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RELATOR    : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADO : Paulo Francisco de Andrade Júnior
APELADO     : Raimundo Firmino Dias
ADVOGADO : Dino Gomes Ferreira

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível  –
Ação  ordinária  de  cobrança  –  Cédula  de
crédito rural – Inadimplência – Procedência
–  Irresignação  do  autor  –  Atualização  da
dívida – A partir do vencimento – Juros de
mora – Vigência  do novo Código Civil  de
2002 – Percentual de 1% a.m – Provimento
parcial.

—  No  caso  de  débito  representado  por
instrumento  particular,  a  incidência  da
correção  monetária  se  dá  a  partir  do
vencimento da dívida, por ser o marco do
descumprimento da obrigação.

—  A  incidência  dos  juros  de  mora  deve
corresponder ao percentual de 1% ao mês,
nos  termos  do  art.  406  da  Lei  nº
10.406/2002 c/c o art. 161, §1º, do CTN.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar parcial  provimento  à
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apelação cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de 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 de RAIMUNDO FIRMINO DIAS, ir-
resignado com a sentença de fls. 49/52, que, nos autos da ação ordinária de
cobrança, julgou procedentes os pedidos por ele deduzidos na inicial,  para
condenar o réu, ora recorrido, a pagar a quantia de R$ 5.321,00 (cinco mil,
trezentos e vinte um reais), atualizada desde o vencimento da dívida e acres-
cida de juros de mora ao percentual de 0,5% a.m, desde a citação.

Em suas razões recursais, alega o apelante
que deveria ter sido determinada a atualização da dívida a partir da liberação
do financiamento, ao fundamento de que foi  a partir  deste momento que o
apelado teve o dinheiro em suas mãos e não a partir do vencimento.

Aduz, ainda, que os juros de mora devem
incidir ao percentual de 1% ao mês e não à porcentagem de 0,5% a.m, como
previsto na v. sentença.

Por conta disso, pugna pelo provimento do
apelo para que a atualização monetária conte a partir da data da liberação do
financiamento e o juros de mora sejam contados ao percentual de 1% ao mês.

Devidamente  intimado,  o  recorrido  deixou
de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme atesta a certidão de fl. 77.v.

Instada,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
emitiu parecer, sem, contudo, manifestar-se acerca do mérito recursal (fl. 82).

É o que importa relatar. 

V O T O

Presentes os pressupostos recursais intrín-
secos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extin-
tivo ao direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade,
inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do seguimento do re-
curso), conheço do recurso de apelação cível interposto.

O  mérito  recursal  se  resume  em  dois
pontos, quais sejam: primeiramente o banco apelante sustenta que   deveria
ter  sido  determinada  a  atualização  da  dívida  a  partir  da  liberação  do

2



Apelação Cível nº  0000109-44.2012.815.0731

financiamento  e  não  a  partir  do  vencimento,  como  fixado  na  sentença
objurgada.  Em segundo  ponto,  alega  o  recorrente  que  os  juros  de  mora
devem incidir ao percentual de 1% ao mês, tendo em vista a vigência do novo
Código Civil de 2002.

Em relação ao primeiro ponto, não assiste
razão ao recorrente.

É que, o termo “a quo”  para incidência da
atualização da dívida inadimplida, estabelecido no “decisum” hostilizado, está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal  de Justiça, que
entende que nas obrigações líquidas não cumpridas, a atualização monetária
conta-se,  nos  termos do  artigo  3971 do  CC/2002,  da  data  do  vencimento.
Veja-se: 

RECURSO  ESPECIAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
EDUCACIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  TESE  INCOMPREENSÍVEL.
INCIDÊNCIA,  POR  ANALOGIA,  DA  SÚMULA  Nº
284/STF.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  MECANISMO
PARA  RECOMPOSIÇÃO  DO  VALOR  DA  MOEDA.
CONTRATO  QUE  PREVÊ  VALOR  E  DATA  DE
PAGAMENTO DAS  MENSALIDADES.  MORA EX  RE.
TERMO  INICIAL  DOS  JUROS  DE  MORA  E  PARA
INCIDÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.  A
CONTAR  DO  VENCIMENTO  DE  CADA
PRESTAÇÃO.  ART.  397 DO CÓDIGO CIVIL. 1.  "A
correção monetária plena é mecanismo mediante o qual
empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização
da  moeda,  com  o  escopo  de  se  preservar  o  poder
aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus
que  se  acrescenta  ao  crédito,  mas  um  minus  que  se
evita".  Precedentes.  2.  A  mora  ex  re  independe  de
qualquer ato do credor,  como interpelação ou citação,
porquanto  decorre  do  próprio  inadimplemento  de
obrigação positiva, líquida e com termo implementado,
cuja matriz  normativa é o art.  960, primeira parte, do
Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual
no  caput  do  art.  397.  Dessarte,  se  o  contrato  de
prestação de serviço educacional especifica o valor da
mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora
fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do
artigo  397  do  Código  Civil.  3.  Com  efeito,  incidem
atualização  monetária  e  juros  de  mora  a  partir  do
vencimento de cada prestação. Ocasião (termo) em que,
por  decorrência  do  inadimplemento  contratual,  a
credora ficou privada do valor especificado no contrato
ao qual fazia jus. 4. Recurso Especial não provido. (STJ;

1Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pelo direito
em mora o devedor.
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REsp  1.192.326;  Proc.  2010/0079921-2;  MG;  Quarta
Turma;  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão;  DJE
08/05/2014). (grifei).

No mesmo sentido:

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  INSTRUMENTO  DE  CONFISSÃO  DE
DÍVIDA.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA.  ÔNUS  QUE  INCUMBE  À
PARTE QUE ALEGA. ARTIGO 333, INCISO II DO CPC.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O
VENCIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO.  INPC.  INDICE
LEGAL  PARA  ATUALIZAÇÃO  DAS  DÍVIDAS.
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO
VÁLIDA.  OBRIGAÇÃO  ILÍQUIDA.  RECURSOS  DE
APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.  SENTENÇA
MANTIDA.  1- O  prazo  prescricional  que  rege  as
obrigações  pessoais  originadas na  vigência do  Código
Civil  de  1916 é o vintenário,  consoante  artigo 177 do
antigo CC, sendo que o termo inicial para sua contagem,
nas  hipóteses  de  cobrança  de  dívidas  de  instrumento
particular, é a partir do vencimento. In casu, levando em
consideração  a  data  do  vencimento  da  obrigação
(05/02/1988)  e  a  data  da  propositura  da  ação  de
cobrança (17/04/2007),  conclui-se que a pretensão dos
autores não foi atingida pela prescrição. Prejudicial de
mérito rejeitada. 2- diante da alegação de pagamento da
dívida  por  parte  dos  devedores,  cumpria  a  eles  a
produção da prova, seja por meio de recibo que contenha
elementos  precisos  para  se  verificar  a  validade  da
afirmação  ou  por  outro  meio  idôneo.  Inteligência  do
artigo 320 do código de processo civil. 3- na hipótese, os
apelantes  não lograram êxito  em comprovar a  tese  de
que  efetuaram  o  pagamento  da  importância  cobrada,
parte por meio de cheque e parte por serviços prestados,
razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida na ação de cobrança. 4-
No  caso  de  débito  representado  por  instrumento
particular, a incidência da correção monetária se dá a
partir  do  vencimento  da  dívida,  por  ser  o  marco  do
descumprimento  da  obrigação. 5-  Por  se  tratar  de
obrigação ilíquida, os juros de mora incidem a partir da
citação válida, nos termos do artigo 405 e 406 do CC.
(TJMT; APL 54793/2013;  Canarana;  Segunda Câmara
Cível;  Relª  Desª  Clarice  Claudino  da  Silva;  DJMT
07/05/2014; Pág. 30). (grifei).

E, 

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS
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MENSALIDADES  ESCOLARES  REFERENTES  AO
PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM A REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS  E  CONVERSÃO  DO  MANDADO
MONITÓRIO  EM  EXECUTIVO.  APELAÇÃO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.  INDEFERIMENTO  QUE  NÃO  RESTOU
ATACADO POR RECURSO NO MOMENTO PRÓPRIO.
PRECLUSÃO  TEMPORAL  EVIDENCIADA.  AUTOR
QUE,  ADEMAIS,  SUSTENTA  CONDIÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA  INCOMPATÍVEL  COM
PESSOA  JURIDICAMENTE  HIPOSSUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL  PARA
COBRANÇA  DE  TARIFA  BANCÁRIA,  JUROS  DE
MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA,  ESTA  ÚLTIMA
ESTIPULADA EM DISSONÂNCIA COM O DISPOSTO
NO  ART.  389,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  EXCLUSÃO  DA
PLANILHA  DE  DÉBITO  QUE  SE  MOSTRA
IMPOSITIVA.  JUROS  MORATÓRIOS  DEVIDOS,  DA
CITAÇÃO,  NA  FORMA  DO  ART.  406,  DO  CÓDIGO
CIVIL.  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA,  DO
VENCIMENTO  DE  CADA  PRESTAÇÃO ESCOLAR,
CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº
6.899/1981.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO ART.
557,  §  1º-A,  DO  CPC.  (TJ-RJ  -  APL:
01823867320128190001 RJ 0182386-73.2012.8.19.0001,
Relator:  DES.  MAURO  DICKSTEIN,  Data  de
Julgamento:  24/05/2013,  DÉCIMA  SEXTA  CAMARA
CIVEL, Data de Publicação: 10/07/2013 18:18)

Assim, de acordo com o artigo 1º, §1º, da
Lei  nº  6.899/19812,  perfilhado  pela  pacífica  jurisprudência  do  Tribunal
Superior,  a atualização monetária conta-se a partir  da data do vencimento,
devendo, pois, neste ponto, ser mantida a sentença.

Em relação ao percentual que deve incidir a
título de juros de mora, o recorrente defende o percentual  de 1% ao mês,
conquanto a v. sentença previu 0,5% a.m.

Para deslinde da questão,  mister  trazer  à
colação o dispositivo legal que trata da matéria:

“Quando  os  juros  moratórios  não  forem
convencionados,  ou  o  forem  sem  taxa  estipulada,  ou
quando provierem de determinação da lei, serão fixados
segundo a  taxa  que  estiver  em vigor  para  a  mora  do

2Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive
sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar
do respectivo vencimento. 
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pagamento  de  impostos  devidos  à  Fazenda  Nacional”
(art. 406, CC/2002).

Pois  bem,  quando  o  novo  Código  Civil
entrou  em  vigor,  em  11  de  janeiro  de  2003,  este  artigo  gerou  bastante
polêmica, pois muito se discutiu se a taxa de juros de mora era a do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), utilizada pela Receita Federal
para a cobrança dos débitos fiscais ou a taxa de 1% (um por cento) ao mês,
prevista no artigo 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional.  

Após  muita  discussão,  ficou  consolidado,
tanto pela doutrina como pela jurisprudência,  que a taxa de juros de mora
prevista no artigo 406 do novo Código Civil é de 1% ao mês.

Para  corroborar,  pede-se  “vênia”  para
colacinar o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO.  FGTS.  INAPLICABILIDADE  DO
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO PREVISTO NA LC
110/01  AOS  PAGAMENTOS  DECORRENTES  DE
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.  JUROS DE MORA.
CITAÇÃO  EFETIVADA  APÓS  A  VIGÊNCIA  DO
NOVO  CÓDIGO  CIVIL.  CABIMENTO.
PERCENTUAL  DE  1%  AO  MÊS,  A  PARTIR  DA
CITAÇÃO. ENUNCIADO  Nº  20  DO  CJF.  1.  O
cronograma  de  pagamento  previsto  na  LC  110/01,  de
âmbito  administrativo,  não  se  aplica  aos  pagamentos
decorrentes de título executivo judicial.  2.  Os juros de
mora devem ser  aplicados  considerando-se  a  data  da
citação, in casu, a citação ocorreu após a vigência do
Novo  Código  Civil  (Lei  nº  10.406/2002),  desse  modo,
devem corresponder ao percentual de 1% ao mês, nos
termos do art. 406 da Lei nº 10.406/2002 c/c o art. 161,
Parágrafo 1º do CTN, afastando-se a aplicação da taxa
SELIC. 3. Apelação parcialmente provida para reformar
a  sentença  na  parte  relativa  aos  juros  de  mora,
condenando-se a CEF na aplicação de juros de mora, a
partir da citação, no percentual de 1% a.m. (TRF-5 - AC:
436534  PE  2007.83.00.015585-3,  Relator:
Desembargadora  Federal  Amanda  Lucena,  Data  de
Julgamento:  08/07/2008,  Segunda  Turma,  Data  de
Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 15/08/2008
- Página: 758 - Nº: 157 - Ano: 2008). (grifei).

Na  hipótese  dos  autos,  a  demanda  foi
ajuizada em 06 março de 2012, ou seja, após a entrada em vigor do Código
Civil de 2002. 
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Assim, a incidência dos juros de mora deve
corresponder ao percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 406 da Lei nº
10.406/2002 c/c o art. 161, §1º, do CTN.

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível, para reformar a v. sentença, tão somente na
parte relativa aos juros de mora, para que a aplicação se dê no percentual de
1% a.m.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e 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.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 26 de agosto de 2014.

 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

   Relator
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