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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÕES.
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE DE VALORES. INADIMPLEMENTO.
CONTRATUAL.  CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO
AUTORAL.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA
INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  JUROS  DE  MORA. MARCO
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INICIAL.  VENCIMENTO  DE  CADA  PARCELA
DEVIDA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  E
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

- Restando demonstrado, por meio de provas cabais,
o  inadimplemento  contratual  e  a  inexistência  de
qualquer fato impeditivo,  modificativo ou extintivo
do direito autoral, o pagamento da dívida exigida é
medida que se impõe.

- Nas hipóteses de obrigações positivas e líquidas, o
marco inicial, da correção monetária e dos juros de
mora,  corresponde  ao  vencimento  de  cada  parcela
devida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  apelo  e  dar
provimento ao recurso adesivo.

Preserve/PB  -  Segurança  e  Transporte  de  Valores
Ltda ajuizou a vertente  Ação de Cobrança, em face do  Multipag TI Comércio e
Serviços  Ltda,  sob  a  alegação  de  inexecução  contratual,  haja  vista  ter  celebrado
contrato de prestação de serviços de transporte de valores em carro-forte, por prazo
indeterminado,  com a promovida,  a  qual  deixou de adimplir  as  contraprestações
financeiras  devidas  pelos  serviços  relativos  aos  meses  de  junho,  julho,  setembro,
outubro e novembro de 2013.

O Juiz a quo julgou procedente a pretensão exordial, 
consignando os seguintes termos, fls. 128/129:
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Diante do exposto, com supedâneo no Art. 269, I do
CPC,  JULGO  PROCEDENTE  os  pedidos  autorais
para CONDENAR a promovida ao pagamento das
notas fiscais  colacionadas aos autos no total  de R$
24.938,50,  corrigido  monetariamente  pelo  INPC  a
contar  do  ajuizamento  da  demanda,  acrescidos  de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Condeno a promovida, ainda, nas custas processuais
e  nos  honorários  advocatícios,  estes  arbitrados  em
20% sobre o valor da condenação.

Inconformada,  a  Multipag TI Comércio e Serviços
Ltda interpôs  APELAÇÃO,  fls.  132/138,  pugnando pela  modificação  da  sentença,
haja vista o descumprimento prévio de cláusula contratual pela empresa, ora parte
autora, na presente lide. Defende, ainda,  que a correção monetária deve incidir a
partir do vencimento de cada nota fiscal; e os juros de mora, desde a citação.

A Preserve/PB - Segurança e Transporte de Valores
Ltda, por sua vez, manejou Recurso Adesivo, fls. 143/149, postulando pela reforma
da decisão de 1º grau somente no que diz respeito à correção monetária, que deverá
ter como marco inicial o vencimento de cada nota fiscal;  e os juros de mora, que
deverão incidir a partir do vencimento do título de crédito.

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  152/164,
rebatendo pontualmente as teses aventadas no apelo. 

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso
adesivo, consoante certidão de fl. 173-v.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Em  razão  das  questões  recursais  se  entrelaçarem,
analisarei conjuntamente a apelação e o recurso adesivo.

De  início,  percebe-se  que  as  partes  litigantes
celebraram um contrato de prestação de serviços de transporte e custódia de valores,
por prazo indeterminado, fls. 24/29.

Prosseguindo,  ao  analisar  o  arcabouço  probatório
contido  nos  autos,  verifico  que  restou  evidenciada  a  inadimplência  dos  valores
pleiteados,  digo  isso,  pois,  conforme  se  observa  do  teor  dos  documentos  de  fls.
24/100,  precisamente,  das notas fiscais  e  das correspondências eletrônicas,  não há
comprovação da quitação dos débitos vindicados, inclusive o próprio apelante não
contesta tais afirmações.

Por outro lado,  o  Multipag TI Comércio e Serviços
Ltda visando desconstituir a dívida, apenas argumenta a exceção do contrato não
cumprido, tendo em vista  o descumprimento prévio da cláusula sétima, parágrafo
terceiro,  do  instrumento  contratual,  por  parte  da  promovente,  contudo,  não
corrobora seus argumentos, nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil
de 1973, vigente à época da instrução probatória.

Diante do panorama narrado e das provas coligidas,
aplica-se o enunciado no art. 476, do Código Civil, segundo o qual “Nos contratos
bilaterais,  nenhum  dos  contratantes,  antes  de  cumprida  a  sua  obrigação,  pode
exigir o implemento da do outro.”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS  COBRADOS.  INEXISTÊNCIA  DE
CONDIÇÃO  MODIFICATIVA,  IMPEDITIVA  OU
EXTINTIVA  DO  DIREITO  AO  CRÉDITO.
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PAGAMENTO DEVIDO. PAGAMENTO DEVIDO.
Sendo  o  contrato  de  prestação  de  serviços
educacionais  negócio  jurídico  bilateral  e
sinalagmático,  por  envolver  obrigações  a  serem
cumpridas  por  ambas  as  partes,  somente  poderá
uma das partes exigir o cumprimento da obrigação
assumida  pela  outra  se  tiver  adimplido  a  sua.
Comprovada a validade do contrato de prestação de
serviços  educacionais  firmado  entre  as  partes  e  a
existência  da dívida decorrente  do não pagamento
das mensalidades devidas, bem como, não tendo a
parte ré comprovado a presença de alguma condição
modificativa,  impeditiva ou extintiva do  direito  ao
crédito pretendido, legítima é a cobrança aviada pela
instituição  de  ensino  superior  requerente.  (TJMG;
APCV  1.0707.14.002262-5/001;  Rel.  Des.  Arnaldo
Maciel; Julg. 04/07/2017; DJEMG 10/07/2017) 

Dessa  forma,  a  sentença  é  irretocável  no  tocante  à
condenação da promovida ao pagamento da dívida postulada.

Adentrando nas  questões  relativas  ao  marco inicial
da correção monetária e dos juros de mora, entendo que assiste razão à parte autora,
isso porque os débitos requeridos na exordial são obrigações positivas e líquidas,
razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir, a partir do
vencimento da obrigação, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.   AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CORREÇÃO   MONETÁRIA.   TERMO  INICIAL.
SÚMULA  5 DO STJ. APLICAÇÃO. MORA EX RE.
JUROS  MORATÓRIOS.  INCIDÊNCIA A CONTAR
DO  VENCIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO.  1.   O
Plenário   do   STJ   decidiu   que  "aos  recursos
interpostos  com  fundamento   no   CPC/1973
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(relativos a decisões publicadas até 17 de março  de
2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na   forma   nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas  até  então  pela  jurisprudência
do   Superior   Tribunal   de  Justiça"  (Enunciado
Administrativo n. 2). 2.  Reconhecida  a  fixação  do
termo   inicial   para   incidência  da  correção
monetária  (30  dias após entrega das faturas) a partir
da  interpretação de  norma contratual,  o  exame do
especial fica obstado pela Súmula 5 desta Corte.  3.
"Os   juros   de  mora  nas  obrigações  positivas  e
líquidas  (mora  ex  re)    fluem    a    partir   do
vencimento,   ainda   que   se   trate   de
responsabilidade  contratual"  (REsp  1590479/RJ, Rel.
Ministro  JOÃO  OTÁVIO   DE   NORONHA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  14/06/2016, DJe
16/06/2016). 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no
AREsp  304.851/SP,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe 03/05/2017)

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
merece reforma apenas nos aspectos concernentes ao marco inicial  da correção
monetária e dos juros de mora, os quais devem incidir a partir do vencimento da
obrigação, ou seja, do inadimplemento de cada parcela devida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
E DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO,  para reformar a decisão de 1º
grau somente no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária e dos juros
de mora, os quais devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela devida.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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