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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –  Remessa
necessária  –  Ação  monitória  –
Fornecimento  de  mercadorias  –
Embargante monitório que não provou fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do
direito do autor, nos termos do art. 333, I,
da Lei Adjetiva Pátria – Dívida contraída e
não paga pela edilidade – Crédito a favor
da  empresa  promovente  –  Jurisprudência
do  STJ  –  Art.  557,  “caput”,  do  CPC  –
Seguimento negado.

–  Caberia à edilidade promovida, em sede
de  embargos  monitórios,  a  demonstração
do fato impeditivo, modificativo ou extintivo
(pagamento,  por  exemplo)  do  direito  da
autora  em  receber  o  crédito  inadimplido,
representado pelos  documentos  junto  aos
autos,  consoante  leciona  o  art  333,  I,  do
CPC.

–  Havendo acervo probatório que espelhe
de forma inequívoca a comprovação do fato
constitutivo do direito da autora (art. 333, I,
do CPC), ou seja, que lhe é devida quantia
não quitada e, não tendo o réu provado o
pagamento da verba pleiteada, nos termos
do art. 333, II do CPC, deve o  ente público
promovido  providenciar  o  adimplemento,
sob pena de locupletamento indevido.
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Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 87/93, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª da Comarca
de Sousa que, nos autos da ação monitória, movida por PRONTOMÉDICA –
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  em face do  MUNICÍPIO DE SOUSA,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial.   

Na  exordial,  sustentou  a  empresa
promovente que forneceu mercadorias à edilidade demandada, no entanto,
esta não cumpriu integralmente com a sua parte, ou seja, não pagou todo o
valor  devido  pelas  mercadorias  fornecidas.  Às  fls.  24/59,  juntou
documentação.

Citada,  a  Edilidade  apresentou  embargos
monitórios (fls. 64/67).

Impugnação aos embargos às fls.  78/86.  

Sentenciando o feito, o magistrado de base,
às  fls.  87/93,  julgou  improcedentes  os  embargos  monitórios,  acolhendo  o
pedido  autoral,  convertendo  as  notas  fiscais  apresentadas  pela  empresa
demandante em título executivo judicial, condenando o município recorrente a
pagar a quantia de R$ 140.324,12 (cento e quarenta mil, trezentos e vinte e
quatro  reais  e doze centavos),  acrescida de juros de mora de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, devidos a
partir  do vencimento das notas fiscais, bem como ressarcimento de custas
processuais  e  honorários  advocatícios  fixados  em  10%  sobre  o  valor  da
condenação.

Os autos aportaram a este Egrégio Tribunal
de Justiça, por força de remessa necessária.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao argumento de que se afigura desnecessária a sua intervenção (fl. 102).

É o relatório. 

Decido.

“Ab initio”, cabe registrar que já há alguns
anos,  doutrina e jurisprudência  superaram a tese do descabimento do rito
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monitório  contra  a  Fazenda  Pública,  como  demonstra  a  súmula  3391 do
Superior  Tribunal  de Justiça.  É  plenamente cabível  a  ação monitória  para
constituir  título executivo em detrimento de pessoas de Direito Público.  Ao
contrário do que já se alegou, a ação monitória não tem incompatibilidade
com a sujeição dos débitos fazendários ao expediente dos precatórios. Isto
porque, a despeito de preparar um título executivo para execução vindoura, a
via  monitória  não é,  propriamente,  executória,  mas  uma ação com efeitos
eminentemente  constitutivos.  Logo,  não  existe  implicação  do  patrimônio
público nesse momento. Somente no futuro, com a efetiva execução, é que o
erário será tocado pela atuação jurisdicional. E, quando isto acontecer, o feito
executório terá trâmite idêntico ao de qualquer outra execução em face da
Fazenda. Inclusive, se for o caso, com pagamento por meio de precatório.

Em  relação  ao  mérito,  pelo  que  se
depreende da documentação junta dos autos (fls. 42/59), a pretensão autoral
está  fundamentada  na  cobrança  por  mercadorias  fornecidas  ao  município
demandado, conforme as notas fiscais expedidas, cuja autenticidade não foi
contestada.

À  monitória,  basta  prova  escrita  e
aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com
eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo,
quanto à sua finalidade, para que o credor possa se valer dessa via. Assim, o
que impende é a demonstração de uma relação jurídica existente entre as
partes, a qual é explicitada pela prova escrita, expressamente exigida. 

Constitui  ônus  do  embargante  a
demonstração de prova da inexistência do débito. Ou, pelo menos, evidencie,
como início de prova concreta, que os títulos não são exigíveis. O que em
momento algum foi evidenciado nos autos. 

Sobre  o  assunto,  o  Egrégio  Superior
Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
MONITÓRIA. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À
FORMAÇÃO  DO  JUÍZO  DE  PROBABILIDADE
ACERCA  DO  DIREITO  AFIRMADO,  A  PARTIR  DO
PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude
o  artigo  1.102-A  do  Código  de  Processo  Civil  não
precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor
ou nela constar sua assinatura ou de um  representante.
Basta  que  tenha  forma  escrita  e  seja  suficiente  para,

1É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.
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efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca
do direito alegado.
2. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova
robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por
documento  idôneo,  ainda  que  emitido  pelo  próprio
credor,  contanto  que,  por  meio  do  prudente  exame  do
magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do
direito afirmado pelo autor.
3.  No  caso  dos  autos,  a  recorrida,  ao  ajuizar  a  ação
monitória,  juntou  como  prova  escrita  sem  eficácia  de
título  executivo  a  própria  nota  fiscal  do  negócio  de
compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante
de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que
ficaram  inadimplidas.  A  Corte  local,  após  minucioso
exame da documentação que instrui a ação, apurou que
os documentos são suficientes para atender aos requisitos
da  legislação  processual  para  cobrança  via  ação
monitória, pois servem como início de prova escrita.  A
revisão  desse  entendimento,  demanda  o  reexame  de
provas,  vedado  em  sede  de  recurso  especial  (Súmula
7/STJ).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  289.660/RN,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
04/06/2013, DJe 19/06/2013).

E,

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO.  RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
PESSOA  JURÍDICA.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA.
NECESSIDADE.  SÚMULA  N.  481-STJ.  REEXAME.
SÚMULA N. 7-STJ. MONITÓRIA.
NOTA  FISCAL.  MERCADORIA.  RECEBIMENTO.
COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO.
EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N.
7-STJ. NÃO PROVIMENTO.
1.  Não  viola  o  artigo  535,  do  CPC,  o  julgamento
meramente contrário aos interesses da parte.
2.  Podem  as  instâncias  ordinárias  perquirir  sobre  a
situação  econômico-financeira  da  parte  para  fins  de
examinar  do  requerimento  de  assistência  judiciária
gratuita, mormente se se tratar de pessoa jurídica, para a
qual se exige prova da hipossuficiência, nos termos do
verbete n. 481, da Súmula.
3. Reexaminar a questão no que toca à hipossuficiência
econômico-financeira  do  requerente  da  assistência
judiciária  gratuita  encontra  o  óbice  de  que  trata  o
enunciado n. 7, da Súmula.
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4. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento
da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como
lastro à ação monitória.
Precedentes.
5.  Somente  se  submetem  ao  controle  do  STJ  os
honorários  advocatícios  fixados  por  equidade  quando
irrisórios ou exorbitantes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  432.078/RS,  Rel.  Ministra  MARIA
ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
20/02/2014, DJe 06/03/2014).

Por fim, com relação aos juros e correção
monetária,  correta  está  a  sentença  de  1º  grau,  não  merecendo,  portanto,
qualquer reforma.  É que a Corte Especial  do Superior  Tribunal  de Justiça
(STJ)  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.  1.205.946-  SP  (REsp  n.
1.205.946/SP)  decidiu  que os valores de condenações proferidas contra  a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 devem observar
os critérios  de atualização (correção monetária  e  juros)  nela  disciplinados,
enquanto vigorarem. Outrossim, acordaram que no período anterior a Lei n.
11.960/09,  tais  acessórios  deverão  seguir  os  parâmetros  definidos  pela
legislação então vigente. No caso em tela, correto o posicionamento adotado
na sentença ao considerar que a fixação do termo inicial dos juros depende
da  liquidez  da  obrigação.  Ou  seja,  se  a  obrigação  for  líquida,  como  é  a
hipótese  dos  autos,  os  juros  serão  contados  a  partir  do  vencimento  da
obrigação; se for ilíquida, os moratórios terão como “dies a quo” a citação
válida. 

Assim, não merece reforma a sentença “a
quo”,  devendo  o  ente  público  providenciar  o  adimplemento  da  verba  em
discussão, sob pena de locupletamento indevido.

Outrossim, se o recurso mostra-se contrário
à  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  é  aplicável  o  art.  557,
“caput”,  do  CPC,  numa  forma  de  privilegiar  a  efetividade  da  prestação
jurisdicional. Diz o dispositivo:

“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.”

Na espécie, incide, ainda, a súmula nº. 253,
do STJ:

“Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.”.
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Por  tais  razões,  com  fulcro  no  art.  557,
“caput”,  do  Código  de  Processo  Civil,  nego  seguimento  à  remessa
necessária, mantendo “in totum o decisum a quo”. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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