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  e outros.

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO.  FINANCIAMENTO  DE
CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013,
§3º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C/C ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 4 DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  ENCARGOS  MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO DE TAXA DE JUROS A LONGO
PRAZO  –  TJLP  –  COM  DEL  CREDERE,
POSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA DA MP Nº
1.170/95, VIGENTE À ÉPOCA DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA  DE  ONEROSIDADE
EXCESSIVA.  MULTA  CONTRATUAL.
REDUÇÃO DEVIDA.  OBRIGAÇÃO FIRMADA
APÓS  A  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  9.298/96.
REFORMA DA SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA,
EM  PARTE,  DO  PEDIDO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 

- Verificando-se a omissão da sentenças em relação a
um dos pedidos autorais, impõe-se o reconhecimento
do  julgamento  citra  petita,  no  entanto,  estando  o
processo em condições de imediata apreciação quanto
ao  mencionado  pleito,  proceder-se-á  ao  julgamento
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deste,  com fundamento no art.  1.013,  §3º  do Novo
Código  de  Processo  Civil  c/c  Enunciado
Administrativo nº 4 do Superior Tribunal de Justiça.

- Tratando-se de financiamento concedido a partir de
recursos captados do FNE, e estando autorizada  pela
legislação vigente à época da celebração do contrato
(Medida  Provisória  nº  1.170,  de  26  de  outubro  de
1995) a  possibilidade  nesse  tipo  de  contratação  de
cobrança  de  encargos  remuneratórios  calculados  a
partir  da  TJLP cumulada com  Del Credere,  não há
que se falar em abusividade da cláusula que a prevê.

-  Sobre  a  redução  da  multa  moratória  contratual  é
assente  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça no sentido de ser possível sua diminuição nas
obrigações  firmadas  após  a  vigência  da  Lei  nº
9.298/96, que limita sua cobrança a dois por cento do
valor da prestação. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, acolher a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo,
nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Nilo Ramalho
Filho contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da
Capital,  nos autos da “Ação Revisional  de Cláusulas Contratuais” ajuizada
pelo recorrente em desfavor do Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Na peça inaugural, narrou o promovente ter sido participante do
extinto  Programa  de  Difusão  de  Tecnologia  (PRODESA)  e  que,  nesta
condição, celebrou contratos junto ao Banco demandado para financiamento
de um imóvel e concessão de crédito, os quais sustenta conterem cláusulas
abusivas quanto à cobrança de juros, encargos financeiros e multas moratórias,
razão pela qual ajuizou a presente ação revisional. Relatou, ainda, que devido
às  aludidas  abusividades,  incorreu  no  inadimplemento  das  avenças  o  que
acarretou no ajuizamento, pelo Banco promovido, de ação executória em seu
desfavor, em tramitação sob o nº 0039787-49.2006.815.2001 perante o Juízo
da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Aduz,  quanto  à  “Escritura  Pública  de  Compra  e  Venda,
Concessão de Financiamento e Outros Pactos, com garantia hipotecária”
(fls. 34/48), que o correto percentual de juros a ser aplicado seria de 8,75% ao
ano  como fora  fixado  na  “Escritura  Pública  de  Quarto  aditivo  da  Re-
Retificação à Escritura de Compra e Venda, Concessão de Financiamento
e Outros Pactos, com garantia hipotecária” (fls. 56/59), e não 12% ao ano,
por  se  encontrar  o  autor  na  condição  de  médio  produtor  rural.  Quanto  à
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Cédula  de  Crédito  Rural  (fls.  60/64)  e  ao  Contrato  Particular  de
Composição  e  Confissão  de  Dívidas  (fls.  65/70),  afirma  ser  abusiva  a
cobrança de 12% ao ano a título de encargos de inadimplemento, bem como a
multa de 10% sobre o valor principal e acessórios. Sustenta,  ainda, que os
juros moratórios fixados em 6% ao ano são igualmente abusivos, porquanto
deveriam ter sido fixados na razão de 1% ao ano, com base na previsão legal
contida no Decreto-Lei nº 167/1967. 

Defende, assim, fazer jus à revisão das respectivas cláusulas,
diante  da  violação  aos  termos  da  Lei  nº  10.177/2001,  e  do  referenciado
Decreto.

 Requereu, por fim, a limitação dos juros relativos aos encargos
financeiros da Escritura Pública e da Cédula de Crédito ao patamar de 8,75%
ao ano; os “juros normais” do Contrato particular a 4% ao ano; os juros de
mora à razão de 1% ao ano, além da redução da multa contratual em caso de
inadimplemento de 10% para 2% tanto na Cédula de Crédito Rural quanto no
Contrato Particular firmado entre  as partes,  abatendo-se o montante obtido
com essas retificações no valor total devido pelos contratos.

O Banco réu apresentou contestação (fls. 117/128), defendendo
o  conhecimento  do  demandante  acerca  do  conteúdo  dos  contratos  e  das
condições  para  aquisição  dos  títulos  de  crédito;  a  inexistência  de  vício ou
onerosidade  excessiva  nos  negócios,  bem como a  legalidade  das  cláusulas
contratuais. Ressalta, ainda, ser incabível a limitação de juros a 12% ao ano,
consoante os termos da Resolução nº 1.064/1985 e da Lei nº 4.595/64, que
preveem  a  livre  pactuação  das  taxas  de  juros  nas  operações  bancárias,  e
destaca,  ainda,  a  previsão  legal  no  DL 167/67,  para  estipulação  da  multa
moratória em 10% sobre o valor principal e acessórios.

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a Magistrada de
primeiro grau julgou improcedente os pedidos (fls. 147/149), cuja ementa do
julgado transcrevo a seguir:

“AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL.  PEDIDO  DE  LIMITAÇÃO  DE
JUROS  E  ENCARGOS  CONTRATUAIS  À  TAXA
PREVISTA  NO  CONTRATO.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DE  APLICAÇÃO  DE
PERCENTUAIS  DIVERSOS  DO  CONTRATADO.
ILEGALIDADE  NÃO  VERIFICADA.
IMPROCEDÊNCIA.
- Não tendo sido demonstrada a prática de qualquer
ilegalidade  por  parte  da  instituição  financeira  no
atinente  à  execução  contratual,  com  aplicação  de
encargos diversos contratados, não há que se falar
em revisão do financiamento para fins de adequar às
taxas  contratualmente  previstas,  sendo,  portanto,
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forçoso  o  julgamento  pela  improcedência  dos
pedidos” (fls. 147).

Insatisfeita,  a  parte  autora  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.
153/161),  arguindo,  em  sede  de  preliminar,  a  nulidade  da  sentença  por
julgamento citra petita, alegando que “não aborda todos os temas e pedidos
feitos pelo autor em sua inicial” (fls. 160).

No mérito, repisando os termos da exordial, sustentou fazer jus
à revisão das cláusulas relativas aos juros das avenças suprarreferenciadas, as
quais reputa abusivas. Defende  a limitação dos juros relativos aos encargos
financeiros da Escritura Pública e da Cédula de Crédito ao patamar de 8,75%
ao ano; os “juros normais” do Contrato particular a 4% ao ano; os juros de
mora à razão de 1% ao ano na Cédula de Crédito Rural, além da redução da
multa contratual em caso de inadimplemento de 10% para 2% tanto na Cédula
de  Crédito  Rural  quanto  no  Contrato  Particular  firmado  entre  as  partes,
abatendo-se o montante obtido com essas retificações no valor total devido
pelos  contratos.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões  ofertadas  (fls.  164/186),  em  que  o  apelado
ratifica as alegações de sua peça contestatória, destacando que, aos contratos
formulados entre as partes, foram aplicados taxa de juros a logo prazo (TJLP)
e  a  cláusula  Del  Credere,  a  serem  cobradas  apenas  em  caso  de
inadimplemento. Ainda ressalta a legalidade da estipulação de juros acima de
12% ao ano, bem como a cobrança de multa de 10% sobre o valor principal e
acessórios.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito, sem manifestação meritória (fls. 194).

É o relatório. 

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada quando da vigência do Código
de Processo Civil de 1973, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo  de  admissibilidade  recursal.  E  mais,  consoante  Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça,  “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do apelo, deste conheço, passando à análise de seus argumentos, frisando, de
antemão, que não será cabível a majoração por força dos honorários recursais,
consoante aplicação do Enunciado Administrativo nº 7 acima transcrito.

1. Da preliminar de   sentença   citra petita
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Na hipótese em apreço, conforme relatado, a recorrente arguiu a
prefacial de nulidade da sentença, por entender que a decisão seria citra petita,
já que, em sua tese, “não aborda todos os temas e pedidos feitos pelo autor
em sua inicial” (fls. 160).

Como é cediço, a prestação jurisdicional se vincula aos pedidos
formulados na demanda, sendo o princípio da congruência previsto tanto no
antigo regramento processual civil (arts. 128 e 460 do CPC de 1973) quanto
no Novo Código de Processo Civil (arts. 141 e 492). Consagrou-se, assim, a
existência  de  determinados  vícios  processuais  quando  se  observa  que  o
magistrado  não  analisou  na  sua  integralidade  os  pedidos  formulados,  ou,
analisando-os, concedeu tutela além do quantitativo postulado ou mesmo em
objeto diverso do demandado. Tal  cenário conduz à existência  de sentença
citra petita ou infra petita, ultra petita ou extra petita, respectivamente.

Com efeito, verifica-se que o autor ajuizou a ação pugnando
pela revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas nas seguintes avenças:
Escritura Pública de Compra e Venda, Concessão de Financiamento e
Outros Pactos, com garantia hipotecária” (fls. 34/48), Cédula de Crédito
Rural (fls. 60/64) e ao Contrato Particular de Composição e Confissão de
Dívidas  (fls.  65/70).  Requer  a  limitação  dos  juros  relativos  aos  encargos
financeiros da Escritura Pública e da Cédula de Crédito ao patamar de 8,75%
ao ano; os “juros normais” do Contrato particular a 4% ao ano; os juros de
mora à razão de 1% ao ano, além da redução da multa contratual em caso de
inadimplemento de 10% para 2% tanto na Cédula de Crédito Rural quanto no
Contrato Particular firmado entre as partes.

No  julgamento  a  quo,  verifica-se  que,  de  fato,  não  houve
pronunciamento acerca dos pedidos do autor no que concerne à  redução da
multa contratual aplicada em caso de inadimplemento na Cédula de Crédito
Rural e no Contrato Particular de Composição e Confissão de Dívidas.

É  de  conhecimento  geral  que  o  regramento  procedimental,
construído doutrinária e jurisprudencialmente, observado pelos Tribunais de
Justiça, quando se deparavam com sentenças omissas em relação a um dos
pedidos autorais, consistia na anulação da decisão e remessa do feito para o
juízo  originário  em  primeiro  grau  para  que  proferisse  novo  julgado,
contemplando todos os pedidos. O fundamento do raciocínio jurídico residia
na impossibilidade de supressão de instância pela apreciação do pedido omisso
na Corte de Justiça.

Entretanto,  o  legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo  um  novo  modo  de  proceder  para  os  Tribunais  de
Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um  dos  pedidos  autorais,  o  Código  de
Processo  Civil  de  2015,  ao  disciplinar  o  efeito  devolutivo  do  recurso  de
apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o Tribunal decidir desde logo
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o  mérito  da  demanda,  quando  esta  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento.

Há  de  se  registrar  que,  a  despeito  de  a  sentença  ter  sido
publicada  quando  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
circunstância que conduz à análise dos requisitos de admissibilidade recursal
pelas antigas normas processuais (Enunciado Administrativo nº 2 do Superior
Tribunal de Justiça),  os atos praticados por julgadores deverão observar os
novos  procedimentos  trazidos  pelo  CPC  de  2015,  conforme  o  teor  do
Enunciado Administrativo nº 4 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Nos  feitos de  competência  civil  originária  e
recursal do STJ,  os atos processuais que vierem a
ser  praticados  por  julgadores,  partes,  Ministério
Público, procuradores, serventuários e auxiliares da
Justiça a partir  de 18 de março de  2016,  deverão
observar  os  novos  procedimentos  trazidos  pelo
CPC/2015,  sem prejuízo do disposto em legislação
processual especial”. (grifo nosso).

Assim  sendo,  acolho a  preliminar de  vício  citra  petita em
relação à omissão quanto ao pedido de a redução da multa moratória de 10%
para 2% na Cédula de Crédito Rural e no Contrato Particular de Composição e
Confissão  de  Dívidas,  firmados  junto  ao  apelado. Ato  contínuo,  com
fundamento  no  art.  1.013,  §3º  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  c/c
Enunciado Administrativo  nº  4  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  estando o
processo em condições de imediata apreciação quanto ao pedido, proceder-se-
á ao julgamento deste.

2.   Do Mérito

Conforme relatado, intenciona a parte autora, ora apelante, em
síntese,  a  revisão  de  cláusulas  contratuais  contidas  em  diversas  avenças
firmadas junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, sob a alegação de que
teriam  sido  fixados  encargos  remuneratórios  e  de  inadimplemento  em
patamares abusivos.

Impende  ressaltar  que  as  aludidas  avenças  tratam-se  de
contratos de financiamento, firmados por meio de escritura pública e de cédula
de  crédito,  com  a  finalidade  de  aquisição  de  um  imóvel  rural  -  Fazenda
Caracol,  descrita  às fls.  36/37 -  com os  benefícios  previstos no âmbito do
Programa de Apoio Creditício à Reorientação da Pequena e Média Unidade
Produtiva Rural do Semiárido Nordestino (PRODESA), cujo recurso provém
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Pois bem. Consoante preconiza o Enunciado nº 297 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do Consumidor é
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aplicável às instituições financeiras”. Por conseguinte, a relação contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo.

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “pacta sunt
servanda”, segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos. 

Após  as  considerações  supra,  passo  à  análise  pormenorizada
das cláusulas cuja revisão é pretendida pelo apelante.

- Da revisão dos   encargos financeiros da Escritura Pública e da   Cédula de
Crédito ao patamar de 8,75% ao ano

Intenciona a apelante a revisão das cláusulas sétima, décima e
décima primeira da “Escritura Pública de Compra e Venda, Concessão de
Financiamento e  Outros  Pactos”  (fls.  34/48),  a  fim  de  que  os  encargos
financeiros  sejam limitados o percentual  dos  juros  a  8,75% ao ano,  como
fixado na cláusula de encargos financeiros da “Escritura Pública de Quarto
Aditivo de Re-Ratificação à Escritura Pública de Compra e venda, Concessão
de Financiamento e Outros Pactos” (fls. 56/59), documento este vinculado à
primeira  escritura mencionada,  e igualmente previsto na  cédula rural  (fls.
60/64), todas firmadas junto ao Banco recorrido.

Sustenta a parte autora, em seus termos, que “o BNB utilizou-se
da Cláusula Sétima – ENCARGOS FINANCEIROS – vista da Escritura (Doc.
03), para nela inserir dois fatores de cálculos (Juros Básicos e Del Credere),
o primeiro em favor do FNE e o 2º e favor do próprio BNB, para não ter que
utilizar-se dos JUROS e para poder ultrapassar o limite de 8,75% a.a., ou até
mesmo o percentual limite de 12% ao ano disposto do art. 1º do Decreto nº
22.626/33 (lei de usura) aqui afrontado” (fls. 11).

Defende, ainda, a abusividade da aludida cláusula, afirmando
que o valor cobrado excede em 16,2496% o limite de 8,75% previsto em lei,
patamar a que pugna pela redução.

Assim, para uma melhor análise das aludidas cláusulas, faz-se
mister a sua transcrição:

“CLÁUSULA  SÉTIMA  –  ENCARGOS
FINANCEIROS:  Sobre  a  dívida  incidirão  os
seguintes  encargos  financeiros:  a)  juros  básicos:
devidos com base na Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), sendo o valor dos juros básicos e calculados e
capitalizado integralmente no dia 15 de cada mês, no
vencimento, digo, vencimento e/ou na liquidação da
dívida, sobre o saldo devedor médio diário do período
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de cálculo e exigível juntamente com as prestações da
principal,  proporcionalmente  ao  valor  de  cada  uma
delas: 
a) “Del Credere”: devido à taxa efetiva de seis  por
cento ao ano, sendo o valor do Del Credere calculado
e capitalizado  integralmente  no dia  quinze  de  cada
mês, no vencimento e na liquidação da dívida sobre o
saldo  devedor  médio  diário  do  período  de  cálculo
acrescido do valor correspondente aos juros básicos, e
exigível juntamente com as prestações vincendas de
principal,  proporcionalmente  ao  valor  de  cada  uma
delas”;

“CLÁUSULA  DÉCIMA  –  ENCARGOS  DE
INADIMPLEMENTO: 1) Na falta de pagamento de
qualquer obrigação no vencimento, falta de aplicação
do crédito nas  finalidades pactuadas ou no caso de
qualquer  outra  irregularidade  que  seja  considerada
como intencional ou injustificável, passarão a incidir
sobre a parcela irregular ou sobre total da dívida, no
caso  de  o  Banco  considerá-la  antecipadamente
vencida,  até  total  regularização,  os  encargos
pactuados na cláusula encargos financeiros acrescidos
de juros de seis por cento ao ano. (…)”;

“CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA:  PENA
CONVENCIONAL: Se o Banco tiver de recolher aos
meios judiciais, ainda que em processo administrativo
para haver o pagamento do crédito decorrente deste
financiamento,  terá  direito  a  pena  convencional
irredutível  de  dez  por  cento  calculada  sobre  o
principal, encargos financeiros, comissões e despesas
locais,  convencionais,  além  de  honorários
advocatícios de vinte por cento sobre o saldo devedor
em atraso atualizado, prevalecendo essa pena desde o
despacho da petição inicial”.

Com efeito, da leitura das cláusulas supratranscritas verifica-se
que o item sete, relativo aos encargos financeiros, prevê a cobrança de juros
básicos calculados com base na TJLP (Taxa de Juros a Longo Prazo) além da
comissão Del Credere, esta estipulada em 6% (seis por cento) ao ano. Ou seja,
há a estipulação das duas parcelas, a título de encargos financeiros.

Ademais,  quanto  aos  referenciados  encargos  financeiros,
verifica-se da leitura da escritura pública ora analisada, além de expressamente
pactuada, há a previsão de redução dos aludidos encargos financeiros até a
data em que o saldo devedor for apurado com o abatimento de 85% para a
parcela mais elevada do financiamento, equivalente a R$ 79.206,00, e de 65%
para a parcela de R$ 37.321,00, momento em que será cobrado juros básicos
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com base na Taxa de Juros a Longo Prazo e Del Credere no valor de R$0,01
(um centavo).

Vislumbra-se que à época em que foi formalizada a “Escritura
Pública de Compra e Venda, Concessão de Financiamento e Outros Pactos”
(fls. 34/48), em 07 de novembro de 1995, vigorava a Medida Provisória nº
1.170, de 26 de outubro de 1995, que dispunha sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP sobre empréstimos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte e Nordeste, de
que trata a Lei nº 7.827/1989. 

Na referenciada Medida estava previsto, ainda, que os bancos
administradores dos Fundos poderiam cobrar  Del Credere de cada mutuário
pelo risco de crédito, na razão de até 8% (oito por cento) ao ano.

Assim,  tratando-se  de  financiamento  concedido  a  partir  de
recursos captados do FNE, e estando autorizada na legislação vigente à época
da  celebração  do  contrato  a  possibilidade,  nesse  tipo  de  contratação,  da
cobrança de encargos remuneratórios calculados a partir da TJLP cumulada
com Del Credere, não há que se falar em abusividade da cláusula que a prevê.

Ilustrativamente, colaciono os seguintes precedentes:

"FINANCIAMENTO.  RECURSO  DO  FUNDO
CONSTITUCIONAL  DE  FINANCIAMENTO  DO
NORDESTE. ENCARGO REMUNERATÓRIO. TJLP
MAIS DEL CREDERE DE 6% AO ANO. VALIDADE
DA COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1.  Nos  financiamentos  concedidos  a  partir  de
recursos  captados  do  Fundo  Constitucional  de
Financiamento do Nordeste é válida a cobrança da
TJLP cumulada com del credere de até 6% ao ano,
conforme previa a Lei 9.126/95.
2.  Nas  causas  em que  não  houver  condenação os
honorários advocatícios devem ser fixados de forma
equitativa,  levando em consideração,  dentre  outros
aspectos, o trabalho exigido do advogado vencedor
da ação.
3.  Apelação  conhecida  e  parcialmente  provida.
Unanimidade."  (TJMA,  APL  0244782014  MA
0000188-69.2003.8.10.0022,  QUARTA  CÂMARA
CÍVEL, Rel. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA,
julg. 07/072015, pub. 15/07/2015)

Alega o autor, ainda, à violação dos termos da Lei de nº 9.126,
de 10 de novembro de 1995 e da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre a aplicação da TJLP sobre empréstimos concedidos com recursos
do  FNE,  contudo,  verifica-se  a  insubsistência  do  argumento.  Importa
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consignar, neste ponto, que a legislação mencionada sequer havia sido editada
à  época  da  formalização  da  Escritura  Pública  de  Compra  e  Venda,
Concessão de Financiamento e Outros Pactos, com garantia hipotecária”
(fls.  34/48),  que,  conforme  já  explanado  acima,  foi  firmada  em  07  de
novembro de 1995. 

Destarte, verificando-se legal a cobrança de juros pela Taxa de
Juros  a  Longo  Prazo,  que  há  época  da  avença,  Novembro  de  1995,  era
estipulada  em  1,8283%  ao  mês,  consoante  tabela  disponibilizada  pela
Subsecretaria  de  Arrecadação  e  Atendimento  da  Receita  Federal
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-
parcelamentos/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp),  somada  à  Del  Credere,
estipulada em 6% ao ano, além de considerar a previsão da redução gradativa
dos encargos, não vislumbro presente a abusividade apontada, pelo que não
merece retoques a sentença vergastada, neste ponto.

Assim,  em  que  pesem  as  alegações  da  recorrente,  não  se
desincumbindo a parte autora de comprovar que os encargos financeiros e de
inadimplemento tenham sido cobrados em patamares superiores ao permitido
por lei, repiso, não vislumbro evidenciada nenhuma abusividade nas cláusulas
atinentes à Escritura de fls. 34/48.

- Redução da multa contratual em caso de inadimplemento de 10% para
2% tanto na Cédula  de Crédito Rural  quanto no Contrato Particular
firmado entre as partes

Sobre  a  redução  da  multa  moratória  contratual  é  assente  o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível sua
diminuição nas obrigações firmadas após a vigência da Lei nº 9.298/96, que
limita sua cobrança a dois por cento do valor da prestação. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

“CIVIL   E   PROCESSUAL   CIVIL   RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.  AGRAVO
INTERNO  NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  RURAL.  VIOLAÇÃO  DO ART. 535 DO
CPC/73 NÃO CONFIGURADA.   REDUÇÃO   DA
MULTA   MORATÓRIA.   CONTRATO  FIRMADO
POSTERIORMENTE   À   VIGÊNCIA  DA  LEI
9.298/96.  REDUÇÃO PARA 2%.  SÚMULA Nº  285
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.   Aplica-se  o  NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo  nº  3  aprovado
pelo  Plenário  do STJ na sessão de 9/3/2016:  Aos
recursos   interpostos   com   fundamento   no
CPC/2015 (relativos  a  decisões  publicadas a partir
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de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2.   Havendo   o   Tribunal   local   examinado
absolutamente  todas  as questões  suscitadas  pela
parte recorrente, como no caso concreto, não há que
se cogitar de violação do art. 535, I e II, do CPC/73.
3.   Comprovado   que  o  contrato  foi  firmado
posteriormente à vigência da  Lei  nº 9.298/96, é de
rigor  a  redução da multa  moratória de  10% para
2%, conforme a Súmula nº 285 do STJ.
4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp
1500496/PB, Rel.  Ministro Moura Ribeiro,  Terceira
Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 13/10/2016);

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUESTÃO APRECIADA NA DECISÃO
AGRAVADA  E  NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES
DO  RECURSO.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA  E
COISA   JULGADA.   CÉDULA   DE   CRÉDITO
RURAL.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. COOPERATIVA.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. MULTA MORATÓRIA.
1.  A  questão  apreciada  na  decisão  agravada e
não impugnada nas razões  do  recurso  não  pode
ser analisada por força da preclusão consumativa e
da coisa julgada.
2.  Aplicam-se  os  óbices previstos nas Súmulas n.
282 e 356 do STF quando a norma legal suscitada no
recurso especial não foi objeto de debate  no acórdão
recorrido nem, a respeito, foram opostos embargos
de declaração para provocar sua análise.
3.   Equiparando-se   a   atividade   da  cooperativa
àquelas  típicas  das  instituições   financeiras,
aplicam-se  as  regras  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.
4.  A  redução  da  multa  moratória  de  10%  para
2%  é  cabível  nos  contratos  celebrados  após  a
vigência da Lei n. 9.298/96.
5.  Agravo  regimental  desprovido”  (STJ,  AgRg  no
AREsp  711.852/SP,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de
Noronha,  Terceira  Turma,  julgado  em  03/12/2015,
DJe 11/12/2015).

Assim, insta consignar a data de pactuação dos contratos ora
discutidos:
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-  Escritura  Pública  de  Compra  e  Venda,  Concessão  de
Financiamento e  Outros Pactos,  com garantia hipotecária” (fls.  34/48),
datada de 07 de novembro de 1995;

-  Cédula  de  Crédito  Rural  (fls.  60/64),  datada  de  20  de
novembro de 2002;

-  Contrato  Particular  de  Composição  e  Confissão  de
Dívidas (fls. 65/70), datada de 20 de janeiro de 2005.

Destarte,  como  visto,  incidindo-se  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor na presente hipótese, não há realmente que se falar na cobrança
da multa moratória na alíquota de 10% tanto na  Cédula de Crédito Rural
como no Contrato Particular de Confissão de Dívidas, pois este percentual
só poderia ser mantido para os contratos firmados antes da vigência da Lei nº
9.298/96,  ou  seja,  anteriores  a  2  de  agosto  de  1996,  como  é  o  caso  da
“Escritura Pública de Compra e Venda, Concessão de Financiamento e
Outros Pactos, com garantia hipotecária”. 

Não há dúvidas, portanto, quanto à possibilidade de redução do
percentual da multa para o patamar de 2%, conforme preceitua a Legislação
Consumerista, a saber:

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.(Redação  dada  pela  Lei  nº  9.298,  de
1º.8.1996)

A hipótese em disceptação já foi inclusive objeto do Enunciado
285 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

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

Nesse mesmo sentido, já decidiu a nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
CÉDULAS RURAIS  HIPOTECÁRIAS.  COBRANÇA
DA COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  VEDAÇÃO.
APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  MULTA  MORATÓRIA.
INSTITUIÇÃO  ATRAVÉS  DE  ADITIVO
CONTRATUAL  POSTERIOR  À  LEI  N2  9.298/96.
PERCENTUAL  FIXADO  CORRETAMENTE.
DESPROVIMENTO. -  Na cédula de crédito rural é
vedada  a  cobrança  de  comissão  de  permanência
para a hipótese de inadimplência. - A jurisprudência
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do STJ tem admitido a incidência da Lei 8.078/90
aos  contratos  de  cédula  de  crédito  rural.  - Em
aditivos  contratuais  firmados  posteriormente  à
edição da Lei n°. 9.298/96 aplica-se a redução da
multa moratória para 2 por cento estatuída no CDC.
TJPB, Acórdão do processo nº 00120100056850001,
Órgão:  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:
Des. João Alves da Silva - j. em 14/02/2012)

Portanto,  nesse  ponto,  merece  ser reformada a  decisão  de
primeiro grau, para que a multa moratória prevista na Cédula de Crédito
Rural (fls. 60/64) e no Contrato Particular de Confissão de Dívidas (fls.
65/70), seja reduzida para 2%.

- Da redução dos “juros normais” do Contrato particular a 4% ao ano

Como  bem  consignado  pelo  Juízo  a  quo,  inexiste  interesse
processual quanto ao pedido de limitação dos juros no “Contrato Particular
de  Composição  e  Confissão  de  Dívidas” (fls.  65/70)  à  razão  de  4%,
porquanto  consoante  se  infere  da  leitura  da  cláusula  quarta,  relativa  aos
encargos financeiros, é justamente no referido percentual que ela está fixada.

Neste ponto, importa transcrever a aludida cláusula:

“CLÁUSULA  QUARTA  –  ENCARGOS
FINANCEIROS – JUROS devidos à taxa efetiva de
4% a.a. (Quatro por cento ao ano), sendo o valor dos
juros calculados e capitalizados integralmente no dia
20(vinte)  de  cada  mês,  no  vencimento  e  na
liquidação da dívida,  sobre o saldo devedor médio
diário do período de cálculo, e exigível juntamente
com  as  prestações  vincendas  de  principal,
proporcionalmente ao valor de cada uma delas” (fls.
65). 

Diante do exposto, igualmente não merece retoques o decisum
vergastado.

Por tudo o que foi exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de
julgamento citra petita e, no mérito,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Apelatório, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido
apenas  no  tocante  à  redução  da  multa  contratual  por  inadimplemento  de
prevista na Cédula de Crédito Rural (fls. 60/64) e no Contrato Particular
de Confissão de Dívidas (fls. 65/70), para a razão de 2%.

É COMO VOTO.
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 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0008016-77.2011.815.2001.  14


