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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA. AUMENTO DOS JUROS EM RAZÃO DA PERDA DA
QUALIDADE DE SEGURADO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 321 DO STJ. COEFICIENTE DE
EQUALIZAÇÃO DE TAXA (CET). LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. PENA CONVENCIONAL.
ELEVAÇÃO DO DÉBITO EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA DE DÍVIDA
JUDICIAL. ILEGALIDADE.

- Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição não alcança
o fundo do direito reclamado, mas tão somente as parcelas vencidas,
anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação (artigo 206, §5º, I CC).

- Estando ainda em vigor o contrato questionado, mesmo que com algumas
parcelas em atraso, não há falar em início da fluência do prazo prescricional,
a teor do artigo 199, II do CC.

- Em sendo a PREVI entidade de previdência complementar fechada, que
visa a beneficiar seus associados, inexiste qualquer ilegalidade no aumento
da taxa de juros para o contratante que não mais contribui para a entidade na
qualidade de segurado.

- Nos termos da Súmula 321 do STJ, o "Código de Defesa do Consumidor é
aplicável à relação jurídica entre entidade de previdência privada e seus
participantes".

- É legal a cobrança cumulada do coeficiente de equalização de taxa
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(CET), que objetiva, precipuamente, a amortização da dívida, sendo, via de
conseqüência, benéfica ao mutuário.

- Não há falar em capitalização de juros, se tal encargo não restou apurado
quando da realização da perícia contábil.

- A jurisprudência pátria já se sedimentou no sentido de que, uma vez
pactuada, é legal a utilização da Tabela Price, que, por si só, não importa em
capitalização.

- A pena convencional que importa na elevação do saldo devedor em 10%,
tão somente por ter o credor ingressado com ação judicial para receber a
dívida é abusiva e deve ser decotada da avença.

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 1.0707.11.002805-7/001 - COMARCA DE
VARGINHA  - 1º APELANTE: CARMEN MARIA CÂNDIDO - 2º APELANTE:
PREVI-CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - APELADO(A)(S): CARMEN MARIA CÂNDIDO, PREVI-CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

A C Ó R D Ã O

               Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
julgamentos, à unanimidade, em negar provimento ao agravo retido e ao
primeiro recurso de apelação e dar parcial provimento ao segundo recurso de
apelação.

DES. LEITE PRAÇA

RELATOR.

DES. LEITE PRAÇA (RELATOR)

V O T O

               Trata-se de recursos de apelação interpostos por CARMEN
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MARIA CÂNDIDO (1ª APELANTE) E PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (2ª APELANTE) em face da
r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca
de Varginha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela Primeira Apelante nos autos dos Embargos à Execução opostos face à
Segunda Apelante para "o fim de afastar do valor concedido pela embargada
a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, devendo ocorrer
de forma simples, bem como para declarar nula a aplicação do CET -
Coeficiente de Equalização de Taxa previsto na cláusula décima segunda e
seus parágrafos, além de declarar nula a cláusula vigésima primeira do
contrato, determinando o afastamento da incidência de multa e da obrigação
da embargante arcar com acessórios e honorários advocatícios no caso de
ação judicial". Considerou, contudo, válida a cláusula sétima do contrato. Em
razão da sucumbência mínima da Embargante, condenou a Embargada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no
importe de R$2.500,00.

               A Primeira Apelante pugna, primeiramente, pela apreciação do
Agravo Retido aviado às fls. 274/280 dos autos.

               Em suas razões de Apelação, argui, a Recorrente, a prescrição da
pretensão do exequente, haja vista que sua inadimplência contratual data de
outubro de 1995, enquanto o feito executivo somente foi proposto em
dezembro de 2010.

               No mérito, assevera a ilegalidade e abusividade da cláusula 7ª do
contrato entabulado, porquanto majora a taxa de juros pactuada em 6% ao
ano, para 8% ao ano, em razão da perda da qualidade de segurado, o que
acaba por obrigar o consumidor a manter-se filiado à associação.

               Requer, assim, o provimento do Agravo Retido e o acolhimento da
prejudicial de mérito arguida. Ultrapassada esta tese, pleiteia seja declarada
nula a cláusula 7ª do contrato firmado.

               A Segunda Apelante, por sua vez, afirma que lhe são
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inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, na
qualidade de entidade fechada, não fornece seu produtos ao mercado de
consumo.

               Defende a legalidade da aplicação do Coeficiente de Equalização
de Taxas (CET) ao argumento de que este incide somente sobre o valor das
parcelas de amortização e não sobre o saldo devedor, ressaltando que,
como o CET aumenta o valor das parcelas, consequentemente reduz o saldo
final devido.

               Afirma, ainda, que, no contrato firmado não há capitalização de
juros, mas sim, aplicação do sistema de amortização da Tabela Price, que
oferece a menor parcela inicial para os mutuários e é perfeitamente lícito.

               Por fim, sustenta que a cláusula 21ª do contrato, que prevê a pena
convencional de 10% sobre o montante do débito se o credor necessitar
recorrer à Justiça encontra amparo no Código Civil, em seus artigos 411, 412
e 416 e não implica em elevação do débito, mas sim, na imposição de pena
pecuniária.

               Neste contexto, pugna pela reforma do decisum.

               Contrarrazões foram apresentadas às fls. 484/501, pela
Embargante, e às fls. 503/513, pela Embargada.

               É o relatório.

               Do recurso aviado por Carmen Maria Cândido:

               Conheço do recurso, uma vez presentes seus requisitos de
admissibilidade.

               A priori, analiso o Agravo Retido interposto pela Embargante às
274/280, posto que requerida sua apreciação pelo Apelante em suas razões
recursais.
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               O recurso foi aviado contra a decisão de fl. 204/205, que afastou a
prejudicial de prescrição arguida na peça inicial.

               Alegou a Agravante, naquela oportunidade, que deixou de adimplir
com suas obrigações contratuais a partir da 53ª parcela, vencida em 31 de
outubro de 1995 e que, como a cláusula 20ª da Escritura de Compra e Venda
dispõe que a falta de pagamento de três prestações consecutivas constitui
motivo para o vencimento da totalidade da dívida, o prazo prescritivo deve
ser computado a partir daquela data. Afirma que, com o advento do Código
Civil de 2002, o prazo em questão foi reduzido para cinco anos, de modo
que, contando-se este interregno a partir de 11/01/2003, encontra-se
prescrita a pretensão da Exequente.

               Analisando os autos, tenho que carece de respaldo a tese
apresentada pela Agravante.

               Primeiramente, impende aqui consignar que, como o contrato
entabulado ainda está em vigor, não se iniciou a contagem do prazo
prescricional, a teor do artigo 199, II do Excerto Civilista:

"Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - omissis;

II - não estando vencido o prazo;

               Assim, diferentemente do sustentado pela Agravante, o termo inicial
da prescrição não é a data do inadimplemento do contrato, mas do
vencimento da última parcela, ainda que haja previsão de vencimento
antecipado.

               A propósito, o seguinte entendimento do eg. STJ, no sentido
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de que o termo inicial da prescrição para execução de contrato corresponde
ao dia de vencimento da última parcela:

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO
VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO
INICIAL.

1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito
para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição
reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante
do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do
prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela,
10.2.2008. Precedentes.

3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora,
entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio
devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito.

4. Recurso especial não provido". (STJ. REsp 1247168/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 17/05/2011). (grifo nosso).

               No caso em espeque, restou avençado na escritura de compra e
venda firmada entre as partes em 1991, que o pagamento do financiamento
se daria em 240 parcelas, prorrogáveis por mais 120, em caso de existência
de saldo devedor. Ora, mesmo desconsiderando-se a aludida prorrogação,
ainda assim a avença findar-se-ia somente em 2011.

               Destarte, se a execução em apenso foi ajuizada em 2010, não há
falar em prescrição.

6



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

               De mais a mais, o simples fato de ter sido consignado na avença
nestes autos contestada a faculdade de a interveniente credora de antecipar
o vencimento da totalidade da dívida em razão do inadimplemento, não a
obriga a proceder dessa maneira.

               A propósito, o seguinte aresto:

EMENTA: EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- ESCRITURA PÚLICA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- PRESCRIÇÃO- INEXISTÊNCIA- ARTIGO
614,II DO CPC- DESCUMPRIMENTO- EMENDA À INICIAL- SENTENÇA
CITRA- PETITA- CASSAÇÃO

I - Nas obrigações de trato sucessivo, recomeça novo prazo prescrional,
cada vez que surge a obrigação seguinte;

II- Nos termos do artigo 614, I e II do CPC incumbe ao credor instruir a
execução com o título executivo extrajudicial e com o demonstrativo
atualizado do débito até a data da propositura da ação. Inexistindo tais
documentos, impõe-se a intimação do exeqüente para juntá-los, aos autos,
em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 616, do
CPC.

III- A sentença que não esgota a prestação jurisdicional, deixando de
apreciar as questões de fato e de direito formuladas pelas partes é
considerada citra petita, devendo sua nulidade ser reconhecida.

Corpo do Texto:

(...)

Entretanto, conforme orientação do STJ, em obrigações de trato sucessivo, o
vencimento antecipado do débito, conseqüência direta da inadimplência, não
altera a prescrição da execução das parcelas em
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atraso.

(...)

Na hipótese em tela, como dito, observa que o contrato foi celebrado em
26/08/1991, para ser pago em 240 parcelas mensais, a contar de 01/09/1991
(fls.19), isto é, 20 anos.

Disso se infere que o vencimento, normal, do contrato seria em 01/09/2011,
quando, então, iniciar-se-ia o prazo para contagem da prescrição, no que
tange à execução dos valores em atraso. Note-se que pensar de modo
diverso seria contemplar o enriquecimento ilícito do devedor, o que é vedado
no ordenamento brasileiro.

 (Apelação Cível  1.0433.09.291240-4/001, Rel. Des.(a) Luciano Pinto, 17ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/01/2012, publicação da súmula em
02/02/2012)

               E, ainda que assim não fosse, entendendo-se como inicio do
cômputo prescricional a data do inadimplemento, não haveria falar em
prescrição, senão vejamos.

               O prazo prescricional aplicável à espécie, com o advento do Código
Civil de 2002, é o quinquenal, a teor do artigo 206, §5º, I do aludido
regramento, que assim dispõe:

"Art. 206 - Prescreve:
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(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular;"

               Dito isso, tem-se do processado que a primeira prestação
inadimplida data de 31/10/1995 (fl. 73), sendo certo que, após esta data, o
mutuário não mais quitou nenhuma parcela.

               A presente ação foi ajuizada em 14/02/2011 (fl. 02 verso), quando
já vigente o Código Civil de 2002, impondo-se, desta feita, a observância da
regra de transição prevista no seu art. 2.028, a fim de se verificar qual o
prazo prescricional a ser aplicado.

               Estabelece o art. 2.028 do CC/2002 que:

"Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais
da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

               O novo Código entrou em vigor em 11/01/2003, de tal sorte que é
fácil concluir que nessa data não havia transcorrido mais de dez anos do
termo inicial da contagem do prazo, aplicando-se, por conseguinte, a nova
regra prescricional, qual seja, de cinco anos, a partir de sua vigência.

               Sobre o tema, trago à baila a lição do i. doutrinador Antônio Jeová
Santos, in verbis:
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"Em suma, a prescrição que ainda não foi consumada está despida das
características do direito adquirido, donde ser aplicável o art. 2.028 do
CC/2002. Quando os prazos prescricionais previstos no novel Código foram
abreviados, mas já ultrapassado menos da metade do tempo previsto no
Código Beviláqua, contar-se-á o novo prazo - diminuído - a começar da data
em que o novo Código entrou em vigor, desprezando o tempo que fluiu. Se o
prazo, apesar de abreviado pelo Código Civil de 2002, tiver escoado mais da
metade do tempo previsto no Código Civil de 1916, aquele prazo agigantado
continuará seu fluxo normal, sem a incidência das novas regras." (Antônio
Jeová Santos, Direito Intertemporal e o Novo Código Civil, RT, São Paulo,
2003, pgs., 106/108.)

               Entretanto, há que se lembrar que nas demandas que envolvem
relações jurídicas de trato sucessivo, a cada parcela devida deve ser
computado o aludido prazo, separadamente, não havendo, assim, que se
falar em prescrição total da pretensão autoral, como defende o Apelante.

               Nesse sentido, mutatis mutandis:

A Ç Ã O  D E  C O B R A N Ç A  -  I N T E R E S S E  D E  A G I R  -
NECESSIDADE/UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL -
OCORRÊNCIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - OBRIGAÇÃO DE TRATO
SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REQUERIMENTO DE
APLICAÇÃO DO TOTAL DOS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
REFERENTES A 1995 E 1996 - PERCENTUAIS RESULTANTES DA SOMA
DE REAJUSTE E AUMENTO - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
DEVER DE APENAS RECOMPOR O VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS -
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
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Estando presentes a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional
pleiteado e a adequabilidade do procedimento escolhido para se atingir tal
fim, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Nas obrigações de trato sucessivo, a violação do direito acontece de forma
contínua, renovando-se o prazo prescricional em cada prestação periódica
não cumprida. Sendo assim, impõe-se reconhecer a prescrição, tão-somente
em relação à pretensão do reajustamento anterior aos cinco anos que
antecederam ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103, da Lei nº
8.213/91.

Prevendo o regulamento da entidade de previdência privada que o reajuste
dos benefícios seria feito de acordo com a regulamentação do Ministério da
Previdência e da Assistência Social, e deixando-se claro, nas Portarias nºs
2.005/95 e 3.253/96, que os índices divulgados por tal órgão incluíam uma
parcela de reajuste e outra de aumento real do valor do benefício
previdenciário a ser pago, a requerida apenas tem o dever de aplicar a
primeira parte do índice, recompondo o valor a ser recebido pelos
beneficiários do plano de previdência privada em face das perdas
inflacionárias.

A entidade de previdência privada deve sempre zelar pela manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro de sua contabilidade, de modo a fazer com
que suas receitas sejam suficientes para o pagamento dos beneficiários. Em
vista disso, para que se pudesse aplicar um aumento real sobre os
benefícios pagos, seria necessária proporcional elevação de suas receitas, o
que provocaria grande aume nto das contribuições pagas pelas pessoas que
participam da ré e ainda se encontram na ativa. Do contrário, o aumento real
dos benefícios provocaria grave desequilíbrio nas contas da requerida, o que
poderia facilmente conduzir à sua quebra, deixando a descoberto todos os
beneficiários, inclusive os já aposentados.

  (Apelação Cível  1.0317.06.069886-5/002, Rel. Des.(a) Eduardo Mariné da
Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2009, publicação da
súmula em 12/11/2009)
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               In casu, como dito alhures, tratando-se de relação de trato
sucessivo, a prescrição não alcança o fundo do direito reclamado, mas tão
somente as parcelas vencidas, anteriores aos cinco anos do ajuizamento da
ação.

               Iniciando-se a contagem do lustro a partir de 11/01/2003, tem-se
que a demanda deveria ter sido proposta até janeiro de 2008.

               Não obstante, verifica-se do processado que foi realizada
notificação do devedor e protesto do título consubstanciado na escritura
pública antes de findo o prazo prescricional, que têm o condão de
interromper tal interregno, o que afasta a tese defendida pela Agravante.

               Assim, por qualquer ângulo que se analise a situação posta, deve
ser afastada a tese de prescrição, como bem entendeu o d. magistrado
primevo.

               Com tais considerações, nego provimento o Agravo Retido aviado.

               Passo, agora à análise do recurso de apelação.

               Em sede recursal, alega a Primeira Apelante a ocorrência da
prescrição e a ilegalidade da majoração dos juros em decorrência da perda
da qualidade de segurado.

               No que toca à prejudicial de mérito, com o julgamento do agravo
retido, resta prejudicada sua análise.

               Quanto à alegação de nulidade da cláusula que prevê a majoração
dos juros, melhor sorte não assiste à Recorrente.

               Preceitua a cláusula 7ª da Escritura de Compra e Venda entabulada
entre as partes, aqui combatida:
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"CLAUSULA SÉTIMA - Que ficam ajustados juros a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor e capitalizados
mensalmente, os quais elevar-se-ão a 8% (oito por cento) ao ano se o
devedor marido (mulher) perder a qualidade de associado da PREVI".

               De tal leitura, é possível extrair de forma clara e precisa qual o
requisito para fazer jus aos juros reduzidos de 6% ao ano, não havendo falar
em prejuízo ao contratante por ausência de informação.

               Noutro giro, é sabido e ressabido que a finalidade precípua de
entidades de previdência privada, tais como a Embargada, é o benefício de
seus segurados, que contribuem para a constituição de seu patrimônio. É
certo, ainda, que estes entes sequer auferem lucro em suas atividades, de
modo que todo seu superávit é reaplicado na própria associação.

               Diante do caráter contributivo e da essencialidade dos associados
para a subsistência e própria existência da entidade de previdência, não me
afigura justo tratar de maneira semelhante aquele que auxilia a entidade com
pagamentos periódicos com outro que deixou de colaborar, por não mais ser
associado. É um verdadeiro contrassenso equiparar esses mutuários.

               Dito isso, impende aqui lembrar que mesmo o funcionário que
almeja se desligar do Banco do Brasil pode permanecer como associado à
PREVI, bastando, para tanto, manter seu vínculo ao plano no qual se
inscreveu (fl. 31).

                Assim, se o mutuário, desligando-se da Instituição Financeira
empregadora, optou expressamente por desvincular-se do plano de
previdência anteriormente contratado, não mantendo mais qualquer relação
de contribuição com a associação, creio ser licita a
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alteração da taxa de juros para aquela previamente pactuada.

               E não é despiciendo lembrar que os juros remuneratórios devidos
por quem não mais é associado ainda são inferiores à taxa média de
mercado praticada, conforme consignado pelo i. expert (fl. 292), bem como
ao patamar máximo previsto pela lei de regência, inexistindo, pois, qualquer
abusividade.

               De tal sorte, carece totalmente de amparo a tese apresentada pela
Recorrente.

               Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo Retido e ao
Recurso de Apelação interpostos pela Embargante.

               Do recurso aviado pela PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

               Em sede recursal, defende a Embargante a não aplicação do CDC,
a legalidade do CET e da pena convencional de 10% e, ainda, a inexistência
de capitalização de juros, mas sim de utilização da Tabela Price.

               A princípio, cumpre frisar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor se aplica às entidades de previdência privada, conforme
entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no
enunciado de súmula 321, in verbis:

 "Súmula 321 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação
jurídica entre entidade de previdência privada e seus participantes."
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               Feita essa breve consideração, passo a analisar as cláusulas cuja
legalidade foi questionada.

               Contrariamente do decidido em primeira instância, entendo inexistir
qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança do Coeficiente de
Equalização de Taxas (CET).

                A Escritura de Compra e Venda firmada entre as partes assim
consignou a respeito do aludido encargo:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Que sobre as prestações mensais de
amortização do saldo devedor, será aplicado um "Coeficiente de Equalização
de Taxas - CET", destinado a prevenir e/ou corrigir eventuais diferenças
decorrentes da adoção de índices não uniformes para a correção do saldo
devedor e das prestações respectivas de amortização e, bem assim, da não
coincidência dos períodos de incidência de uns e outros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sobre a prestação inicial incide um "CET" de 5%
(cinco por cento) do seu valor, já incorporado à importância mencionada na
CLAUSULA SEXTA, acima.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Anualmente, ao ensejo da data-base para
reajuste salarial dos funcionários em atividade do Banco do Brasil S/A., o
valor da prestação de amortização do saldo devedor, após o reajuste previsto
na CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA será acrescido de um "CET" de 1% (um
por cento).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O "CET" previsto no parágrafo anterior incidirá
mesmo na hipótese de, por ocasião da respectiva data base, não ocorrer
elevação geral de vencimento-padrão dos funcionários em atividade do
Banco do Brasil S.A.

PARÁGRAFO QUARTO - O valor das prestações mensais de amortização
do saldo devedor será acrescido ainda de um "CET" de 6%

15



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

(seis por cento) e de um de 3% (três por cento) a partir dos meses em que,
após a presente data, ocorrerem, respectivamente, a primeira e a segunda
promoções do associado."

               De tal leitura é possível vislumbrar que esta cobrança visa, na
verdade, corrigir diferenças decorrentes da aplicação de índices não
uniformes e, consequentemente, corrigir o saldo devedor.

               Em outras palavras. Com a aplicação dos percentuais elencados na
cláusula supra transcrita e a majoração das prestações mensais cobradas,
há, consequentemente uma maior amortização do valor total devido, ou seja,
redução do saldo devedor.

               É de se frisar que o CET incide sobre as prestações mensais de
amortização e não sobre o saldo devedor, possuindo, por óbvio, finalidade
distinta da correção pelo IGPM, mencionada na cláusula décima do termo
contratual. Carece, assim, totalmente de respaldo a tese apresentada pela
Autora de que o Coeficiente de Equalização de Taxas implica em majoração
do financiamento contratado.

               Nesse sentido, é assente a jurisprudência hodierna deste colendo
Tribunal de Justiça:

AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - FORMA DE
REAJUSTE - PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CONTRATO - CET - LEGALIDADE - SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO - correção do saldo devedor anteS Do abatimento das
prestações - TABELA PRICE - LEGALIDADE, DESDE QUE NÃO
ACARRETE ANATOCISMO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -
PRÁTICA VEDADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO
ANUAL - POSSIBILIDADE.
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O contrato celebrado entre as partes não previu o reajuste pelo plano de
equivalência salarial da categoria profissional - PES/CP. Logo, tal índice não
pode servir para correção do saldo devedor e das prestações mensais.

Não há qualquer ilegalidade nem abusividade na cobrança do Coeficiente de
Equalização de Taxas (CET), prevista no contrato celebrado livremente pelas
partes, porque beneficia a autora, na medida em que tem por escopo a
quitação do saldo devedor.

O sistema de amortização em que o agente financeiro procede à atualização
do saldo devedor, antes do abatimento do valor da prestação mensal paga,
encontra amparo na legislação vigente, sendo descabida a pretensão do
mutuário, no sentido de que se proceda à atualização do saldo devedor, após
o abatimento da prestação paga.

A utilização da Tabela Price é admitida no ordenamento jurídico brasileiro,
desde que não acarrete a capitalização de juros sobre juros vencidos e não
pagos (anatocismo).

No caso em tela, o contrato foi celebrado em 30.04.1991, período em que
não se admitia a capitalização mensal de juros. E, estando a prática prevista
na cláusula 2.3, da avença, deve ser vedada, conforme determinado na
sentença primeva.

A capitalização anual é permitida conforme art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei
de Usura), bem assim conforme o art. 591 do NCC.

  (Apelação Cível  1.0024.06.130700-5/001, Rel. Des.(a) Eduardo Mariné da
Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2010, publicação da
súmula em 14/10/2010)

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE
DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 739ª, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N.321 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA
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DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. LEGALIDADE. MULTA
PARA A COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA
QUE CONCEDE PODERES AO REPRESENTANTE DO BANCO.
ILEGALIDADE. É prescindível a apresentação de memória de cálculo, com o
apontamento do valor devido, quando nos embargos do devedor a
argumentação firmada diz respeito ao reconhecimento de nulidade de
determinados encargos contratados entre as partes. Aplicam-se às entidades
de previdência privada as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Incidência da Súmula n.321 do STJ. A capitalização de juros em contratos
imobiliários, independentemente da periodicidade, é proibida, nos termos do
art. 4° do Decreto n° 22.626/33 por proporcionar um desequilíbrio econômico-
financeiro entre as partes. Não há ilegalidade nem abusividade na cobrança
do coeficiente de equalização de taxas. Se a multa estipulada para a
hipótese de cobrança judicial do débito enquadra-se nos termos do artigo 51,
inciso IV, do CDC, deve ser ela declarada nula. O mesmo acontece com a
cláusula que imponha representante para concluir ou realizar outro negócio
jurídico pelo consumidor, também vedada pelo artigo 51, inciso VIII, do CDC.
(Apelação Cível  1.0382.09.099561-6/001, Rel. Des.(a) Tiago Pinto, 15ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2012, publicação da súmula em
12/06/2012)

EMENTA: REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO HABITACIONAL -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE - COEFICIENTE DE
EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - REGULARIDADE - MULTA CONTRATUAL -
REDUÇÃO DE LIMITE.

A capitalização mensal de juros deve ser afastada nas hipóteses em que sua
incidência não encontra guarida legal.

O chamado coeficiente de equalização de taxas contratualmente previsto,
porque implica correção da parcela mensal e, com isto, maior amortização da
dívida, não denota prática abusiva.

Uma vez admitida a incidência do Código de Defesa do Consumidor no pacto
litigioso, a redução da multa nele fixada em 10% deve ser admitida a partir de
02.08.06, por força da Lei nº 9.298/96. Recurso
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provido em parte.   (Apelação Cível  1.0024.06.997920-1/002, Rel. Des.(a)
Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2012,
publicação da súmula em 10/02/2012)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA
PETITA - REJEITADA - CET - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS - VEDADA - RECURSOS IMPROVIDOS. A sentença não padece de
qualquer vício, pois a douta Juíza primeva abordou, segundo o seu livre
convencimento motivado, a questão posta, resolvendo-a de acordo com os
fundamentos contidos na decisão recorrida. Não há que se falar em
abusividade da cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET),
sem qualquer amparo probatório, visto que tal medida está prevista no
contrato firmado livremente entre as partes, e visa equalizar a distorção entre
os índices aplicados para correção do saldo devedor e o índice de reajuste
da prestação. No caso dos autos, não restou demonstrada a má-fé da ré ao
efetuar as cobranças, eis que lastreadas em contrato cuja revisão somente
foi promovida em juízo. Dessa forma, a restituição ou compensação de
eventual crédito a ser apurado a favor dos autores deverá ocorrer na forma
simples. A capitalização mensal de juros, como prevê a Súmula 121 do STJ,
é ilícita, e tendo o contrato objeto dos autos sido antes do Código Civil de
2002, o qual passou a permitir a capitalização anual (art. 591), dessa forma,
deve ser mantido o entendimento esposado na sentença.

  (Apelação Cível  1.0024.04.352126-9/004, Rel. Des.(a) Hilda Teixeira da
Costa, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2010, publicação da
súmula em 17/08/2010)

               No que toca à capitalização de juros, antes de mais nada, cumpre
lembrar que, aos contratos firmados em 1991, como o aqui ventilado, era
vedada a capitalização mensal de juros a teor do artigo 4º do Decreto
22.626/33, bem como do enunciado de súmula 121 do Supremo Tribunal
Federal.
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               Não obstante, na hipótese em apreço, apesar de consignado
expressamente na Escritura de Compra e Venda a capitalização mensal de
juros (cláusula sétima, fl. 171), a perícia realizada concluiu que não havia a
cobrança do aludido encargo, o que contraria a tese apresentada pela
Embargante.

               Confira-se:

"6. Apesar da proibição de incidência de juros capitalizados, consoante o
disposto na Súmula 121 do STF, há na presente espécie a incidência destes
juros capitalizados?

Não."

               Assim, não havendo a alegada cobrança no contrato entabulado,
não há falar em seu decote, da forma como entendeu o MM. Juiz a quo.

               Entretanto, apesar de não restar configurada a cobrança de juros
capitalizados, a própria Ré confirma a aplicação da Tabela Price, como
sistema de amortização.

               Dito isso, a princípio, não se verifica nenhuma abusividade no
contrato em testilha no tocante à utilização da Tabela Price.

               A jurisprudência pátria já se sedimentou no sentido de que, uma
vez pactuada, é legal a utilização da Tabela Price, que, por si só, não importa
em capitalização.

               Com efeito, entende-se perfeitamente possível a incidência da
correção monetária e juros sobre o saldo devedor antes da amortização
decorrente do pagamento da respectiva parcela mensal
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do financiamento, até porque se o mutuário quitar, todos os meses, a parcela
referente aos juros, não haverá capitalização alguma.

               Destarte, o certo é amortizar o saldo somente após a atualização do
débito. Afinal, o capital colocado à disposição do mutuário deve retornar para
o mutuante devidamente atualizado e acrescido da remuneração pactuada.

               Se o valor da prestação mensal englobar os juros pactuados e a
amortização do principal, como se verifica no Sistema da Tabela Price, ao
final do prazo contratual, o saldo devedor é zerado.

               Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na adoção desse
sistema no contrato de financiamento habitacional.

               Confira-se deste egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL-  APELAÇÃO- AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO HABITACIONAL- PERÍCIA NÃO REALIZADA-
CERCEAMENTO DE DEFESA- NÃO-OCORRÊNCIA- CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR- APLICABILIDADE NO QUE COUBER- LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA- IMPOSSIBILIDADE
-  SÚMULA 596 /STF-  CAPITAL IZAÇÃO ANUAL DE JUROS-
A D M I S S I B I L I D A D E -  T A B E L A  P R I C E -  A N A T O C I S M O -  N Ã O
CARACTERIZAÇÃO- TAXA DE JUROS CONTRATADA- ABUSIVIDADE -
NÃO-OCORRÊNCIA- ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA PAGA- CABIMENTO- SEGURO- VENDA
CASADA- ESTIPULANTE MANDATÁRIA- NÃO CONFIGURAÇÃO-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS- IMPOSSIBILIDADE- REPETIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO- CABIMENTO- RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO- RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

  (Apelação Cível  1.0024.03.886941-8/001, Rel. Des.(a) Márcia De Paoli
Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2007,
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publicação da súmula em 12/09/2007)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE CONDICIONADA
AO RECOLHIMENTO PRÉVIO DE MULTA F IXADA EM ED.
DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. REVISÃO
CONTRATUAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TR. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE. PROVA. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
9.298/96. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

O mecanismo de amortização da Tabela Price não implica, necessariamente,
anatocismo.

(...).   (Apelação Cível  1.0024.05.894661-7/001, Rel. Des.(a) Irmar Ferreira
Campos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2007, publicação da
súmula em 18/12/2007)

               Assim, carece de reforma a sentença objurgada para decotar o
afastamento da capitalização, já que inexistente sua cobrança no contrato
firmado.

               Por fim, quanto a pena convencional firmada no contrato, creio que
a sentença vergastada, que determinou sua extirpação, deve ser mantida.

               A Escritura de Compra e Venda questionada assim determinou
quanto a esta cobrança:

"CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - Que, se a PREVI, para cobrança do
que lhe for devido, tiver que recorrer a justiça, ele (a-s) devedor (es-
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a-s) pagar-lhe-á (ao), ainda, a pena convencional de 10% (dez por cento)
sobre o montante do débito, inclusive acessórios, mais custas processuais e
honorários de advogado."

               Não obstante, nos termos do artigo 51, XII do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua
obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

               No caso entelado, há óbvio abuso na cobrança da aludida cláusula,
que prevê vantagem exagerada à entidade de previdência privada, sem
resguardar ao consumidor igual direito.

               Quanto a este mister, perfilho o entendimento exarado pela d.
magistrada primeva quando afirmou que tal estipulação implica em
"enriquecimento sem causa da embargada, podendo até mesmo estimular a
desnecessária utilização de provimentos jurisdicionais apenas para obter a
majoração dos valores devidos".

               Por outro norte, é cediço que o artigo 20 do Código de Processo
Civil já prevê a fixação da verba honorária pelo juiz, a serem pagos pelo
vencido ao vencedor da demanda. Ora, se ao sucumbente já é imposta a
cobrança de honorários advocatícios judicialmente arbitrados, não se mostra
razoável ter que arcar com a mesma verba em decorrência de estipulação
contratual.
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               Corroborando tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE
DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 739ª, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N.321 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COBRANÇA DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS.
LEGALIDADE. MULTA PARA A COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO.
ABUSIV IDADE.  CLÁUSULA QUE CONCEDE PODERES AO
REPRESENTANTE DO BANCO. ILEGALIDADE. É prescindível a
apresentação de memória de cálculo, com o apontamento do valor devido,
quando nos embargos do devedor a argumentação firmada diz respeito ao
reconhecimento de nulidade de determinados encargos contratados entre as
partes. Aplicam-se às entidades de previdência privada as regras do Código
de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula n.321 do STJ. A
capitalização de juros em contratos imobiliários, independentemente da
periodicidade, é proibida, nos termos do art. 4° do Decreto n° 22.626/33 por
proporcionar um desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes. Não há
ilegalidade nem abusividade na cobrança do coeficiente de equalização de
taxas. Se a multa estipulada para a hipótese de cobrança judicial do débito
enquadra-se nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, deve ser ela
declarada nula. O mesmo acontece com a cláusula que imponha
representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo
consumidor, também vedada pelo artigo 51, inciso VIII, do CDC.   (Apelação
Cível  1.0382.09.099561-6/001, Rel. Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 31/05/2012, publicação da súmula em 12/06/2012)

EMENTA: AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PREVISÃO DE
COBRANÇA DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE.
Entendo pela ilegalidade da cobrança da TAC, na medida em que se trata de
custo relativo à atividade do banco, que não pode ser transferida para o
consumidor.
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V.P.V: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TAXA DE
REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO.
HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

1 - "É admitida a incidência da comissão de permanência desde que não
cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária
e/ou multa contratual" (STJ - AgRg no REsp n° 1.069.614/MS).

2 - Não há abusividade ou ilegalidade na cobrança da tarifa de abertura de
crédito, desde que expressamente estipulada e quantificada no contrato.

3 - A cláusula correspondente aos "pagamentos de serviços de terceiros",
que não especifica quais seriam, efetivamente, as despesas realizadas, se
mostra abusiva na medida em que desrespeita os princípios da informação e
da transparência consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

4- A constatação da ilegalidade da denominada "taxa de registro de contrato"
somente se dá nos contratos firmados após a vigência da Lei n. 11.882, de
23/12/2008.

5- Configura cobrança abusiva a tarifa pela emissão do boleto bancário, nos
termos dos arts. 39, V, e 51, § 1°, I e III, todos do CDC.

6- A estipulação contratual prevendo o pagamento de honorários na hipótese
de cobrança extrajudicial decorrente da inadimplência se mostra abusiva, já
que a aludida verba somente é devida diante de condenação judicial, nos
termos do art. 20 do CPC.

7 - Uma vez comprovado o pagamento de valores indevidos, mister se faz
sua devolução, entretanto, de maneira simples, posto que não se pode
atribuir ao banco qualquer má-fé quando da cobrança de valores
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previstos no contrato.   (Apelação Cível  1.0525.09.175838-9/001, Rel.
Des.(a) Cláudia Maia, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2012,
publicação da súmula em 19/09/2012)

               Ante o exposto, nego provimento ao agravo retido e ao primeiro
recurso de apelação e dou parcial provimento ao segundo recurso de
apelação para declarar válida a aplicação do Coeficiente de Equalização de
Taxas (CET) ao contrato, bem como para decotar do decisum a exclusão da
capitalização, já que inexistente sua cobrança no termo firmado. Fica
mantida a sentença no remanescente.

               Em razão da alteração do julgado, devem as partes ratear as custas
processuais e honorários advocatícios fixados em sentença na proporção de
40% (quarenta por cento) devidos pela Autora e 60% (sessenta por cento)
pela Ré, observado o disposto na Lei 1060/80 quanto a primeira e
autorizada, desde já, a compensação da verba honorária.

               É o meu voto.

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA (REVISOR) - De acordo
com o(a) Relator(a).

DES. LUCIANO PINTO - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO
PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO"
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