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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Napoleão da Silva Azevedo – Adv. Danilo Cazé Braga (OAB-PB
12.236)

Apelado: BANCO ITAULEASING S/A – Adv. Antônio Braz da Silva (OAB-
PB 12.450-A)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REVISÃO  DE  CONTRATO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  SENTENÇA  QUE  RECONHECEU
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO. REFORMA
DA  DECISÃO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  E
PROPORCIONAL.  CPC/1973.  COMPENSAÇÃO
DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL
DA APELAÇÃO. 

Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e
vencido, serão recíproca e proporcionalmente
distribuídos  e  compensados  entre  eles  os
honorários e as despesas.

Súmula  306  do  STJ  -  Os  honorários
advocatícios devem ser compensados quando
houver sucumbência recíproca, assegurado o
direito autônomo do advogado à execução do
saldo  sem  excluir  a  legitimidade  da  própria
parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo.

RELATÓRIO

Napoleão da Silva Azevedo interpôs Apelação contra
o  BANCO ITAULEASING S/A hostilizando sentença do Juízo de Direito
da 12ª Vara Cível desta Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação de
Revisão de Contrato ajuizada contra a Instituição Financeira.

Na  sentença  (fls.  63/66),  o  Magistrado  julgou
parcialmente  procedente  declarando  abusivos  os  juros  moratórios
previstos na Cláusula n.º 26 do Contrato, reduzindo-os para 1% ao mês, e
condenou o Demandado a restituir a diferença, na forma simples, a ser
apurada em liquidação de sentença.

Considerou  que  o  réu  decaiu  em  parte  mínima  do
pedido o condenou o Autor a pagar honorários advocatícios ao advogado
do Banco, que arbitrou em R$ 1.000,00, suspensa a exigibilidade em face
da gratuidade processual deferida (fls. 63/66).

Opostos  embargos  de  declaração,  o  Juízo  rejeitou  o
recurso na decisão de fls. 83/84.

Nas  razões  recursais  (fls.  87/90),  o  Apelante  alegou
que  o  único  ponto  julgado  improcedente  na  sentença  foi  o  pedido
acessório de devolução em dobro, e como os demais foram acolhidos, a
sucumbência  foi  mínima,  devendo  o  Demandado  arcar  com  todos  os
encargos de demanda.

Todavia, o juízo entendeu que a sucumbência mínima
foi do Banco, e condenou o autor a custear, sozinho, as custas processuais
e honorários do advogado do Demandado, arbitrados em R$ 1.000,00.

Pugnou penou pelo provimento do recurso para fosse
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revertida a sucumbência estabelecida na sentença.

Contrarrazões oferecidas (fls. 95/106).

A  Procuradoria  de  Justiça,  com vista  dos  autos  (fls.
116/118),  indicou  o  prosseguimento  do  recurso  sem  apresentar
manifestação  de  mérito,  por  entender  que  inexiste  no  caso  concreto
interesse que imponha a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

De início, faço constar que a sentença foi publicada em
18 de dezembro  de 2015,  e  como o  objeto  do recurso  restringe-se à
sucumbência fixada na sentença e respectivos honorários de advogados,
aplica-se ao caso concreto no CPC de 1973.

Busca o Apelante a reforma da sentença o condenou ao
pagamento das custas processuais  e  honorários  advocatícios  arbitrados
em R$ 1.000,00, por ter sido considerado sucumbente na maior partes
dos pedidos.

Dos autos, infere-se que o Apelante ajuizou a demanda
buscando  a  revisão  de  Contrato  de  Arrendamento  Mercantil,  para
aquisição dum veículo CHEVROLET, modelo Classic, ano 2010, obtendo a
quantia financiada de R$ 31.600,00, em 72 parcelas de R$ 793,95, e que,
ao final, pagaria a quantia de R$ 57.164,40, tudo expressamente previsto
no Contrato, item Condições da Operação, fl. 17.

Na inicial, apontou como abusiva a Cláusula n.º 26 do
contrato, que prevê cobrança de juros moratórios no limite de 0,49% ao
dia de atraso, totalizando 14,7% ao mês, pleito este que foi acolhido na
sentença, reduzindo-os moratórios para 1% ao mês, conforme se infere às
fls. 63/66.

Ocorre  que  o  pedido  de  revisão  do  contrato  com
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anulação da cláusula contratual n.º 26, para declarar abusivos os juros
moratórios foi  favorável,  enquanto que para a Instituição Financeira os
demais foram favoráveis.

Todavia, no caso concreto, não há como se admitir que
o julgamento favorável  à Apelada dê o direito à sucumbência mínima,
visto  que  os  outros  pedidos  são  desdobramento  ou  consequências  do
primeiro, pois tratam de consignação das parcelas no valor indicado pelo
autor,  manutenção  de  posse  do  bem financiando,  para  impedir  que  a
instituição financeira ajuizasse ação de busca e apreensão, exclusão do
nome do  Promovente  dos  órgãos  de proteção  ao  crédito  e  fixação  de
multa diária.

Logo, não vislumbro hipótese de sucumbência mínima
para impor exclusivamente ao Promovente/Apelante a  obrigar de arcar
com a sucumbência.

No caso, entendo que cada parte foi vencido e vencedor
no processo, e que a sucumbência deve ser proporcional, na forma do art.
21,  caput,  do CPC/1973,  admitindo-se a  compensação dos  créditos  de
honorários, na forma da Súmula n.º 306 do STJ.

Súmula 306 do STJ - Os honorários advocatícios devem
ser  compensados  quando  houver  sucumbência
recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado
à  execução  do  saldo  sem  excluir  a  legitimidade  da
própria parte.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso
para, na forma do art. 21, caput, do CPC/1973 e Súmula n.º 306
do STJ, reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional, vistos
que  cada  parte  foi  vencido  e  vencedor,  ficando  cada  uma  com
encargo de 50% das custas processuais e honorários advocatício,
que  arbitro  em  15%  do  proveito  econômico,  restando
compensados nos termos da súmula acima referida.

Para  o  Apelante,  as  custas  processuais  ficarão
suspensas,  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  n.º  1.060/50,  em  face  da
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gratuidade processual deferida no processo (fl. 21/23).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator
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