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RELATOR : Dr. Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir

o  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE       :  Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADA : Fernanda Halime F. Gonçalves
AGRAVADOS : Maria das Graças de Amorim Alves e Vancarlos da Silva

PROCESSUAL CIVIL  – Agravo Interno  –
Insurgência  contra  decisão  que  negou
seguimento  a  apelação  cível  – Ação  de
cobrança  – Encargos  contratuais  de
inadimplemento para atualização da dívida
após  o  ajuizamento  da  demanda  –
Impossibilidade  – Utilização  de  encargos
legais  para  atualização  da  dívida  –  Juros
moratórios  e  correção  monetária  –
Consectários  legais  –  Jurisprudência  do
STJ  e  deste  Tribunal  de  Justiça  –
Manutenção  da  decisão  que  negou
seguimento ao recurso – Desprovimento.

– Restando findo o contrato objeto da ação
ordinária de cobrança antes do ajuizamento
da demanda,  são aplicáveis,  para fins de
atualização da dívida, somente os índices e
encargos oficiais.

– Por ocasião do ajuizamento da ação de
cobrança,  o  contrato  já  se  encontrava
vencido  e  os  encargos  contratuais  de
inadimplemento  já  aplicados,  não  se
mostrando mais cabíveis,  eis que a dívida,
como  ocorre  com  qualquer  outro  débito
reconhecido  pelo  judiciário,  deve  ser

1



Agravo Interno nº  0000002-98.2012.815.0181

atualizada  segundo  os  critérios  previstos
em lei.

–  Ainda  que  a  sentença  objurgada  não
tivesse  previsto  a  utilização  de  referidos
encargos  para  atualização  monetária  da
dívida  cobrada,  estes  sempre  devem  ser
incluídos no momento do cumprimento da
sentença,  não  havendo  qualquer
justificativa  para  retirar  citado  preceito  do
dispositivo da decisão primeva.

–  “A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça tem firmado entendimento no sentido de
que a incidência de correção monetária e juros
de mora independe de pedido expresso”  (TJPB;
AC  001.2009.006563-0/001;  Segunda  Câmara
Cível; Rel. Juiz Conv. Alexandre Targino Gomes
Falcão; DJPB 27/10/2011; Pág. 9).

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

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento
de fl. 120.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto  pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática
que negou seguimento a apelação cível por ele interposta contra a sentença
de fls. 67/68 que, nos autos da ação de cobrança baseada em contrato de
empréstimo,  manejada  em  face  de  MARIA  DAS  GRAÇAS  DE  AMORIM
ALVES e VANCARLOS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos deduzidos
na exordial, condenando os recorridos a pagarem ao banco a importância de
R$ 22.861,63 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e
três centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária incidentes a
partir do ajuizamento da ação.

Ou  seja,  na  hostilizada  sentença,  o
magistrado de piso determinou a aplicação, a título de atualização da dívida,
de juros de mora e correção monetária. 
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Inconformado,  o  ora  agravante  interpôs  o
recurso apelatório, aduzindo em suas razões recursais que na peça vestibular
foi requerida a condenação dos apelados ao pagamento de quantia devida,
acrescida  do  encargo  financeiro  contratual,  qual  seja,  comissão  de
permanência, prevista na cláusula sétima do contrato de fls. 08/10 (“Encargos
de inadimplemento”). 

Sustentou  o  recorrente  que  os  juros  de
mora e correção monetária não podem ser utilizados para atualizar o débito
cobrado, eis que a atualização deve se dar pela aplicação da comissão de
permanência até o reembolso do crédito.

Por  conta  disso,  pugnou  pelo  provimento
da apelação cível, para, reformando a sentença “a quo”, a dívida passasse a
ser atualizada pela comissão de permanência, a partir do inadimplemento até
o reembolso do crédito.

Sem contrarrazões, em face da decretação
da revelia dos apelados (fl. 93).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  apresentou  parecer  (fls.  100/103),  sem,  contudo,
manifestar-se acerca do mérito recursal.

Às  fls.  105/108, o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos negou seguimento ao recurso, eis que comprovado
que a jurisprudência do Tribunal Superior e também deste Tribunal entendem
que a correção monetária e os juros moratórios decorrem de lei e prescindem
de pedido expresso para sua aplicação, devendo ser utilizados na atualização
das dívidas que decorrem de decisão judicial,  como é o caso da presente
ação,  na  qual  o  juiz  “a  quo”  julgou  procedente  a  ação  de  cobrança,
condenando os réus, ora agravados, a pagar a importância de R$ 22.861,63
(vinte  e  dois  mil,  oitocentos  e  sessenta  e  um  reais  e  sessenta  e  três
centavos).

Irresignada, a instituição bancária interpôs
agravo interno (fls. 110/115), alegando, em apertada síntese, não haver no
recurso  de  apelação  cível  confronto  com  súmula  e/ou  jurisprudência   do
Superior  Tribunal  de  Justiça  ou  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
sustentando  que  devem  incidir  na  atualização  da  dívida  os  encargos
financeiros  contratuais,  previstos  especificamente  na  cláusula  sétima  do
contrato de fls. 08/10, intitulado de “Encargos de inadimplemento”.

Por  conta  disso,  pugnou  para  que  fosse
exercido o juízo de retratação, dando seguimento à apelação cível. Caso não
seja esta a hipótese, requereu que o presente agravo interno fosse submetido

3



Agravo Interno nº  0000002-98.2012.815.0181

a  julgamento  por  esta  Egrégia  Corte,  sendo-lhe  dado  provimento  para
reformar  a  decisão  que  negou  seguimento  monocraticamente  à  apelação
cível, com a consequente reforma da sentença “a quo”.

É o que importa relatar.

VOTO

A  decisão  objeto  deste  agravo  interno
negou seguimento à referida apelação cível, por considerar que o recurso é
todo  contrário  ao  entendimento  do  STJ  e  deste  Tribunal  de  Justiça,  nos
termos do art. 557, do CPC:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (grifei).

 

Não  vislumbro,  nas  razões  do  presente
agravo, fundamento suficiente a modificar a decisão monocrática.

É  que  “ab  initio”,  não  custa  lembrar  que,
como  a  ação  possui  determinadas  condições  para  ser  validamente
constituída,  o  recurso  também  tem seus  requisitos  de  admissibilidade,  os
quais a doutrina divide em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse ou
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do ônus de recorrer) e extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal e preparo). 

Como  a  matéria  pertinente  ao  juízo  de
admissibilidade é quase sempre de ordem pública, deve, quando for o caso,
portanto, ser conhecida “ex officio”. 

A circunstância da não ocorrência de uma
das condições de admissibilidade é suficiente para o julgador “ad quem” não
admitir o recurso, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

“In  casu”,  observa-se  que  o  autor,  ora
recorrente  promoveu  ação  ordinária  de  cobrança,  lastrada  em contrato  de
empréstimo  (fls.  06/10),  tendo  por  objetivo  a  constituição  de  um  título
executivo judicial consistente na obrigação de pagar quantia certa, qual seja,
R$ 22.861,63 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e
três centavos).

Em  sentença  de  fls.  67/68,  o  magistrado
comarcão julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando
os recorridos a pagarem ao banco a importância de R$ 22.861,63 (vinte e dois
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mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos), acrescidos
de juros de mora e correção monetária incidentes a partir do ajuizamento da
ação. Ou seja, na sentença, o magistrado de piso determinou a aplicação, a
título de atualização da dívida, de juros de mora e correção monetária. 

Todavia,  inconformado,  o  autor,  Banco do
Nordeste do Brasil S/A interpôs apelação cível, na qual se pretendia a reforma
da parte  dispositiva  do  “decisum a quo”,  para que a dívida cobrada fosse
atualizada pela comissão de permanência e não pela aplicação de correção
monetária e juros de mora.

Ocorre  que,  como é  cediço,  os  juros  e  a
correção monetária são consectários legais, não havendo qualquer irregulari-
dade na previsão de que os aludidos encargos sejam aplicados para atualiza-
ção monetária da condenação de quantia certa prevista no título judicial.

Outrossim, inexiste qualquer previsão legal
acerca da utilização da comissão de permanência, requerida pelo recorrente,
para atualização de valores previstos em condenação advinda de título judici-
al, eis que estes encargos dissem respeito a encargos de inadimplemento e
não de atualização monetária.

Por ocasião do ajuizamento da ação de co-
brança, o contrato já se encontrava vencido e os encargos contratuais de ina-
dimplemento já aplicados, não se mostrando mais cabíveis,  eis que a dívida,
como ocorre com qualquer outro débito reconhecido pelo judiciário, deve ser
atualizada segundo os critérios previstos em lei. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DE
ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO
DA  DEMANDA  -  IMPOSSIBILIDADE  -  JUROS  DE
MORA - SENTENÇA OMISSA QUANTO À PERIODICI-
DADE  DE  INCIDÊNCIA  -  PARCIAL  PROVIMENTO
PARA ESTIPULAR A INCIDÊNCIA MENSAL - MAJO-
RAÇÃO DOS HONORÁRIOS - INVIABILIDADE. - Após
o ajuizamento da demanda não mais subsistem as cláu-
sulas contratuais de inadimplência, aplicando-se, a par-
tir  de tal  momento,  os dispositivos legais referentes à
correção monetária e remuneração financeira dos débi-
tos. - Verificada a omissão da sentença quanto à periodi-
cidade de incidência dos juros de mora estipulados, deve
ser provido o recurso para fixar a incidência mensal dos
mesmos. - Uma vez que já arbitrados em patamar razoá-
vel, impossível a majoração dos honorários tal qual pre-
tendida.  -  Recurso  parcialmente  provido.  (AC:
10433110023929001 - Data de Julgamento: 05/02/2013
- Publicação: 08/02/2013). (grifei).
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“Após o ajuizamento da ação, não há falar em aplicação
de encargos contratuais,  pois,  depois de consolidado o
débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos
termos da avença, mas sim pelos índices praticados pelo
Poder Judiciário.”  (AC 5170 RS 2004.71.04.005170-3,
Data  de  Julgamento:  17/10/2007,  QUARTA  TURMA,
Data de Publicação:29/10/2007).

Assim, restando findo o contrato objeto da
ação ordinária de cobrança antes do ajuizamento da demanda, são aplicáveis,
para fins de atualização da dívida, somente os índices e encargos oficiais.

Os juros moratórios e a correção monetária
decorrem de lei, e os mesmos devem ser incluídos independentemente de pe-
dido ou concordância das partes, em consonância com a Súmula nº 254 do
STF, “in verbis”:

Súmula n.º254 do STF: Incluem-se os juros moratórios
na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a con-
denação.

Ou seja,  ainda que a sentença objurgada
não tivesse previsto a utilização de referidos encargos para atualização mone-
tária da dívida cobrada, estes sempre devem ser incluídos no momento do
cumprimento da sentença, não havendo qualquer justificativa para retirar cita-
do preceito do dispositivo da decisão primeva. Nesse sentido, colhe-se o se-
guinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  PROVISÓRIA.  CAUÇÃO.
DESNECESSIDADE.  SÚMULA  Nº  7/STJ.  JUROS  DE
MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SÚMULA  Nº
254/STF. 1. O tribunal de origem, ao ponderar a urgên-
cia e os riscos envolvidos, concluiu que não há necessi-
dade de prestação de caução para o levantamento de va-
lor incontroverso, na pendência de julgamento de agravo
de instrumento perante o STF. A pretensão recursal de
ver reconhecida a existência de risco de dano à executa-
da demandaria o reexame de provas, o que é vedado em
sede de Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). Preceden-
tes. 2. A matéria referente aos arts. 614, II, e 475-j do
CPC não foi objeto de discussão no julgamento recorri-
do, de modo que carece do indispensável prequestiona-
mento (Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ). 3.  A inclusão
de juros de mora e a correção monetária na execução
independe de pedido expresso e de determinação conti-
da  na  sentença  exequenda  (Súmula  nº  254/STF).  4.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STJ;
AgRg-AREsp 72.420; Proc. 2011/0185762-8; GO; Quar-
ta  Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão;  DJE
22/08/2013; Pág. 735). (grifei).
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Não destoa, o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alega-
ção de excesso de execução por ausência de previsão na
condenação da aplicação do índice de correção monetá-
ria e de juros de mora. Inclusão na liquidação. Possibili-
dade. Súmula nº 254 do STF. Manutenção do decisum.
Desprovimento do recurso. A jurisprudência do Supe-
rior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento
no sentido de que a incidência de correção monetá-
ria e juros de mora independe de pedido expresso   e  
de  determinação  pela  sentença,  ex  vi  legis  (Lei  nº
6.899/81). Neste sentido, a Súmula nº 254 do STF, segun-
do a qual "incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora  omisso  o  pedido  inicial  ou  a  condenação".  A
partir da edição do Código Civil  de 2002, os juros de
mora devem ser fixados de acordo com a taxa selic (art.
406,  CC),  cujo percentual  é de 1% (um por cento) ao
mês.  Segundo a jurisprudência dominante,  o  índice  de
correção monetária em ações que versam sobre a Fazen-
da  Pública  é  o  INPC.  (TJPB;  AC  001.2009.006563-
0/001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Alexan-
dre Targino Gomes Falcão; DJPB 27/10/2011; Pág. 9)
(grifei).

Isto  posto,  constatando-se  que  a  decisão
objeto  do presente  agravo interno  está  amparada em jurisprudência  deste
Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, inexiste motivo para a sua
reforma, devendo ser negado provimento ao recurso sub examine. 

Ante  o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao
Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  Juiz
Convocado, com jurisdição plena, em substituição a  Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Tatjana Maria Nascimento Lemos, Promotora de Justiça Convocada.
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Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado – Relator
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