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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0028205-71.2007.815.0011
ORIGEM   : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR     : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :  Aires Comercial de Pneus e peças LTDA
ADVOGADO : Carlos Frederico Martins Lira Alves – OAB/PB 12.985
APELADO    : Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADO  :  Suênio  Pompeu de Brito –  OAB/PB 14.515 e  Lisanka dos

Santos Xavier – OAB/PB 12.886 

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação Cível  –
Ação  de  revisão  contratual  –  Cédula  de
Crédito Comercial – Parcial  procedência –
Irresignação  do  autor  em  relação  à
cobrança dos juros do período de carência
– Alegação de excessiva onerosidade, por
entender  não poder  ser  cobrado juros  de
período de carência antes do recebimento
de  todo  o  crédito  financiado  –  Livre
pactuação – Desprovimento.

–  Inexiste  abusividade  na  estipulação  do
pagamento  de  juros,  trimestralmente,
durante o período de carência.

– O atraso no recebimento de todo o crédito
emprestado  somente  ocorreu  porque  o
contratante  não  cumpriu  com  a  sua
obrigação de registro do contrato, para que
este estivesse aperfeiçoado, de modo que,
havendo previsão contratual de suspensão
dos desembolsos pela instituição bancária
em caso de não cumprimento de obrigação
assumida pelo emitente na Cédula, inexiste
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ilegalidade ou abusividade na cobrança dos
juros  de  período  de  carência  antes  do
recebimento de todo o crédito financiado.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
AIRES COMERCIAL DE PNEUS E PEÇAS LTDA, em face do BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S/A,  irresignado  com a  sentença  proferida  pelo
M.M. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos
da  ação  revisional  de  Cédula  de  Crédito  Comercial,  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Nas razões do apelo (fls.  158/164),  o de-
mandante persiste na tese de nulidade da cláusula que prevê a cobrança dos
juros do período de carência, por excessiva onerosidade, ao argumento de
que não se pode cobrar juros de período de carência antes do recebimento de
todo o crédito financiado.

Contrarrazões  às  fls.  167/175,  pugnando
pelo desprovimento do apelo, afirmando que a cobrança dos juros do período
de carência somente se deu antes da liberação de todo o crédito, por inércia
do próprio autor, quando não providenciou, para aperfeiçoamento do contrato,
o seu registro.

A douta Procuradoria de Justiça, em pare-
cer de  fl. 200, absteve-se de opinar quanto ao mérito recursal, vez que não
vislumbrada situação ensejadora de intervenção necessária.

 

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  ressalto que os requisitos de
admissibilidade e a controvérsia do presente recurso serão analisados nos
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moldes da Lei nº 5.869/73, haja vista que, conforme preceitua o art. 14 da Lei
nº  13.105/2015  (novo  CPC),  “a  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência
da norma revogada”.

Sabe-se  que  a  lei  processual  civil  tem
aplicação imediata, ou seja, produz efeitos imediatos, contudo, nos termos da
teoria  do  isolamento,  a  lei  nova  somente  deve  atingir  os  atos  ainda  não
iniciados.  Assim,  os  atos  processuais  praticados  sob a  égide  a  legislação
anterior não podem sofrer efeitos em virtude do advento de nova Lei,  sob
pena de gerar insegurança jurídica.

Porquanto,  se  a  sentença  recorrida  (ato
processual)  fora  publicada  quando  vigente  o  anterior  CPC (fl.  190),  resta
patente  que  sob  a  mesma  legislação  deve  ser  revista,  em  atenção  à
segurança jurídica e à teoria do isolamento dos atos processuais.

Ademais, acerca a aplicação dos requisitos
de admissibilidade, eis a orientação do Enunciado Administrativo nº 2 do Su-
perior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 2 - Aos recursos inter-
postos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) de-
vem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações da-
das, até então, pela jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça.

Feitas  estas  considerações  e  estando
presentes os  pressupostos  recursais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,
interesse recursal  e  inexistência  de  fato  extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e
extrínsecos  (regularidade  formal,  tempestividade,  inexistência  de  fato
impeditivo ao direito de recorrer ou do seguimento do recurso), conheço do
recurso de apelação cível interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia
submetida a este órgão julgador “ad quem”, em apreciar a cláusula que prevê
a cobrança dos juros do período de carência, mesmo antes do recebimento
de todo o crédito financiado.

Adianto não assistir razão ao recorrente.
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É  que  tal  cobrança  fora  expressamente
pactuada e não há qualquer abusividade na estipulação do pagamento de
juros, trimestralmente, durante o período de carência.

Outrossim, o atraso no recebimento de todo
o crédito emprestado somente ocorreu porque o contratante não cumpriu com
a sua obrigação de registro do contrato, para que este estivesse aperfeiçoado.

Infere-se  que  fora  o  próprio  autor,  ora
apelante, quem deu causa ao atraso no recebimento do crédito total, porque
atrasou o registro do contrato. 

Ademais,  há  previsão  contratual  de
suspensão  dos  desembolsos  pela  instituição  bancária  em  caso  de  não
cumprimento de obrigação assumida pelo emitente na Cédula, de modo que
não vislumbro irregularidade quando esta se operou por falta do registro do
contrato, sendo cabível ressaltar que, logo após o registro, em dia seguinte
fora liberada a primeira parcela do crédito, correspondente a 91% (noventa e
um por cento) da quantia total do contrato.

Nesse  diapasão,  a  sentença  deve  ser
mantida, por inexistir ilegalidade ou abusividade na cobrança dos juros de pe-
ríodo de carência antes do recebimento de todo o crédito financiado.

Mediante  tais  considerações,  NEGA-SE
PROVIMENTO  à apelação cível interposta,  mantendo  inalterada  a  sentença
recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Exmo.  Abraham Lin-
coln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa, juiz con-
vocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo Tri-
gueiro do Valle Filho e o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado,
com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egi-
to de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Sarmento Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

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

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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