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Tribunal de Justiça do Estado  da Paraíba
Gabinete da  Desembargadora  Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0092333-71.2012.815.2001
Relatora :  Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante :  BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogada :  Patrícia de Carvalho Cavalcanti
Apelada :  CESAN  CONSTRUTORA  E  EMPREENDIMENTOS  SANTO

ANTÔNIO LTDA
Advogados :  Sulpício Moreira Pimentel Neto

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  JULGADA
PROCEDENTE.  INSURGÊNCIA.  POSSIBILIDADE  DE
EVENTUAL REVISÃO DE PACTO QUE SUPOSTAMENTE
APRESENTA CLÁUSULAS E/OU COBRANÇAS ABUSIVAS.
CONTESTAÇÃO  QUE  NÃO  IMPUGNA OS  CÁLCULOS
TRAZIDOS  COM  A  INICIAL.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE.  IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR NESTA
SEDE  RECURSAL AS  CONTAS  APRESENTADAS.  TESES
RECURSAIS INSUFICIENTES À REFORMA DO DECISUM.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
APLICAÇÃO  DO  §  4º  DO  ART.  20  CPC.  APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.  ARBITRAMENTO  EM  VALOR  CERTO.
EXCESSO  VERIFICADO.  REDUÇÃO  DEVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL.

– É  perfeitamente  possível  a  revisão,  pelo  poder
judiciário, do contrato que celebra financiamento de veículo.

– Há presunção de veracidade dos  fatos articulados na
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inicial, se o réu não os impugna de maneira específica (art.
302 do Código de Processo Civil).

– Em virtude da iliquidez da sentença é cabível a fixação
dos honorários advocatícios em valor fixo.

– Verificada  a  ausência  de  razoabilidade  entre  as
peculiaridades  da  causa  e  o  quantum fixado  a  título  de
honorários advocatícios, impõe-se a sua adequação.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao
apelo.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se de Apelação Cível interposta por BB LEASING S/A
ARRENDAMENTO  MERCANTIL  contra  sentença  prolatada  pelo  juízo  da  2ª
Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 126/133, que, nos autos da ação revisional
de contrato,  ajuizada por  CESAN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
SANTO  ANTÔNIO  LTDA em  desfavor  do  apelante,  julgou  os  pedidos
procedentes nos seguintes termos:

“( … )

Isto  posto,  atendendo  ao  mais  que  dos  autos  consta  e  princípios  de
direito atinentes à espécie, rejeitada a preliminar suscitada,  ACOLHO o
pedido inicial, na forma do art. 269, I do CPC c/c art. 54, §3º, do CDC,
com resolução do mérito, para efeito determinar:

a)  Proceder  com  a  revisão  do  contrato  firmado  entre  as  partes,
declarando sua ilegalidade no tocante a cobrança dos juros e encargos,
sendo os juros abusivos. Ilegal também é a incidência de juros acima dos
12% ao ano e restabelecer o seu equilíbrio e cumutatividade, devendo
para tanto ser observado integralmente o laudo pericial de fls. 35/40.

Com  isso,  declaro  revisto  o  contrato,  declarando  nulas  as  cláusulas
relativas  aos  juros  e  encargos  financeiros  todas  em  desfavor  do
consumidor, inerente ao contrato em apreciação e assim restabelecer o
seu equilíbrio e comutatividade.

b) Reconhecer o indébito da cobrança indevida das prestações ao autor,
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expurgando  o  excesso,  para  promover  o  acertamento  da  relação
crédito/débito,  com a devida compensação dos valores pagos a maior,
tomando-se, ainda, por base o laudo pericial de fls. 35/40, o qual deverá
ser  observado  para  efeito  de  cumprimento  efetivo  do  contrato  em
comento.

c)  Condenar  o  demandado  nas  custas,  despesas  e  honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do
art.  20,  §4º  do  CPC,  considerando  o  grau  de  zelo  do  advogado,  a
complexidade  da  causa,  e  o  tempo  desprendido  no  desempenho  do
interesse de seu constituinte.

Torno definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 44/49.

( … )”

Irresignada,  a  instituição  financeira  interpõe  apelação,  fls.
135/153,  argumentando,  em síntese,  que o  decisum,  ao determinar a revisão do
contrato, violou o princípio do “pacta sunt servanda”.

Assevera que “a capitalização em debate é legalmente permitida
para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 ( … )”.

Pontua que “Já que o apelado informa que não concorda com os
encargos  cobrados,  cumpria-lhe  com  base  no  que  foi  pactuado  e  na  legislação  que
considerasse aplicável,  impugná-los e  indicar o valor que entendesse devido ( … ). No
entanto, assim não o fez, preferindo limitar-se a meras alegações ( … )”.

Afirma  “que  a  Lei  de  Usura  não  se  aplica  às  instituições
integrantes  do  Sistema Financeiro  Nacional”,  ser  inaplicável,  in  casu,  o  Código de
Defesa do Consumidor, bem como o instituto da inversão do ônus da prova.

Aduz que o valor fixado a título de honorários advocatícios é
excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, “reformando,  assim,  a r.
Sentença proferida pelo MM. Juiz Monocrático, no que tange exclusivamente aos pontos
aqui focados, como medida de justiça.”.

Contrarrazões, fls. 156/165, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível opina pelo provimento do
recurso, fls. 170/172.

É o relatório. 
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VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Apesar  do  contrato  ter  sido  livremente  ajustado  entre  as
partes,  nada  impede a  sua revisão,  tendo em vista  que o apelado alega  haver
cobranças  abusivas,  o  que  torna  juridicamente  viável,  em  juízo,  eventual
relativização do princípio do pacta sunt servanda.

Pois bem.

Contam  os  autos  que  CESAN  CONSTRUTORA  E
EMPREENDIMENTOS  SANTO  ANTÔNIO  LTDA ajuizou  a  presente  ação
revisional, em desfavor de  BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL,
relatando que firmara com a promovida “Contrato de Leasing destinado a aquisição de
um  veículo  (  … )  para  pagamento  em  60  (sessenta)  prestações,  41  (quarenta  e  um)
prestações já foram liquidadas, conforme demonstrativo em anexo.”

Expôs que “( … ) conforme cálculos acostados ( … ) a Promovida
já recebeu até além do que lhe era devido, ou seja o contrato encontra-se quitado ( … ) mas
a promovida ( … ) vem exigindo o pagamento das prestações indevidas, em condições de
juros abusivos ( … ) acima do limite contratual, querer receber uma prestação por um
valor exorbitante, a correção da dívida se dando além do devido e, por tudo, o desequilíbrio
contratual.”.

Além de outros documentos, anexara à exordial os cálculos
de fls. 37/40, objetivando demonstrar suas alegações.

A instituição  financeira  apresentou  contestação,  fls.  51/86,
entretanto não enfrentou a tese autoral de que o contrato já estaria quitado a partir
da  41ª  (quadragésima  primeira  prestação)  e  –  como  bem  pontuado  pelo
magistrado no decisum hostilizado – não questionou os cálculos trazidos às folhas
37/40  pela  autora,  motivo  pelo  qual  o  julgador,  acertadamente  (art.  302,  CPC)
presumiu como verdadeiras as alegações contidas na peça de ingresso e julgou
procedentes os pedidos.

A  apelante  se  insurge  contra  a  sentença  utilizando
argumentos genéricos e insuficientes a provocar a reforma da decisão recorrida,
uma vez que, como aquela omissão gerou o efeito de presunção de veracidade dos
fatos  (inc.  I  do  art.  333  do  CPC),  não  comportam  mais  discussão  os  cálculos
apresentados pelo autor.
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Acresço que eventuais discussões acerca da capitalização de
juros ou “Lei de Usura”, a título de exemplo, somente seriam viáveis nesta sede
recursal se a contestação as tivesse veiculado objetivando impugnar os cálculos
apresentados (alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor – inc. II do art. 333 do CPC), o que não ocorrera.

Portanto,  concluo  que  o  comando  judicial,  até  aqui,  não
merece qualquer reforma.

Por  outro  lado,  no  que  se  relaciona  aos  honorários
advocatícios, ante a condenação em valor ilíquido, deve-se aplicar o § 4º do art. 20
da  Lei  de  Ritos,  o  qual,  a  sua  vez,  faz  remissão  às  alíneas  do  parágrafo
antecedente,  em  que  são  abalizados  os  critérios  a  serem  apreciados
equitativamente, para o arbitramento da verba honorária.

Dessa forma, analisando-se com a merecida detença os autos,
especialmente os cálculos contábeis de fls. 37/40, o seu trâmite (desde junho 2012,
fl. 2), 01 (uma) audiência realizada (fl. 125) e, por último, a relativa singeleza da
causa,  que se limitou a um único contrato,  sem perder de vista  o  esforço dos
causídicos, reduzo a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por
representar, com fidedignidade, todas as peculiaridades da demanda.

Diante  do  exposto  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  ao
recurso  apelatório,  apenas  para  arbitrar  a  condenação  ao  pagamento  dos
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto. 

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  28  de
agosto  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  fl.  184.  Participaram  do
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de  Sá  e  Benevides).  Presente  ao  julgamento,  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Gabinete  no TJ/PB em João Pessoa-PB,  01  de setembro de
2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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