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ADVOGADO : Adriano Tadeu da Silva

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Ação de cobrança – Prestações periódicas
– Inclusão das parcelas vencidas no curso
do  processo  e  vincendas  durante  a
obrigação – Inteligência do artigo 290, CPC
–  Entendimento  do  STJ  –  Provimento
parcial.

— A cobrança de valores correspondentes
a  prestações  periódicas,  inclui  tanto  as
prestações vencidas como as vincendas.

—  Se  ocorrer  durante  o  processo  o
vencimento de prestação que não foi paga,
a  sentença  deve  incluí-la.  Inteligência  do
artigo 290, CPC.

— A Súmula  381  do  STJ  consagrou  não
poder  o  julgador  afastar,  de  ofício,
cláusulas contratuais. 
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, dar parcial
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl. 88.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
interpôs recurso de apelação cível em face do ESPÓLIO DE NERCI LOUR-
DES DE MEDEIROS, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE JOSÉ
GABRIEL DOS SANTOS, irresignado com a sentença de fls. 57/60, que, nos
autos da ação ordinária de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido
do autor, ora apelante, condenando  a apelada ao pagamento da quantia de
R$ 2.788,39 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centa-
vos), atualizados pela taxa SELIC. 

Irresignado, o apelante na sua peça  recur-
sal de fls. 63/69 requer a procedência total do julgado, aduzindo, em apertada
síntese, que deveriam ter sido incluídos os juros vincendos na condenação, a
teor do art. 290 do CPC; que ao invés da SELIC devem ser mantidos os índi-
ces mencionados no contrato e, por fim, que deve ser mantida a comissão de
permanência.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso
para que a sentença seja reformada.

Sem contrarrazões (fl.73).

Parecer  ministerial  pelo  conhecimento do
recurso, mas sem manifestação de mérito (fls. 79/82).

É o relatório, passo a decidir.

V O T O

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

Assiste parcial razão ao apelante.

Como visto,  o apelante se insurge contra a
decisão  de  primeiro  grau  por  entender  que o  apelado deve arcar  com as
parcelas vencidas e vincendas do contrato objeto da ação de cobrança.

 A questão cinge-se em definir se ao caso
se aplica o artigo 290, CPC.

Aprioristicamente,  para  melhor
compreensão acerca da matéria, pede-se  “venia”  para transcrever o teor do
art. 290 do CPC:

“Art. 290.  Quando a obrigação consistir em prestações
periódicas,  considerar-se-ão  elas  incluídas  no  pedido,
independentemente de declaração expressa do autor; se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las,  a  sentença  as  incluirá  na  condenação,
enquanto durar a obrigação.”

Verifica-se  nos  autos  que  o  apelado  é
devedor  de  parcelas  previstas  na  Escritura  Pública  de  Composição  e
Confissão de Dívidas (fls. 08/21). 

De acordo com o demonstrativo analítico de
débito (fls.  16/19), apresentado  junto à petição inicial, a dívida do recorrido
totalizava  R$  3.457,82 (três  mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e
oitenta e dois centavos), em 15 de abril de 2011.

No  pedido  formulado  na  inicial  consta  o
seguinte:

"Diante  do exposto,  requer se digne V.  Exa.  de  julgar
procedente  a  presente  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA, condenando os Requeridos no  pagamento
de  3.457,82 (três  mil,  quatrocentos  e  cinquenta  e  sete
reais e oitenta e dois centavos), referente às parcelas de
juros  vencidas  até  a  propositura  desta  ação,  o  qual
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento.

Pugna também que sejam incluídas na condenação as
parcelas de juros que se vencerem no curso do processo
e que não forem pagas pelo devedor, inclusive as que se
venceram após a sentença, enquanto durar a obrigação,
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sem necessidade de interposição de novas ações para a
cobrança das mesmas, mediante liquidação,  na forma
preconizada no art. 290 do CPC.” (grifos no original).

Como analisado,  o  apelante  desde  a  sua
peça vestibular, requereu a inclusão das parcelas que vencessem no curso do
processo e as que vencerem após a sentença, enquanto durar a obrigação,
isto, se verificado que referidas parcelas não foram quitadas.

De acordo com o artigo 290, do CPC, ainda
que o recorrente tivesse feito referido pedido posteriormente à citação, não há
nenhum óbice  para  tanto,  pois,  por  imposição  legal,  é  devida  de  plano  a
condenação das parcelas vincendas.

Da  sentença  de  fls.  57/60,  nota-se  que,
muito provavelmente, houve a intenção de se incluir os juros vincendos, razão
da expressa menção ao dispositivo do art. 290 do CPC, mas, talvez, tenha
havido falha ortográfica.

Neste diapasão, por se tratar de prestações
com caráter de periodicidade, a sentença objurgada deve ser reformada para
que conste na condenação do apelado o pagamento das parcelas vencidas e
vincendas até a efetiva quitação de todas as obrigações.

Neste  sentido  é  o  entendimento  do  STJ,
veja-se:

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  PARCELAS
REMUNERATÓRIAS  PAGAS  COM  ATRASO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  PARCELAS  VINCENDAS
NO  CURSO  DA  LIDE.  CABIMENTO.  RECURSO
ESPECIAL.  ART.  290  DO  CPC.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282
E 356/STF. DISSENSO PRETORIANO.  DECISÃO EM
CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTA
CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se o dispositivo de lei
tido por violado não foi debatido no tribunal de origem,
incide, na espécie, o óbice contido nas Súmulas 282 e
356 do STF, ante a ausência de prequestionamento da
questão federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que é possível a inclusão de
parcelas  vincendas  na  condenação,  se  não  pagas,
enquanto durar a obrigação. Precedentes. 3. Estando o
acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
desta Corte (REsp 193.879/SP, DJ 29/3/1999), incide, na
espécie, a Súmula 83 deste Tribunal: "Não se conhece
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do  recurso  especial  pela  divergência,  quando  a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão  recorrida.  4.  Recurso  especial  conhecido  e
improvido. (STJ  Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2006, T5 - QUINTA
TURMA). (grifei).

E,

DESPESAS  DE  CONDOMÍNIO  -  UNIDADE
CONDOMINIAL  HIPOTECADA  -  INCLUSÃO  DO
AGENTE FINANCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO
-  INADMISSIBILIDADE.  O  credor  hipotecário  não
responde pelas despesas condominiais incidentes sobre o
imóvel  dado  em  garantia.  PARCELA  VINCENDA  -
INCLUSÃO  -  ADMISSIBILIDADE  -  APLICAÇÃO
DO  ARTIGO  290,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  Sendo  as  despesas  de  condomínio  de  trato
sucessivo, é admissível cobrança das parcelas vencidas
e vincendas até o efetivo pagamento de todo o débito.
PRELIMINARES  REJEITADAS  -  RECURSO  DOS
REQUERIDOS  IMPROVIDOS  E  PROVIDO  O  DO
AUTOR. Aponta o recorrente afronta ao artigo 535, II,
do  Código  de  Processo  Civil,  bem  como  divergência
jurisprudencial. 2. Não há falar em violação ao art. 535
do Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável  que  venha  examinar  uma  a  uma  as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além
disso,  basta  ao  órgão  julgador  que  decline  as  razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível
que  se  reporte  de  modo  específico  a  determinados
preceitos  legais.  Não  bastasse  isso,  os  julgados  em
confronto  não  possuem  a  mesma  moldura  fática,  a
impedir o conhecimento do recurso pela alínea c. 3. Ante
o  exposto,  com  fundamento  no  art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil,  nego seguimento ao agravo
de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília , 08 de
abril  de  2  (DF)  010.  MINISTRO  LUIS  FELIPE
SALOMÃO  Relator  (STJ  -  Ag:  1198710   ,  Relator:
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de
Publicação: DJe 04/05/2010). (grifei).

Por fim,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  COTAS
CONDOMINIAIS.  PRESTAÇÕES  PERIÓDICAS.
PARCELAS VINCENDAS DEVEM SER INCLUÍDAS
NA  CONDENAÇÃO  ENQUANTO  DURAR  A
OBRIGAÇÃO. SÚM 83/STJ. 1. Não há falar em afronta
ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou
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os  aspectos  delineados  na  lide  e  apresentou  os
fundamentos fáticos  e jurídicos nos quais apoiou suas
conclusões. 2. Na hipótese, o entendimento adotado pelo
Tribunal  de  origem está  em  consonância  com  aquele
perfilhado pelo STJ, no sentido de que "são alcançadas
pela  execução,  transitada  em  julgado  a  sentença  que
determinou a inclusão das verbas que se vencerem no
curso do processo, todas as parcelas devidas enquanto
durar a obrigação, nos termos do art. 290 do Código de
Processo Civil". (REsp 241.618/SP, Rel. Ministro Carlos
Alberto  Menezes  Direito,  Terceira  Turma,  julgado em
24/10/2000,  DJ  12/02/2001).  Incidência  da  Súmula
83/STJ na hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  221371  RJ
2012/0178247-3,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  24/09/2013,  T4  -
QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
27/09/2013).

Perfilha  esse  entendimento  o  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, veja-se: 

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA
PRESTAÇÕES  PERIÓDICAS  PROCEDENCIA  DO
PEDIDO INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS AO
CURSO DO PROCESSO E VINCENDAS DURANTE A
OBRIGAÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC
PROVIMENTO DO RECURSO. É cabível a inclusão das
prestações  periódicas  vencidas  e  não  pagas,  enquanto
durar a obrigação, de acordo com a aplicação do artigo
290  do  Código  de  Processo  Civil.  (TJPB  –  Ap.
032.2010.000.945-8/001,  3ª  Câmara  Cível  –  Rel.  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. DJE 05.12.2011).  

Quanto  à  utilização do  índice  IGP-M
mencionado  no  contrato  ao  invés  da  taxa  SELIC  aplicada  no  julgado
guerreado,  observa-se ofensa à Súmula 381 do STJ, a qual consagrou não
poder o julgador afastar, de ofício, cláusulas contratuais. 

Pede-se,  novamente,  “venia”  para
transcrever, abaixo, o teor da súmula e a súmula anotada constante no “site”
do C. STJ:

Súmula  381 -  Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao
julgador  conhecer,  de  ofício,  da  abusividade  das
cláusulas. (Súmula 381, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/04/2009, DJe 05/05/2009)
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"A  jurisprudência  da  Segunda Seção  consolidou-se  no
sentido  de  que  fere  o  princípio  do  tantum  devolutum
quantum appellatum a revisão,  de  ofício,  pelo juiz,  de
cláusulas contratuais que não foram objeto de recurso.
(REsp nº  541.153,  RS,  Relator o Ministro Cesar Asfor
Rocha,  DJ de 14.09.2005)."  (AgRg nos EREsp 801421
RS,  Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 14/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 164).
"[...]Embora  incidente  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  nos  contratos  bancários,  não se  admite  a
revisão,  de  ofício,  das  cláusulas  contratuais
consideradas abusivas. [...] Assiste razão ao recorrente
no que concerne à impossibilidade de o órgão julgador
revisar as cláusulas contratuais consideradas abusivas, a
despeito de irresignação da parte interessada, tendo em
vista  a  natureza  patrimonial  dos  direitos  envolvidos.
Consoante pacífico entendimento no âmbito da Segunda
Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  julgamento
realizado  de  ofício  pelo  Tribunal  ofende  o  princípio
tantum  devolutum  quantum  appellatum  positivado  no
artigo 515 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez
que a Corte revisora exorbita na entrega da prestação
jurisdicional, indo além do que foi impugnado nas razões
recursais. Ressalvam-se, por óbvio, as restritas hipóteses
em  que  tal  atividade  é  autorizada."  (AgRg  no  REsp
782895 SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008).
"Com relação à alegada ofensa ao art. 515 do CPC, o
entendimento  mais  recente  desta  egrégia  Corte  é  no
sentido da impossibilidade do reconhecimento, de ofício,
de  nulidade  de  cláusulas  contratuais  consideradas
abusivas,  sendo,  para  tanto,  necessário  o  pedido
expresso da parte interessada (ut REsp 612.470/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi,  DJ 30.06.2006).  Assinala-se,
ainda,  que,  nos  termos  do  artigo  515  do  CPC,
excetuando-se  as  matérias  de  ordem  pública,
examináveis  de  ofício,  o  recurso  de  apelação  devolve
para  o  Órgão  ad  quem a  matéria  impugnada,  que  se
restringe  aos  limites  dessa  impugnação.  Afere-se,  na
espécie,  ter  o  Órgão  prolator  da  decisão  recorrida
proferido julgamento extra  petita,  porquanto enfrentou
questões  atinentes  a  direito  patrimonial,  que  não
constituíram  objeto  de  insurgência."  (AgRg  no  REsp
1006105 RS,  Rel.  Ministro  CARLOS  FERNANDO
MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª
REGIÃO),  QUARTA  TURMA,  julgado  em 12/08/2008,
DJe 29/09/2008).
"Conforme  ressaltado  na  decisão  agravada,  incide
verdadeiramente  em  julgamento  extra  petita  o
enfrentamento de ofício pelo órgão julgador de questões
referentes  a  direito  patrimonial,  inexistindo  pedido  ou
recurso  nesse  sentido,  conforme  pacificado  pela  e.
Segunda  Seção,  quando  do  julgamento  do  REsp  n.
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541.153/RS (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, unânime, DJU
de 14.09.2005) [...]."(AgRg no REsp 1028361 RS,  Rel.
Ministro  ALDIR  PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA
TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 16/06/2008).

Finalmente,  quanto  ao  que  se  refere  à
comissão de permanência, andou bem o juízo “a quo” ao afastá-la, posto que
escorado nos mais recentes arestos do C.STJ que plasmaram não ser cabível
a  cumulação  da  comissão  de  permanência  com  outros  encargos
remuneratórios e moratórios.

Veja-se  que  segundo  pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referida cumulação é indevida:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  BANCÁRIO.  OMISSÃO
NÃO  OCORRENTE.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL
DOS JUROS. PACTUAÇÃO.  ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS  SÚMULAS  5  E  7  DO  STJ.  COMISSÃO  DE
PERMANÊNCIA.  CUMULAÇÃO  COM  ENCARGOS
MORATÓRIOS.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA
DE  INDICAÇÃO  DO  DISPOSITIVO  VIOLADO.
SÚMULA 284/STF. 1. [...]
2. A Segunda Seção desta Corte pacificou a orientação
de  ser  admitida,  no  período  de  inadimplemento
contratual, a comissão de permanência, à taxa média do
mercado  apurada  pelo  Banco  Central  do  Brasil  e
limitada  à  taxa  do  contrato,  desde  que  não  esteja
cumulada com correção monetária  (Súmula 30/STJ),
com  juros  remuneratórios  (Súmula  296/STJ),  com
juros  moratórios  nem  com  multa  contratual. (STJ  -
AgRg  no  AREsp  37.131/SC,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  24/04/2012,
DJe 31/05/2012). (grifei).

E,

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO
ESPECIAL.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.
CUMULAÇÃO  COM  ENCARGOS
REMUNERATÓRIOS  E  MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA  N.  472.  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO CONEXA COM AÇÃO
DE  BUSCA  E  APREENSÃO.  JULGAMENTO
REALIZADO  POR  UMA  ÚNICA  SENTENÇA.
RECURSO  DE  APELAÇÃO  NÃO  CONHECIDO  EM
PARTE.  EXIGÊNCIA  DE  DUPLO  PREPARO.
LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
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280/STF. 1. "A cobrança de comissão de permanência -
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios  e  moratórios  previstos  no  contrato  -
exclui  a  exigibilidade  dos  juros  remuneratórios,
moratórios e da multa contratual" (Súmula n.472/STJ).
(STJ  -  REsp 1000987/SC, Rel.  Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe 06/11/2012). (grifei).

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO  ao  recurso,  a  fim  de  reformar  a  sentença  e  incluir  na
condenação do apelado as parcelas vencidas durante o curso do processo e
as vincendas até a total quitação da obrigação, afastando, ainda, a correção
pela  taxa  SELIC,  para  fixar  o  IGP-M como índice  de  correção  monetária,
conforme previsão no contrato.

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. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de julho de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz Convocado - Relator
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