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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  MONITÓRIOS
ACOLHIDOS  COM  FULCRO  NA  AUSÊNCIA  DE
CERTEZA  E  EXIGIBILIDADE  DA  DÍVIDA.
DESNECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. AÇÃO
MONITÓRIA  QUE  REQUER  APENAS  FORMA
ESCRITA  E  QUE  SEJA  SUFICIENTE  PARA
INFLUIR  NA  CONVICÇÃO  DO  MAGISTRADO
ACERCA  DO  DIREITO  ALEGADO.
DESNECESSIDADE  DE  LIQUIDEZ  DA  DÍVIDA.
REQUISITO  EXIGIDO  PARA  TÍTULOS
EXECUTIVOS  JUDICIAIS  E  EXTRAJUDICIAIS.
RECONHECIMENTO  DE  PARTE  DA  DÍVIDA.
PROVIMENTO PARCIAL.

-O reconhecimento de dívida posterior a prescrição
enquadra-se  na  regra  do  art.191  do  Código  Civil,
segundo a qual, “a renúncia da prescrição pode ser
expressa  ou  tácita  e  só  valerá  sendo  feita,  sem
prejuízo  de  terceiro,  depois  que  a  prescrição  se
consumar; tácita é a renúncia quando se presume de
fatos  do  interessado,  incompatíveis  com  a
prescrição”.  Conclui-se,  deste  modo,  que  o
reconhecimento da dívida, no ano de 2005, foi uma
renúncia à prescrição. Logo, confessada a dívida em
2005  e  interposta  a  ação  em 2009,  não  se  pode
afirmar  que  transcorreu  o  prazo  de  cinco  anos,
previsto no art. 202 do Código Civil.

-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
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exame  do  magistrado,  exsurja  o  juízo  de
probabilidade acerca do direito afirmado pelo Autor.

-No caso dos autos, o Recorrente, ao ajuizar a Ação
Monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de
título executivo a confissão da  Cooperativa de que
devia  uma  determinada  quantia. Segundo  o  STJ,
“reconhecida a existência  de  prova  documental  da
dívida,  não  se  exige  que  os  documentos  que
instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do
débito objeto da cobrança.
Recurso  especial  provido  (REsp  967.319/SP,  Rel.
Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 05/02/2009, DJe 12/02/2009).

- Segundo o então Ministro João Otávio de Noronha,
ao julgar o REsp 823.059/BA, “se é correto assentir
que, em sede de ação monitória, não se deve adotar
postura  excessivamente  rigorosa  no  trato  da
caracterização da prova escrita, também o é que o
documento  apresentado  deve  ser  plausível  o
bastante para demonstrar, com razoável segurança,
a pertinência e lisura da cobrança empreendida”.

- A cobrança é pertinente, posto que reconhecido, ao
menos, parte do débito pela Apelada, mas qual é o
valor  realmente  devido?  No  caso,  se  houve  o
reconhecimento do débito equivalente a 138 (cento e
trinta  e  oito)  salários  mínimos  em  2005  (fl.07)  e
desde  então,  provou-se,  por  meio  dos  recibos  de
fls.38/40,  que  foram  pagos  R$  29.040,00  (vinte  e
nove mil e quarenta reais), deve ser entendido como
valor  inequívoco  aquele  requerido  pelo  Autor,
subtraída a quantia paga pela Cooperativa por meio
de recibos assinados pelo credor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER PARCIALMENTE  a Apelação,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 96.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eufrásio dos Santos

contra a sentença de fls.54/55 que acolheu os Embargos Monitórios e extinguiu

a ação por não restarem atendidos os requisitos do art.1.102-A do Código de

Processo Civil.
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Na Apelação de fls.60/64, alega que os recibos apresentados

pela Embargante como forma de provar o adimplemento da dívida não servem

para o fim que deseja, uma vez que, ainda que considerados os recibos de

março a maio de 2004, devem ser declarados devidos 278 (duzentos e setenta

e oito) salários mínimos.

Argumenta  que as  atas  juntadas ao  processo comprovam o

valor da dívida.

Requer,  assim,  a  reforma  da  sentença  a  fim  de  que  sejam

julgados procedentes seus pedidos iniciais.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Como  é  sabido,  a  prescrição  é  instituto  que  pode  ser

reconhecido de ofício por se tratar de questão de ordem pública.

A ação foi ajuizada em 09/07/2009, questionando a ausência

de  pagamento  de  honorários,  supostamente  inadimplidos  desde  janeiro  de

1992 até janeiro de 1998.

O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança,

decorrente  de  documento  sem  força  executiva,  mediante  Ação  de

Conhecimento  ou  Monitória,  é  de  cinco anos (art.  206,  §  5º,  do  CC/2002),

começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. Assim, analisando

superficialmente a matéria, como a dívida remonta ao período de 1992 a 1998,

o ajuizamento da ação somente em 2009 estaria fulminado com a prescrição.

Entretanto,  a Ré emitiu documento reconhecendo a dívida no

montante de R$ 33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais) em 2005 (fl.07).
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A regra é de que a prática de qualquer ato inequívoco do direito

pelo devedor é causa de interrupção da prescrição, à luz do disposto no inciso

VI do art.  202 do Código Civil  de 2002. Dessa sorte, a emissão do referido

documento  pela  Ré  constitui  ato  inequívoco  de  reconhecimento  da  dívida,

erigindo-se, pois, como marco interruptivo da prescrição.

A confissão da dívida interrompe a prescrição. Todavia, findo o

prazo prescricional para cobrança de dívida, alguns doutrinadores entendem

que o reconhecimento do débito não tem o condão de interromper o que já

tinha se exaurido. Em outras palavras, o documento de fl.38 não se prestaria

para desfazer a ocorrência da prescrição quando tal prazo já estava esgotado.

Ocorre que o reconhecimento de dívida posterior  à prescrição

enquadra-se na regra do art.191 do Código Civil, segundo a qual, “a renúncia

da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita, sem prejuízo

de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando

se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.

Conclui-se, deste modo, que o reconhecimento da dívida, no

ano de 2005, foi  uma renúncia à prescrição. Logo, confessada a dívida em

2005 e intentada a ação em 2009, não se pode afirmar que transcorreu o prazo

de cinco anos, previsto no art. 202 do Código Civil.

Feita esta explicação, passo a analisar o recurso apelatório.

Ao  sentenciar,  entendeu  a  magistrada  que  há  dúvidas

relevantes sobre a certeza e a exigibilidade do débito relativo ao levantamento

de honorários,  tendo em vista  que não ficou claro  como era  o  sistema de

remuneração do Embargado, o período que trabalhou na Cooperativa e qual o

valor  devido,  consideradas  as  deduções  decorrentes  dos  recibos  de

pagamento constantes nos autos.

O Autor afirma, em sua petição inicial, que prestou serviços à

Cooperativa (serviços estes que não foram explicados na exordial) e era credor

4



Apelação Cível nº 0001676-47.2009.815.0301

de 138 (cento e trinta e oito) salários mínimos. Juntou um levantamento de

honorários, datado de 2005, onde consta o total de salários mínimos a receber.

A  Ré  afirmou  que  já  pagou  as  quantias  cobradas  e  juntou

diversos comprovantes de pagamentos (fl.39).

Compulsando os autos, observa-se que o objetivo do Autor é

obrigar a Cooperativa a pagar verbas inadimplidas, tendo em vista os serviços

prestados na época em que era membro do Conselho de Administração.

No caso em tela, não se sabe qual o montante devido, pois,

além  das  partes  divergirem  quanto  aos  valores,  não  há  prova  escrita

inequívoca da quantia devida, nem, tampouco, sabe-se a que título deveriam

ter sido pagos, ou seja, não se sabe, exatamente, a origem da dívida ou que

serviços foram prestados ao Conselho de Administração da Cooperativa. 

Em caso de verba de natureza salarial, decorrente de trabalho,

esta Justiça Comum não é competente para apreciar a matéria.

Entretanto,  ainda  que  se  trate  de  outros  tipos  de  serviços

prestados, caberia ao Autor explicar melhor este ponto na petição inicial, que,

diga-se de passagem, está no limiar de ser considerada inepta, uma vez que

somente  com muito  esforço  não se  afirma que da narração  dos fatos  não

decorre logicamente a conclusão. 

O Autor alega ser credor de 138 (cento e trinta e oito) salários

mínimos e a Ré afirma que pagou além do que era devido (fl.09), juntando

alguns recibos de pagamentos feitos em 2004 (fls.39/40), que, por sua vez,

segundo o Autor, já foram considerados na apuração do montante realmente

devido.  Já  segundo  a  Apelada,  tais  recibos  incluem valores  pagos,  porém

cobrados novamente na petição inicial.

A Ação Monitória  requer  prova escrita  sem eficácia  de título

executivo, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da Monitória

deve  vir  acompanhada  de  um  documento,  considerado  pelo  magistrado
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juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da

dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório.

 Isto porque, a prova hábil a instruir a Ação Monitória, a que

alude  o  artigo  1.102-A  do  Código  de  Processo  Civil  requer  apenas  forma

escrita  e  que  seja  suficiente  para,  efetivamente,  influir  na  convicção  do

magistrado acerca do direito alegado.

Logo,  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.

No caso dos autos, o Recorrente, ao ajuizar a Ação Monitória,

juntou  como  prova  escrita  sem  eficácia  de  título  executivo  a  confissão  da

Cooperativa de que devia uma determinada quantia.

Entretanto, tal documento é contestado pela parte Apelada que

o considera insuficiente para atender aos requisitos da legislação processual

para cobrança via Ação Monitória, pois não demonstram a liquidez e certeza da

obrigação.

De fato, as partes divergem quanto ao valor devido.

Entretanto, não é preciso que o Autor disponha de prova literal

do valor. 

A  “prova  escrita”  a  que  se  refere  a  lei  é  todo  e  qualquer

documento  que  autorize  o  juiz  a  entender  que  há  direito  à  cobrança  de

determinada dívida. 

Nesse sentido:

Processual Civil. Recurso especial. Ação monitória.
Instrumento  de  procuração  que  concede  ao
advogado  o  direito  de  reter  percentual  dos
levantamentos judiciais por ele efetuados. Carência
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da  ação  monitória  decorrente  da  ausência  de
liquidez  da  dívida  reconhecida  pelo  Tribunal  de
origem.  Reforma  do  acórdão  recorrido.
Prescindibilidade  da  presença  dos  requisitos  dos
títulos  executivos.  Cabimento  da  ação  monitória
reconhecido.
-  A  ação  monitória  foi  introduzida  no  sistema
processual  brasileiro  para  facilitar  o  exercício  de
pretensões ao recebimento de créditos cuja prova,
em que pese documentada, não reunisse todos os
requisitos do título executivo (art. 586 do CPC).
- Reconhecida a existência de prova documental
da dívida, não se exige que os documentos que
instruem a ação monitória demonstrem a liquidez
do débito objeto da cobrança.
Recurso especial provido.
(REsp 967.319/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  05/02/2009,  DJe
12/02/2009)

PROCESSUAL  CIVIL.  NÃO  HÁ  FALAR  EM
NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO QUANDO O TRIBUNAL RESOLVEU
A  QUESTÃO,  EMBORA  NÃO  DA  MANEIRA
ALMEJADA  PELA  RECORRENTE.  PARA  A
SATISFAÇÃO  DO  REQUISITO  DA  MONITÓRIA
BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA
DÍVIDA.  IRRELEVANTE  A  INTIMAÇÃO  DO
PROTESTO  DA  DUPLICATA  DE  SERVIÇOS
QUANDO HÁ NOS AUTOS PROVA DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O DÉBITO DA
RECORRENTE.
1.  Quanto  à  assertiva  de  violação  do  art.  535  do
CPC,  sem  razão  a  recorrente,  haja  vista  que
enfrentadas  todas  as  questões  levantadas  pela
parte, porém em sentido contrário ao almejado.
2. À  falta de prequestionamento, inviável o exame
da  suposta  afronta  dos  demais  dispositivos
apontados pela recorrente.
Incidência do verbete sumular 282/STF.
3.  Para a propositura  da ação monitória,  não é
preciso que o autor disponha de prova literal do
valor.  A  'prova  escrita'  é  todo  e  qualquer
documento que autorize o Juiz a entender que há
direito à cobrança de determinada dívida.
4. Irrelevante, no caso, a ausência da intimação para
o  protesto  da  duplicata  de  serviços,  quando
comprovada,  por  outros documentos,   a  dívida  da
recorrente.  Em relação à  liquidez  do débito  e à
oportunidade  de  o  devedor  discutir  os  valores
cobrados, a lei assegura-lhe a via dos embargos,
previstos no art. 1.102c do CPC, que instauram
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amplo  contraditório  a  respeito,  devendo,  por
isso, a questão ser dirimida pelo Juiz. O fato de
ser  necessário  o  acertamento  de  parcelas
correspondentes ao débito principal e, ainda, aos
acessórios,  não  inibe  o  emprego  do  processo
monitório.
5.  A  ausência  de  impugnação  específica  do
fundamento do acórdão, atrai a incidência da súmula
283/STF.
Recurso não conhecido
(REsp  240.043/ES,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
02/10/2008, DJe 13/10/2008)

No caso, a parte juntou reconhecimento da dívida por meio do

documento  emitido  pelo  devedor  (fl.07),  que,  apesar  de  negar  ser  este  o

montante devido, reconheceu na fl.25 dos Embargos Monitórios que devia dez

salários mínimos.

Segundo o então Ministro João Otávio de Noronha, ao julgar o

REsp 823.059/BA, “se é correto assentir que, em sede de ação monitória, não

se deve adotar postura excessivamente rigorosa no trato da caracterização da

prova escrita, também o é que o documento apresentado deve ser plausível o

bastante para demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da

cobrança empreendida”.

A cobrança é  pertinente,  posto  que reconhecido,  ao  menos,

parte do débito pela Apelada, mas qual é o valor realmente devido? 

No caso, se houve o reconhecimento do débito equivalente a

138 (cento e trinta e oito)  salários mínimos em 2005 (fl.07) e desde então,

provou-se, por meio dos recibos de fls.38/40, que foram pagos R$ 29.040,00

(vinte e nove mil e quarenta reais), deve ser entendido como valor inequívoco

aquele requerido pelo Autor, subtraída a quantia paga pela  Cooperativa por

meio de recibos assinados pelo credor.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  provejo

parcialmente  o  recurso  apelatório  para  declarar  como  devido  o  valor

requerido  pelo  Autor,  subtraído  o  “quantum”  pago  pela  Cooperativa  (R$
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29.040,00 - vinte e nove mil e quarenta reais), devendo a execução do título

judicial  prosseguir na forma prevista no art.1.102-C, §3º, do CPC.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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	A ação foi ajuizada em 09/07/2009, questionando a ausência de pagamento de honorários, supostamente inadimplidos desde janeiro de 1992 até janeiro de 1998.
	O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança, decorrente de documento sem força executiva, mediante Ação de Conhecimento ou Monitória, é de cinco anos (art. 206, § 5º, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. Assim, analisando superficialmente a matéria, como a dívida remonta ao período de 1992 a 1998, o ajuizamento da ação somente em 2009 estaria fulminado com a prescrição.
	Entretanto, a Ré emitiu documento reconhecendo a dívida no montante de R$ 33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais) em 2005 (fl.07).
	A regra é de que a prática de qualquer ato inequívoco do direito pelo devedor é causa de interrupção da prescrição, à luz do disposto no inciso VI do art. 202 do Código Civil de 2002. Dessa sorte, a emissão do referido documento pela Ré constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida, erigindo-se, pois, como marco interruptivo da prescrição.
	A confissão da dívida interrompe a prescrição. Todavia, findo o prazo prescricional para cobrança de dívida, alguns doutrinadores entendem que o reconhecimento do débito não tem o condão de interromper o que já tinha se exaurido. Em outras palavras, o documento de fl.38 não se prestaria para desfazer a ocorrência da prescrição quando tal prazo já estava esgotado.
	Ocorre que o reconhecimento de dívida posterior à prescrição enquadra-se na regra do art.191 do Código Civil, segundo a qual, “a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.
	Conclui-se, deste modo, que o reconhecimento da dívida, no ano de 2005, foi uma renúncia à prescrição. Logo, confessada a dívida em 2005 e intentada a ação em 2009, não se pode afirmar que transcorreu o prazo de cinco anos, previsto no art. 202 do Código Civil.
	Feita esta explicação, passo a analisar o recurso apelatório.
	Ao sentenciar, entendeu a magistrada que há dúvidas relevantes sobre a certeza e a exigibilidade do débito relativo ao levantamento de honorários, tendo em vista que não ficou claro como era o sistema de remuneração do Embargado, o período que trabalhou na Cooperativa e qual o valor devido, consideradas as deduções decorrentes dos recibos de pagamento constantes nos autos.
	O Autor afirma, em sua petição inicial, que prestou serviços à Cooperativa (serviços estes que não foram explicados na exordial) e era credor de 138 (cento e trinta e oito) salários mínimos. Juntou um levantamento de honorários, datado de 2005, onde consta o total de salários mínimos a receber.
	A Ré afirmou que já pagou as quantias cobradas e juntou diversos comprovantes de pagamentos (fl.39).
	Compulsando os autos, observa-se que o objetivo do Autor é obrigar a Cooperativa a pagar verbas inadimplidas, tendo em vista os serviços prestados na época em que era membro do Conselho de Administração.
	No caso em tela, não se sabe qual o montante devido, pois, além das partes divergirem quanto aos valores, não há prova escrita inequívoca da quantia devida, nem, tampouco, sabe-se a que título deveriam ter sido pagos, ou seja, não se sabe, exatamente, a origem da dívida ou que serviços foram prestados ao Conselho de Administração da Cooperativa.
	Em caso de verba de natureza salarial, decorrente de trabalho, esta Justiça Comum não é competente para apreciar a matéria.
	Entretanto, ainda que se trate de outros tipos de serviços prestados, caberia ao Autor explicar melhor este ponto na petição inicial, que, diga-se de passagem, está no limiar de ser considerada inepta, uma vez que somente com muito esforço não se afirma que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.
	O Autor alega ser credor de 138 (cento e trinta e oito) salários mínimos e a Ré afirma que pagou além do que era devido (fl.09), juntando alguns recibos de pagamentos feitos em 2004 (fls.39/40), que, por sua vez, segundo o Autor, já foram considerados na apuração do montante realmente devido. Já segundo a Apelada, tais recibos incluem valores pagos, porém cobrados novamente na petição inicial.
	A Ação Monitória requer prova escrita sem eficácia de título executivo, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da Monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório.
	Isto porque, a prova hábil a instruir a Ação Monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil requer apenas forma escrita e que seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
	Logo, 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.
	No caso dos autos, o Recorrente, ao ajuizar a Ação Monitória, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a confissão da Cooperativa de que devia uma determinada quantia.
	Entretanto, tal documento é contestado pela parte Apelada que o considera insuficiente para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via Ação Monitória, pois não demonstram a liquidez e certeza da obrigação.
	De fato, as partes divergem quanto ao valor devido.
	Entretanto, não é preciso que o Autor disponha de prova literal do valor.
	A “prova escrita” a que se refere a lei é todo e qualquer documento que autorize o juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.
	Nesse sentido:
	Processual Civil. Recurso especial. Ação monitória. Instrumento de procuração que concede ao advogado o direito de reter percentual dos levantamentos judiciais por ele efetuados. Carência da ação monitória decorrente da ausência de liquidez da dívida reconhecida pelo Tribunal de origem. Reforma do acórdão recorrido. Prescindibilidade da presença dos requisitos dos títulos executivos. Cabimento da ação monitória reconhecido.
	- A ação monitória foi introduzida no sistema processual brasileiro para facilitar o exercício de pretensões ao recebimento de créditos cuja prova, em que pese documentada, não reunisse todos os requisitos do título executivo (art. 586 do CPC).
	- Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança.
	Recurso especial provido.
	(REsp 967.319/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 12/02/2009)
	PROCESSUAL CIVIL. NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO O TRIBUNAL RESOLVEU A QUESTÃO, EMBORA NÃO DA MANEIRA ALMEJADA PELA RECORRENTE. PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. IRRELEVANTE A INTIMAÇÃO DO PROTESTO DA DUPLICATA DE SERVIÇOS QUANDO HÁ NOS AUTOS PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O DÉBITO DA RECORRENTE.
	1. Quanto à assertiva de violação do art. 535 do CPC, sem razão a recorrente, haja vista que enfrentadas todas as questões levantadas pela parte, porém em sentido contrário ao almejado.
	2. À falta de prequestionamento, inviável o exame da suposta afronta dos demais dispositivos apontados pela recorrente.
	Incidência do verbete sumular 282/STF.
	3. Para a propositura da ação monitória, não é preciso que o autor disponha de prova literal do valor. A 'prova escrita' é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.
	4. Irrelevante, no caso, a ausência da intimação para o protesto da duplicata de serviços, quando comprovada, por outros documentos, a dívida da recorrente. Em relação à liquidez do débito e à oportunidade de o devedor discutir os valores cobrados, a lei assegura-lhe a via dos embargos, previstos no art. 1.102c do CPC, que instauram amplo contraditório a respeito, devendo, por isso, a questão ser dirimida pelo Juiz. O fato de ser necessário o acertamento de parcelas correspondentes ao débito principal e, ainda, aos acessórios, não inibe o emprego do processo monitório.
	5. A ausência de impugnação específica do fundamento do acórdão, atrai a incidência da súmula 283/STF.
	Recurso não conhecido
	(REsp 240.043/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 13/10/2008)
	No caso, a parte juntou reconhecimento da dívida por meio do documento emitido pelo devedor (fl.07), que, apesar de negar ser este o montante devido, reconheceu na fl.25 dos Embargos Monitórios que devia dez salários mínimos.
	Segundo o então Ministro João Otávio de Noronha, ao julgar o REsp 823.059/BA, “se é correto assentir que, em sede de ação monitória, não se deve adotar postura excessivamente rigorosa no trato da caracterização da prova escrita, também o é que o documento apresentado deve ser plausível o bastante para demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da cobrança empreendida”.
	A cobrança é pertinente, posto que reconhecido, ao menos, parte do débito pela Apelada, mas qual é o valor realmente devido?
	No caso, se houve o reconhecimento do débito equivalente a 138 (cento e trinta e oito) salários mínimos em 2005 (fl.07) e desde então, provou-se, por meio dos recibos de fls.38/40, que foram pagos R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais), deve ser entendido como valor inequívoco aquele requerido pelo Autor, subtraída a quantia paga pela Cooperativa por meio de recibos assinados pelo credor.
	Diante de todos os fundamentos expostos, provejo parcialmente o recurso apelatório para declarar como devido o valor requerido pelo Autor, subtraído o “quantum” pago pela Cooperativa (R$ 29.040,00 - vinte e nove mil e quarenta reais), devendo a execução do título judicial prosseguir na forma prevista no art.1.102-C, §3º, do CPC.
	Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos, o Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.
	Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
	Relator

