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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO
ARGUIDA  NAS  CONTRARRAZÕES.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.
LITIGANTES,  EM  PARTE,  VENCEDORES  E
VENCIDOS. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO EM
PARTE  MÍNIMA  DA  PROMOVENTE.
COMPENSAÇÃO  DE  CUSTAS  E
HONORÁRIOS.  APLICAÇÃO  DO  ART.  21  DO
CPC/73.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  Ao contrário  do que alega o réu/apelado,  o
apelo não se enquadra nos casos do art. 932 do
CPC/15 e, por conseguinte, deve ser conhecido.
Preliminar rejeitada.

2.  Mérito.  Na  hipótese  não  houve  decaimento
em  parte  mínima,  sendo,  portanto,  devida  a
aplicação  de  sucumbência  recíproca  (art.  21,
caput,  do CPC/73) exatamente como aplicou a
sentença recorrida.
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3. Desprovimento do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível, por
unanimidade de votos, negar provimento ao apelo, nos termos do voto
do relator e da certidão de fls. 99.

RELATÓRIO

Cuida-se de  apelação cível interposta por  VANIA KELLY
NUNES  DE  LIMA em  face  da  sentença  (fls.  64/70)  que  julgou
parcialmente procedente a ação de revisão de contrato ajuizada por ela
contra o BANCO PANAMERICANO S/A, ora apelado, condenou este na
devolução simples do indébito relativo aos juros e compensou as custas
e honorários nos termos do art. 21, caput, do CPC/73, aplicando, ainda, o
art. 12 da Lei nº 1.060/50 em favor da autora.

Em síntese, a apelante alega que decaiu em parte mínima
do  pedido  e,  portanto,  deve-se  afastar  a  sucumbência  recíproca.  Por
esses motivos, pediu o provimento do apelo para reforma da sentença e
condenar  o  réu  ao  pagamento  exclusivo  das  custas  e  honorários
advocatícios (fls. 72/74).

Nas  contrarrazões,  o  Banco  Panamericano  pediu
preliminarmente o não conhecimento do recurso ou, alternadamente, seu
desprovimento e manutenção da sentença (fls. 78/88).

É o relatório.

VOTO

Ressalte-se, inicialmente, que no julgamento do presente
recurso deve-se levar em consideração as regras do CPC/73, conforme
dispõe o Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, in verbis:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça.

[destaques de agora]

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA NAS
CONTRARRAZÕES
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Com efeito,  ao  contrário  do que alega o réu/apelado,  o
apelo não se enquadra nos casos do art.  9321 do CPC/15, porquanto
estão  presentes  todos  os  pressupostos  intrínsecos2 e  extrínsecos3 de
admissibilidade recursal.

Assim sendo,  REJEITO ESTA PRELIMINAR,  conheço o
apelo e passo à sua análise.

MÉRITO

Conforme narrado,  este  ponto  cinge  em verificar  se  na
hipótese  houve  ou  não  sucumbência  recíproca  e,  por  conseguinte,
aplicação correta no art. 21, caput, do CPC/73.

Analisando  os  autos,  verifico  que  a  autora  ajuizou  a
presente ação revisional pedindo a sua procedência para condenar o réu
na devolução, em dobro, do indébito de duas tarifas, quais sejam: I - taxa
de juros; e II - comissão de permanência cumulada com outros encargos
de inadimplência.

Após  toda  instrução  processual,  restou  comprovada
apenas  a  ilegalidade  da  cobrança  dos  juros,  uma  vez  que  foram
cobrados  em  taxa  superior  à  contratada,  porquanto  a  comissão  de
permanência foi legalidade pactuada nos termos da Súmula 4724 do STJ.

Portanto,  levando  em  conta  o  número  dos  pedidos
formulados  pela  parte  autora,  bem  como  a  proporcionalidade  do
decaimento (apenas um dos dois pedidos formulados foi atendido), vê-se
foi devidamente aplicado o art. 21, caput, do CPC/73, não havendo nada
o que se alterar na sentença recorrida.

Este é o entendimento deste Tribunal, em harmonia com a
jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO.  REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO
PREVIDENCIÁRIO.  MUNICÍPIO  DE  SAPÉ.
IRRESIGNAÇÃO  E  REANÁLISE  OBRIGATÓRIA.

1 Art. 932. Incumbe ao relator:

(…) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

2 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
3 Tempestividade e regularidade formal.
4 A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
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CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA DO  ENTE  FEDERADO.  APLICAÇÃO  DA
LEI  MUNICIPAL  Nº  919/2006.  DESONERAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.  NORMA  EXPLÍCITA  E  ESPECÍFICA
EXIGIDA.  POSIÇÃO DO STJ.  (1)  "HORAS EXTRAS E
ADICIONAL  NOTURNO".  LEGALIDADE  DA  EXAÇÃO
ATÉ  O  ADVENTO  DA LEI  FEDERAL Nº  12.688/2012,
QUE INCLUIU OS INCISOS XI E XII DO §1º DO ART. 4º
DA  LEI  FEDERAL  Nº  10.887/2004.  contribuições  em
momento  posterior,  restituição  devida.  (2)  "TERÇO DE
FÉRIAS".  VERBA INDENIZATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE
DE  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  POSIÇÃO  DO  STJ.  (3)
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  RECONHECIMENTO.
DISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS.  ART.  21  DO  CPC/73.
POSIÇÃO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
E DO REEXAME NECESSÁRIO.

(…) 3. Estando configurada a sucumbência recíproca
entre  os  contentores,  e  não  sendo  o  caso  do
parágrafo único do art. 21 do CPC/73 (parte ínfima do
pedido), necessária a redistribuição proporcional dos
ônus.

(TJPB –  ACÓRDÃO  Nº  00037570820128150351,  3ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSÉ
AURÉLIO DA CRUZ, julgado em 25-10-2016)

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  DUPLICATA.  PROTESTO  INDEVIDO.
AUSÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.  PAGAMENTO  DO
TÍTULO.  REGULARIDADE.  SÚMULA  7/STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.  RESPEITO.  RECURSO
DESPROVIDO.

1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do
Plenário  do  STJ:  "Aos   recursos   interpostos   com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade  na  forma  nele  prevista,
com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

2.  Afirma  a  agravante  que  o  Banco  do  Brasil  era
responsável  pela  cobrança  do  título,  pretendendo
demonstrar,  com  a  produção  de  provas,  a
responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelo
protesto  indevido.  Ocorre que é firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, na hipótese de   endosso-
mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é
solidária.  Assim,  não  há  falar  em  cerceamento   de
defesa,  pois  a produção da prova em nada alteraria  o
resultado da demanda.
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3. O Tribunal de origem entendeu que o pagamento do
título  se  deu  na  forma  correta,  já  que  é  pagável  em
qualquer instituição financeira.

Assim,  acolher  a  tese da agravante, no sentido de que
o pagamento teria  sido  feito  de  forma  não  prevista,
demandaria  revisão  do  conjunto  fático-probatório  dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. A análise da ocorrência de sucumbência recíproca
não leva em conta apenas o número de pedidos que
foram ou não acolhidos, mas sim a proporcionalidade
do decaimento,  ou seja,  no quanto autor  e réu foram
vencidos e vencedores. Assim, o Tribunal, ao considerar
a  proporcionalidade  do  decaimento  para  fixar  os
percentuais de sucumbência (25% e 75%), não se afasta
da regra do art. 21, caput, do CPC/73.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016)

[destaques de agora]

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

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

Presente  ao  julgamento  o  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

RELATOR
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