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APELAÇÃO CÍVEL  – AÇÃO MONITÓRIA  – INSTRUMEN-
TO CONTRATUAL E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO  –
IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMEN-
TAL  –PROVA ESCRITA APTA – CONSECTÁRIOS LEGAIS
 – CORREÇÃO MONETÁRIA  – JUROS DE MORA  – TER-
MO INICIAL  – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO  – PROVI-
MENTO.

A mora do contratante resta configurada a partir do efetivo
inadimplemento de cada mensalidade, considerando que as
obrigações  são  líquidas  e  com termo  certo,  devendo  ser
este o termo a quo para incidência dos encargos de inadim-
plência, na forma pactuada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste
do  Brasil  S.A. contra  a  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da
Comarca  de  Prata  que,  nos  autos  da  Ação  Monitória  movida  em  face  de
Antônio Fernandes de Araújo,  acolheu o pedido monitório, constituindo de
pleno direito em título executivo judicial os documentos apresentados com a
petição inicial e condenando o réu ao pagamento de R$ 8.123,70, acrescidos
de atualização monetária desde o ajuizamento da ação com juros de mora a
contar da citação, prosseguindo-se na forma do art. 513 e seguintes do CPC.

Nas suas razões recursais, afirma que os critérios de correção da
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dívida,  estabelecidos  no  contrato  não  poderiam  ter  sido  alterados  pela
sentença, razão pela qual merece reforma. 

Foram apresentadas  contrarrazões,  fls.  84/86,  aduzindo  que  a
petição recursal ofende o princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna por seu
desprovimento.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  94/95,  absteve-se  de
manifestação  de  mérito  por  entender  ausente  situação  ensejadora  de
obrigatória intervenção ministerial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

O  recorrido,  em  contrarrazões,  suscita  preliminar  de
inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o apelante não apresentou
de forma satisfatória as razões de seu inconformismo.

Ao exame das razões recursais, nota-se que, ao contrário do que
afirma a apelada, o recorrente declinou os motivos de fato e de direito os quais
entende suficientes para o julgamento do mérito do recurso, atacando de forma
válida a sentença objurgada, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim sendo,  rejeito a  preliminar  de  inadmissibilidade recursal
suscitada.

No mérito. A ação monitória foi  criada em benefício do credor
que,  embora  desprovido  de  título  executivo,  disponha  de  prova  escrita
indicativa de crédito, cujo objeto seja (I) o pagamento de soma em dinheiro, (II)
entrega de coisa fungível ou infungível, ou entrega de bem móvel ou imóvel, ou
(III)  o  adimplemento  de  obrigação de fazer  ou  não  fazer,  sendo concebida
como alternativa  ao rito  comum para  propiciar  a  satisfação mais  célere  do
direito  do  credor.  Da  ação  monitória  ocupa-se  o  artigo  700  do  Código  de
Processo Civil, aplicável ao caso:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 

I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II  -  a  entrega de  coisa  fungível  ou infungível  ou de bem
móvel ou imóvel; 

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Na espécie, a discussão diz respeito ao termo inicial dos juros e
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correção monetária incidentes sobre a dívida exigida na ação, correspondentes
ao  contrato  de  composição  e  confissão  de  dívida  acompanhado  de
demonstrativo de débito  (fls. 06/10)

Nos termos do art.  397 do Código Civil1,  em situações como a
discutida, a mora advém do próprio descumprimento da obrigação e independe
de provocação do credor. 

Portanto,  caso  vencida  e  não  adimplida,  por  representar
obrigação líquida e com termo certo, a mora do devedor opera-se desde logo
com incidência de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.

Saliente-se, por oportuno, que o réu sequer negou a contratação,
tampouco comprovou o pagamento do débito objeto da ação.

Da leitura do pacto que rege a relação em comento (fls. 06/07),
extrai-se da cláusula oitava previsão relativa ao período de inadimplemento,
prevendo o seguinte:

Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer
obrigação  financeira  estipulada  no  instrumento  de
crédito ora aditado (principal e/ou acessórios), falta de
aplicação  do  crédito  nas  finalidades  pactuadas,
qualquer  outra  irregularidade  que  seja  considerada
como intencional ou injustificável, e/ou descumprimento
de  qualquer  outra  obrigação  deste  decorrente,
passarão a incidir os encargos pactuados na cláusula
Encargos Financeiros, acrescidos de juros de mora de
12%  a.a.  (doze  por  cento)  ao  ano,  calculados
aditivamente  aos  encargos  normais  deferidos
contratualmente.

Na referida cláusula, que trata dos encargos financeiros, cláusula
quarta, tem-se que restou pactuado o seguinte:

Sobre a dívida total decorrente do instrumento ora aditado,
cujo  valor  ora  confessado  é  aquele  indicado  na  Cláusula
Primeira, passarão a incidir, a partir da data deste aditivo, os
seguintes encargos financeiros: juros devidos à taxa efetiva
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), sendo o valor dos juros
calculado e capitalizado integralmente  no dia  28 de cada
mês, no vencimento e na liquidação da dívida, sobre o saldo
devedor  médio  diário  do  período  de  cálculo,  e  exigível
juntamente  com  as  prestações  vincendas  de  principal,
proporcionalmente ao valor de cada uma delas.

1Art.  397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor.
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Desse  modo,  devem  prevalecer  as  condições  livremente
pactuadas entre as partes, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda,
conforme os precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  CÉDULA DE  CRÉDITO
COMERCIAL.  INCIDÊNCIA  DOS  ENCARGOS
CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. - Enquanto não
resolvido o contrato, seja com seu questionamento em juízo
ou  com  a  extinção  da  dívida,  continuam  valendo  suas
cláusulas,  motivo  pelo  qual  incidem seus  encargos  até  o
efetivo pagamento, não podendo o julgador alterar a forma
de  atualização,  substituindo-a  pelos  encargos  legais  em
detrimento dos encargos pactuados.2

 
APELAÇÃO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  CÉDULA DE  CRÉDITO
COMERCIAL.  CONSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  EXECUTIVO
JUDICIAL.  INCIDÊNCIA  DE  ENCARGOS  LEGAIS.
IRRESIGNAÇÃO.  PRETENSÃO  DE  APLICAÇÃO  DE
CRITÉRIOS PACTUADOS. CABIMENTO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EXARADO EM
DISSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA QUE
SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  -  Havendo  pactuação  expressa  de  encargos
para a hipótese de inadimplemento e inexistindo qualquer
declaração  de  abusividade  e  ou  de  ilegalidade  a  esse
respeito,  devem  esse  incidir  sobre  o  valor  devido  até  o
efetivo pagamento, de acordo com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça. - O art. 557, § 1º, do Código
de  Processo  Civil,  permite  ao  relator  dar  provimento  a
recurso,  através  de  decisão  monocrática,  se  a  decisão
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou
com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior, o que é o caso dos autos.3

 Desse modo, à míngua de impugnação quanto à incidência dos
juros e da correção monetária livremente pactuados,  mormente em face do
que dispõe a Súmula  3814 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a
sentença merece reforma.

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
dou provimento ao recurso apelatório, para determinar que a incidência de

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008238020118150911, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 29-07-2016.

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00012779320088152001, - Não possui -, Relator DES FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 17-03-2016.

4Súmula 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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juros e correção monetária deve dar-se a partir do inadimplemento, na forma
pactuada.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/03
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