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SENTENÇA 

CONCLUSÃO 

Conclusos ao MM Juiz de Direito, Excelentíssimo 

Sr.Dr. João José Custódio da Silveira. São José dos 

Campos, dia 4 de março de 2021. Eu (LM), 

Escrevente subscrevi. 

Processo Digital nº: 1031315-49.2020.8.26.0577 
Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários 

Requerente: -------------------------- 

Requerido: BANCO ------------- 

Justiça Gratuita 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA 

Narra o autor que trabalha com fornecimento de banheiros químicos para grandes  

eventos, sobrevindo queda abrupta em seu faturamento decorrente da pandemia, tendo sido 

canceladas todas as atividades não essenciais, na qual se enquadra o nicho da autora, situação que 

perdura até os dias de hoje, impactando nos compromissos assumidos, dentre eles os contratos de 

financiamento entabulados com o banco-réu. Relata que foram realizadas sucessivas renegociações 

neste período, mas o réu nega novas prorrogações. Como não houve alteração do cenário econômico, 

pleiteia a suspensão/prorrogação da cobrança dos contratos n. 5271070 e n. 14284499 até que cesse 

a pandemia ou por não menos de 06 meses. 

Negada a tutela de urgência para suspensão imediata da cobrança dos contratos (fls. 

76/77). Não há notícia de agravo para desafiá-la. 

Contestação versando que todos os contratos já foram objeto de renegociações,  

além do que fora concedida carência de 90 dias, não havendo como o banco realizar novas 

concessões. Salienta que buscou junto ao autor mitigar os efeitos da pandemia, mas que não pode 

dispensá-lo do pagamento pelo crédito concedido. Bate pela improcedência. 

Houve réplica. 

A síntese. 

O feito comporta pronto sentenciamento, nos termos do artigo 355, I, do Código  

de Processo Civil, posto tratar de causa madura que dispensa produção de outras provas. 

O pedido é improcedente. 

A relação jurídica existente entre as partes está bem estabelecida, sendo  
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individualizados os contratos cuja prorrogação se pretende. 

Respeitado o articulado da autora, todavia, tratando-se de contrato bilateral e  

sinalagmático, o ajuste gera obrigações recíprocas para ambos os contratantes, de modo que, para 

receber o crédito, teve a autora que assumir o pagamento das parcelas. Neste contexto, se não há 

concordância do réu, não pode o Poder Judiciário intervir na relação entre particulares e dispensar a 

autora do pagamento, ainda que por período certo. 

Como a própria autora reconhece em réplica, tinha plena consciência do negócio  

que estava entabulando, o que afasta a possibilidade de alteração ou qualquer outra disposição em 

juízo, tendo em vista a ausência de motivo que tivesse o condão de autorizar este procedimento. 

Nesse ponto, não se pode olvidar que a emissão de sua declaração jurídica-negocial não se reveste 

de erro ou dolo. 

Demais disto, a instituição financeira não se apresentou resistente. Do próprio  

relato inaugural denota-se que houve concessões, com renegociação do débito e carências no que 

consiste ao prazo para início dos pagamentos. 

Importa acrescer que a crise instaurada atinge toda coletividade, inclusive grandes  

bancos, cujos contratos em boa parte ficam comprometidos pela inadimplência, considerando quedas 

de faturamento de empresas, bem ainda cenário de desemprego, com repercussão em cadeia no 

âmbito negocial. 

Logo, ainda que sensível à realidade que se apresenta, tal fato não autoriza que o 

Poder Judiciário chancele o descumprimento de obrigações validamente contraídas pelas partes, 

mesmo porque os efeitos da crise sanitária atinge a todos, como dito, impossibilitando concessão de 

moratória unilateral, tal como postulada. 

Destarte, o princípio "pacta sunt servanda", tem incidência ampla, não incumbindo  

ao Juiz, ao seu próprio talante, aplicá-lo simplesmente quando lhe convier. Assim, não sendo caso 

de nulidade, imprevisão e outras exceções taxativas e limitadas, o contrato faz lei entre as partes e 

deve ser respeitado e cumprido.  

Com efeito, na medida em que se despreza a autonomia da manifestação de  

vontade, cria-se a insegurança jurídica, desrespeita-se o ato jurídico perfeito e acabado (Constituição 

Federal, artigo 5º, inciso XXXVI). E nada, no estado de direito, é mais grave.  

Seja como for, o Poder Judiciário não pode criar obrigações contratuais  

inexistentes. Ao contrário, pode e deve coibir o abuso do direito. Não o uso regular, dentro dos 

princípios constitucionais, cabendo à própria lei tal encargo. 

Destarte, pela clareza das cláusulas, o instrumento não está em termos de receber  
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alteração, suspensão ou prorrogação. 

Centrado nestes fundamentos julgo improcedente o pedido, responsabilizando a  

autora pelo pagamento de custas, despesas processuais, bem ainda verba honorária que fixo em 10% 

do valor da causa – com suspensão da exigibilidade diante da gratuidade concedida. 

PRIC. 

São José dos Campos, 04 de março de 2021. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 


