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APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CONTRATO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  LEGALIDADE.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  APLICAÇÃO  DO  LIMITE  DE
12%  ÀS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.
INEXISTÊNCIA.  PACTUAÇÃO  VÁLIDA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO

– A incidência  da  capitalização  mensal  de  juros  é
permitida.

– Os  juros  remuneratórios  nos  contratos  bancários
não estão limitados a 12% ao ano.

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

A C O R D A  a Terceira Câmara Cível  do Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento, por votação unânime, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Apelação Cível, interposta  por  Olimar da
Silva Dalia Filho, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca de João Pessoa (fls. 82/88) que, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL
DE  CONTRATO”  por  ele  ajuizada  em  face  da  AYMORÉ  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO  S/A,  julgou  improcedentes  os
pedidos  iniciais,  após  fundamentar  que  a  estipulação  de  juros
remuneratórios acima de 12% pelas instituições financeiras, por si só, não
indica  abusividade  contratual,  que  a  taxa  efetiva  de  juros  acordada  está
harmônica com a média de mercado praticada à época da celebração do
ajuste e, ainda, que a capitalização de juros foi expressamente pactuada.

Em suas razões, fls. 96/98, sustenta a reforma da decisão
para  julgar  procedentes  os  pedidos  iniciais,  alegando  ser  “vedada  a
capitalização de juros,  ainda que expressamente convencionada” e que os juros
estipulados “levando-se em consideração a taxa média de mercado”.

Contrarrazões, fls. 103/118, pela manutenção do decisum.

Parecer Ministerial pelo desprovimento, fls. 131/135.

É o relatório. 

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.
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É  entendimento  dominante  no  STJ,  bem  como  neste
Tribunal,  que a capitalização de juros é permitida nos contratos firmados
após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO

ESPECIAL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  CÉDULA

RURAL  PIGNORATÍCIA.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DOS

JUROS.  POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS  DA

SUCUMBÊNCIA.

1.-  A  capitalização  dos  juros  é  admissível  quando pactuada  e

desde  que  haja  legislação  específica  que  a  autorize.  Assim,

permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de

crédito  rural,  comercial  e  industrial  (Decreto-Lei  n.  167/67  e

Decreto-Lei  n.  413/69),  bem  como  nas  demais  operações

realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema

Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação

da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).

2.- Não há que se falar em sucumbência integral do Banco, uma

vez que o autor da ação de repetição de indébito ficou vencido em

relação  ao  pedido  de  afastamento  da  capitalização  mensal  dos

juros,  devendo  ser  mantida  a  decisão  que  determinou  a

distribuição  dos  ônus  da  sucumbência  na  proporção  em  que

vencidas as partes.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg  no  REsp  1333634/MS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 13/03/2014)

Como o pacto em questão é posterior ao ano de 2000,
não há que se falar em impossibilidade legal de incidência de capitalização
de juros.

No  tocante  aos  juros  remuneratórios,  o  Superior
Tribunal  de  Justiça  entende  que  nos  contratos  bancários  estes  não  são
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limitados a 12% ao ano e, somente devem ser reduzidos judicialmente, se
fixados  em  patamar  muito  elevado,  acima  da  taxa  média  praticada  no
mercado,  de  modo a  colocar  o  consumidor  em desvantagem exagerada.
Caso contrário, deve ser mantido no percentual livremente pactuado entre
as partes, em respeito ao princípio pacta sunt servanda.

Nesse sentido, colaciono recente julgado:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  BANCÁRIO.  AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO  ESPECIAL.  JUROS  REMUNERATÓRIOS.

ABUSIVIDADE  NÃO  CONSTATADA.  SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA.  SÚMULAS  N.  5  E  7  DO  STJ.  EXTENSÃO  DA

SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada

pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não

induz,  por  si  só,  a  conclusão  de  abusividade,  consistindo  a

referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um

limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições

financeiras"  (AgRg  nos  EDcl  no  AG  n.  1.322.378/RN,  relator

ministro  raul  Araújo,  Quarta  Turma,  julgado  em  14/6/2011,  dje

1º/8/2011).  2.  No  caso  concreto,  o  acórdão  recorrido  afastou  a

alegada  abusividade  da  taxa  contratada.  Dessa  forma,  não  há

como conhecer do Recurso Especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e

7 do STJ. 3. A análise da extensão da sucumbência das partes para

fins  de  aplicação do  art.  21,  parágrafo  único,  do  CPC revela-se

inviável  em Recurso Especial,  em virtude do óbice  erigido pela

Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega

provimento. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 605.021; Proc. 2014/0280084-

6;  MS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira;  DJE

19/05/2015)

In casu,  devem ser mantidos os percentuais avençados
pelas partes, pois, a taxa de juros mensal do contrato em questão (fls. 80/81)
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é 2,72% e anual de 38,11%. Sendo conveniente salientar que as taxas de juros
pactuadas são menores que a média de mercado à época da contratação
calculada pelo Banco Central  do Brasil,  conforme bem fundamentado no
decisum atacado.

Por fim, como a capitalização de juros foi expressamente
pactuada,  conforme  já  demonstrado,  a  manutenção  da  decisão  de
improcedência é medida que se impõe.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  ao
recurso, mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 27 de
fevereiro  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Desembargador Marcos Cavalcanti de
Albuquerque. Presente ao julgamento o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            R E L A T O R A
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