é vedado em
recurso  especial.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  72.076/RS,  Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

Nesta senda, deve ser reconhecida in casu a responsabilidade
por perdas e danos, de forma solidária, a ser atribuída ao Sol Mar Hotel S.A. e
aos seus  representantes  legais,  em  virtude  dos  prejuízos  decorrentes  do
retardamento da demanda,  pelo que passo a fixá-la no valor de  10%(dez por
cento)  sobre  o  valor  atualizado  da  causa,  levando  em  conta  o  grau  de
responsabilidade  antes  mencionado,  na  forma  do  art.  18 do CPC/73,
considerando que não há nos autos elementos para definir a totalidade dos
prejuízos causados;  mais honorários advocatícios e todas as despesas que o
embargado efetuou.

Mérito:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados por Hotel Sol
Mar S.A. às fls. 588/594, a serem reapreciados, em cumprimento à decisão
proferida  pelo STJ  cujo  acórdão  deu  provimento  ao  Recurso  Especial  nº
1.131.292/PB para anular o acórdão de embargos de declaração julgado à fls.
651/654, rejeitados por unanimidade e com aplicação de multa  processual de
1%(um por cento) sobre o valor da causa.

Após o julgamento da controvérsia vertida no referido Recurso
Extremo, foi verificada a existência de omissão nos embargos declaratórios e,
por  conseguinte,  o  não  enfrentamento  de  questões  ventiladas  no  Recurso
Adesivo no tocante à  tese de descaracterização da mora e da incidência dos
encargos moratórios.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Uma vez reconhecida a nulidade do acórdão de fls.  651/654,
passo a análise dos argumentos vertidos nos embargos declaratórios.

Nos termos postos nos autos, insurge-se o embargante contra
decisão colegiada que negou provimento ao Recurso Adesivo interposto por ele
para  manter  a  sentença  proferida  nos  embargos  à  execução  que  acolheu
parcialmente o pedido dos executados para determinar: a) que a taxa de juros
incidente sobre o débito não ultrapasse o patamar de 12% ao ano; b) que não
seja aplicada a comissão de permanência; c) que seja mantida a capitalização
de  juros,  a  utilização da TR e  a  multa  contratual  conforme pactuado;  d)  a
condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de
10%(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, diante da sucumbência
recíproca,  a  serem compensados  a  teor  do  art.  21,  caput  do  CPC/73  (fls.
462/469).

No recurso, o embargante aponta a existência de contradições
e omissões no acórdão em relação à aplicação da taxa de juros no patamar de
12%(doze por cento) ao ano, quando o disposto nos parágrafos únicos dos
arts. 5.º dos Decretos-leis n.º 167/67 e n.º 413/69, determinam que, em caso de
mora, a taxa de juros seja elevada apenas ao patamar de 1%(um por cento) ao
ano.

Argumenta,  ainda,  ter  havido  omissão  quanto  à  tese  da
impossibilidade  da  capitalização  de  juros  nos  contratos  firmados  antes  da
edição da MP 2.170 de 31.03.2000; a tese de descaracterização da mora em
virtude da cobrança excessiva de encargos e, ainda, contradição em relação à
sucumbência recíproca.

A respeito da aplicação da taxa de juros no patamar de 12%
(doze por cento) ao ano em dissonância com o disposto nos parágrafos únicos
dos arts. 5.º dos Decretos-leis n.º 167/67 e  n.º  413/69,  não se vislumbra no
acórdão guerreado qualquer  hipótese que permita agasalhar o inconformismo
do embargante. 

Com efeito, entendo que existe omissão apenas na apreciação
da matéria referente à aplicação da tese de descaracterização da mora ao caso
concreto,  devendo  os  presentes  embargos  serem  acolhidos  com  efeitos
integrativos, com vistas a aclarar a decisão.

Na  decisão  embargada,  a  fundamentação  do  voto  sobre  a
legalidade dos juros e limitação de sua cobrança, não apresenta nenhum vício
de omissão, ficando consignado no acórdão o seguinte:

[…] Percebe-se, pois, que a Corte Superior entende que nas
cédulas de crédito comercial não deve incidir comissão de
permanência,  diante  da disciplina  constante  do artigo  5.º,
parágrafo único, do Decreto-lei 413/69.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Portanto, tratando-se de cédula de crédito comercial, rural e
industrial, não se aplica a disciplina da Lei 4.595/64, sendo,
pois, cabível a limitação dos juros remuneratórios em 12%
(doze por cento) ao ano.

E ainda, cumpre destacar que, sendo o contrato anterior à
Lei 9.298/96. consoante fls. 42/45, a multa contratual não se
restringe  ao  percentual  de  2%(dois  por  cento),
prevalecendo, portanto, o que foi pactuado entre as partes.

A propósito dispõe o art. 1.º da lei n.º 9.298/96:

Art. 1º O § 1° do art. 52 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.  52
- .........................................................................

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois
por cento do valor da prestação."

Destarte, é cediço que o eventual descontentamento da parte
com  o  julgado  não  tem  o  condão  de  tornar  cabíveis  os  embargos  de
declaração,  recurso  de rígidos contornos processuais que serve  apenas ao
aprimoramento da decisão.

A propósito, veja-se a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
SOB  A  ÉGIDE  DO  NOVO  CPC.  CONTRADIÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1.  A  contradição  capaz  de  ensejar  o  cabimento  dos
embargos declaratórios  é  aquela que se revela quando o
julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. O simples descontentamento da parte com o julgado não
tem  o  condão  de  tornar  cabíveis  os  embargos  de
declaração,  recurso de rígidos  contornos processuais  que
serve  ao  aprimoramento  da  decisão,  mas  não  à  sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados3.

Sobre a alegada impossibilidade de capitalização de juros por
força da súmula n.º  121 do STJ, destaco que inexiste omissão no decisum
embargado,  porquanto  essa  matéria  não  foi  sequer  ventilada  no  recurso

3(EDcl no AgRg no AREsp 652.378/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/05/2016, DJe 19/05/2016);

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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adesivo  apreciado  por  esta  Corte,  sendo  descabida  a  existência  do  vício
suscitado.

No que pertine à  descaracterização da mora em virtude da
cobrança excessiva de encargo, o recurso deve ser acolhido para suprimento
de omissão desse ponto suscitado pelo embargante.

Do exame dos autos, verifica-se que a lide em descortino versa
sobre  execução de título extrajudicial de cédula de crédito comercial ajuizada
pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão do inadimplemento contratual
da empresa Sol Mar Hotel, ora embargante.

Sobre  a  tese  da  descaracterização  da  mora,  o  STJ  já
enfrentou a questão,  firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos: 

PROCESSUAL CIVIL.    JULGAMENTO  MONOCRÁTICO
PELO    RELATOR.POSSIBILIDADE.   SÚMULA 568/STJ.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS  E  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS
JUROS.  JULGADO  EM  HARMONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.  SÚMULA 83/STJ.  1.
Nos termos da  Súmula  568  do STJ, editada sob a égide
do novo CPC, "o relator,  monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar  ou  negar  provimento  ao
recurso  quando  houver entendimento dominante  acerca
do  tema".  Ciente  disso,  a  decisão  ora  hostilizada  foi
amplamente  fundamentada  na  atual  e  dominante
jurisprudência deste Tribunal,  não  havendo  falar,  portanto,
em  violação  do princípio da colegialidade.
2.  Ademais,  no  tocante  à  suposta  afronta  ao  art. 932,
IV, do CPC/2015,   o  STJ  entende  que  eventual  violação
do  mencionado dispositivo   legal   será  suprida  com a
ratificação  da  decisão  pelo  órgão  colegiado  com  a
interposição de Agravo Interno.
3.  A  jurisprudência desta Corte Superior entende que as
cédulas de crédito  rural,  industrial  e  comercial  submetem-
se  a  regramento  próprio,  que  confere  ao  Conselho
Monetário  Nacional  o  dever  de  fixar  os   juros  a  serem
praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-
se   a  limitação  de  12%  ao  ano  prevista  no  Decreto  n.
22.626/1933.   4.   No   mais,   a   jurisprudência  do  STJ,
firmada  por  ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Especial
1.061.530/RS, submetido ao rito dos  recursos  repetitivos,
fixou   entendimento  de  que   "o  reconhecimento  da
abusividade  nos  encargos  exigidos  no  período  da
normalidade   contratual    (juros  remuneratórios  e
capitalização) descaracteriza a mora". 5. Agravo Interno não
provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1268982/PR, Rel. Ministro
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/03/2017, DJe 19/04/2017)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Para melhor elucidação do tema relativo à descaracterização
de mora, trago a colação a ementa do REsp citado na decisão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  INCIDENTE  DE  PROCESSO
REPETITIVO.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  JUROS  MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  DISPOSIÇÕES  DE  OFÍCIO.
DELIMITAÇÃO  DO  JULGAMENTO  Constatada  a
multiplicidade  de  recursos  com  fundamento  em  idêntica
questão de direito,  foi  instaurado o incidente de processo
repetitivo  referente  aos  contratos  bancários  subordinados
ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º
2.591-1.  Exceto:  cédulas  de  crédito  rural,  industrial,
bancária  e  comercial;  contratos  celebrados  por
cooperativas  de  crédito;  contratos  regidos  pelo
Sistema  Financeiro  de  Habitação,  bem  como  os  de
crédito consignado.  Para os efeitos do § 7º do art. 543-C
do CPC,  a  questão  de  direito  idêntica,  além  de  estar
selecionada  na  decisão  que  instaurou  o  incidente  de
processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida
no  acórdão  recorrido  e  nas  razões  do  recurso  especial,
preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.  Neste
julgamento,  os  requisitos  específicos  do  incidente  foram
verificados  quanto  às  seguintes  questões:  i)  juros
remuneratórios;  ii)  configuração  da  mora;  iii)  juros
moratórios;  iv)  inscrição/manutenção  em  cadastro  de
inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR   O
Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o
julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada
ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP
n.º  1.963-17/00,  reeditada  sob  o  n.º  2.170-36/01.  I  -
JULGAMENTO  DAS  QUESTÕES  IDÊNTICAS  QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS   a) As instituições financeiras
não  se  sujeitam  à  limitação  dos  juros  remuneratórios
estipulada  na  Lei  de  Usura  (Decreto  22.626/33),  Súmula
596/STF;  b)  A  estipulação  de  juros  remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do  CC/02;  d)  É  admitida  a  revisão  das  taxas  de  juros
remuneratórios  em  situações  excepcionais,  desde  que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz  de  colocar  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada  ?  art.  51,  §1º,  do  CDC)  fique  cabalmente
demonstrada,  ante  às  peculiaridades  do  julgamento  em
concreto.  ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O  reconhecimento  da  abusividade  nos  encargos
exigidos no período da normalidade contratual  (juros
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remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,  nem  mesmo  quando  o  reconhecimento  de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de  inadimplência  contratual.  ORIENTAÇÃO  3  -  JUROS
MORATÓRIOS   Nos contratos bancários, não-regidos por
legislação  específica,  os  juros  moratórios  poderão  ser
convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO
4  -  INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES  a) A abstenção da inscrição/manutenção
em cadastro  de inadimplentes,  requerida em antecipação
de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral  ou  parcial  do débito;  ii)  houver  demonstração de
que a  cobrança indevida se funda na aparência  do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a
caução  fixada  conforme o  prudente  arbítrio  do  juiz;  b)  A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes  decidida  na  sentença  ou  no  acórdão
observará  o  que  for  decidido  no  mérito  do  processo.
Caracterizada  a  mora,  correta  a  inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO   É vedado
aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar,
com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso,
a  abusividade  de  cláusulas  nos  contratos  bancários.
Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora  e o Min.
Luis  Felipe  Salomão.  II-  JULGAMENTO  DO  RECURSO
REPRESENTATIVO  (REsp  1.061.530/RS)    A menção  a
artigo  de  lei,  sem  a  demonstração  das  razões  de
inconformidade,  impõe  o  não-conhecimento  do  recurso
especial,  em  razão  da  sua  deficiente fundamentação.
Incidência da Súmula 284/STF.   O recurso especial  não
constitui  via  adequada  para  o  exame  de  temas
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
STF.  Devem  ser  decotadas  as  disposições  de  ofício
realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios
contratados  encontram-se  no  limite  que  esta  Corte  tem
considerado  razoável  e,  sob  a  ótica  do  Direito  do
Consumidor,  não  merecem  ser  revistos,  porquanto  não
demonstrada  a  onerosidade  excessiva  na  hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período
da  normalidade  contratual,  resta  descaracterizada  a
mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de
dados  do  consumidor  para  quaisquer  cadastros  de
inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse
do  bem  alienado  fiduciariamente  e  iii)  não  se  admite  o
protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer
vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o
que a parte entende devido.  Não se conhece do recurso
quanto  à  comissão  de  permanência,  pois  deficiente  o
fundamento  no  tocante  à  alínea  "a"  do  permissivo
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constitucional  e  também  pelo  fato  de  o  dissídio
jurisprudencial  não  ter  sido  comprovado,  mediante  a
realização  do  cotejo  entre  os  julgados  tidos  como
divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso
a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso
especial  parcialmente  conhecido  e,  nesta  parte,  provido,
para  declarar  a  legalidade  da  cobrança  dos  juros
remuneratórios,  como  pactuados,  e  ainda  decotar  do
julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais
redistribuídos4.  (REsp  1061530/RS,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  22/10/2008,
DJe 10/03/2009)

No  posicionamento  firmado  pelo  STJ,  sobre  a
descaracterização da mora foram especificadas as seguintes situações:

1. o referido incidente não se aplica aos contratos de cédula
de crédito comercial;

2.  o reconhecimento  da  abusividade  nos  encargos
exigidos  no período  da  normalidade  contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

3.  n  ão  descaracteriza  a  mora    o  ajuizamento  isolado  de
ação revisional,  nem mesmo quando o reconhecimento
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.

Fixadas tais premissas, observo que a tese adotada pelo STJ
em relação aos contratos bancários, não se aplica ao tipo de contrato - cédula
de crédito comercial – objeto da presente lide.

E,  ainda  que  fosse  aplicável  ao  vertente  caso,  o  eventual
reconhecimento de abusividade nos encargos para extirpar do título executivo
os juros  moratórios  fixados  além de 12%a.a  e  a  exclusão  da comissão de
permanência; não teria o condão de afastar a mora, porquanto foram exigidos
fora do período da normalidade contratual.

De acordo com o citado precedente, a normalidade contratual
deve ser entendida como: “os encargos abusivos que possuem potencial para
descaracterizar a mora são, portanto, aquele relativos ao chamado “período da
normalidade”,  ou  seja,  aqueles  encargos  que  naturalmente     incidem antes  
mesmo de configurada a mora’5.

No caso  em comento,  totalmente  descabida  a  tese  da não
configuração  da  mora  do  embargante  e  da  não  incidência  dos  encargos
moratórios,  quando  o  ajuizamento  da  presente  demanda  executiva,  em
04.06.1997,  se deu  justamente em decorrência do inadimplemento contratual

4(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
5(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
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do embargante.

Pelo mesmo motivo, inaplicável a regra do art. 396 do Código
Civil6 invocada nos embargos, tendo em vista que diante do inadimplemento de
obrigação contratual, positiva e líquida, no seu termo, torna-se constituído em
mora o devedor de pleno direito.

Assim, não há que se falar em mora accipiendi ou qualquer ato
de  exclusiva  responsabilidade  do  Banco/embargado  capaz  de  afastar  a
incidência de encargos contratuais mencionados na sentença  e mantidos pela
decisão embargada.

   Por  outro  lado,  analisando  o  aresto  embargado,  observo a
ausência de contradição em relação aos honorários advocatícios fixados de
forma recíproca, assentando-se o seguinte:

[…]  Por  fim,  não  merece  igualmente  reforma  a  decisão
singular,  no  que  se  refere  à  incidência  da  sucumbência
recíproca,  prevista no art.  21 do CPC, haja vista que,  no
caso  em  comento,  os  recorrentes  foram  vencedores  e
vencidos.

Destarte, é cediço que a contradição se apresenta quando encerra
duas ou mais proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, o que não é o caso
dos autos.

Como se vê, o entendimento adotado no decisum embargado
não pode ser tido como interpretação equivocada ou proposição inconciliável,
haja  vista  que  guardou  inteira  relação  com o  regramento  legal  aplicável  à
espécie.

Isso porque, em razão do acolhimento parcial das alegações
dispostas nos embargos à execução, houve desacolhimento da pretensão de
ambas partes, atraindo, por conseguinte, a aplicação do art. 21 do CPC/73.

Pelo que se depreende dos argumentos trazidos  ao recurso
pelo  embargante,  observa-se  que  a  sua  pretensão,  quanto  a  esse  ponto,
consiste  na  rediscussão  do  decisum proferido  pelo  Órgão  colegiado  desta
Corte.

Desse modo, uma vez comprometida a clareza de apenas um dos
fundamentos  do  decisum (descaraterização  da  mora  e  não  incidência  de
encargos  de  mora),  é  medida  que  se  impõe  o  acolhimento  parcial  dos
embargos declaratórios apenas com efeito integrativo, por representar ponto de
fundamental importância para a efetiva prestação jurisdicional.

Com essas considerações,  com base no artigo 535 do CPC /73,

6Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora.
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ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, atribuindo-lhes,
contudo, apenas efeitos integrativos, para aclarar a decisão e corrigir o vício
apontado,  refutando  as  demais  alegações  apresentadas,  para manter  o
desprovimento  do Recurso Adesivo.  E, ainda,  condeno o embargante  pela
litigância de má-fé, devendo ser compelido ao pagamento:

a) de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa
como caráter punitivo pela má-fé processual;

b) da indenização de 10%(dez por cento) do valor atualizado da
causa com intuito de reparar a parte contrária pelo prejuízo que esta sofreu
com o atraso na prestação jurisdicional, na linha do precedente exarado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1133262/ES, o
qual  definiu  ser desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para que
haja a condenação ao pagamento da indenização pela litigância de má-fé7;

c)  dos  honorários  advocatícios  da  parte  adversa  e  todas  as
despesas que efetuou.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  o  Exmº.  Des.  José  Ricardo  Porto  e  o  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

      

G/01

7 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA.
PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual
tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial,
julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.
2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista
no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.
3. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe
04/08/2015)
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