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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL -   INSTITUIÇÃO PRIVADA 
DE  ENSINO  SUPERIOR  -   PROCEDIMENTO 
MONITÓRIO PARA COBRANÇA DE SUPOSTO 
DÉBITO CONTRAÍDO JUNTO À PRESTADOR 
DE  SERVIÇO  –  AUSÊNCIA  DE  QUALQUER 
DAS PESSOAS MENCIONADAS NO ART. 109, 
I,  DA  CF  -  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL  COMUM  –  PRELIMINAR 
REJEITADA

−A  competência  cível  da  Justiça  Federal  é 
definida  ratione  personae,  por  isso  que  a 
ausência  a  União,  entidade  autárquica  ou 
empresa  pública  federal,  em  de  qualquer  dos 
pólos da relação processual, como na hipótese 
sub examine, onde a ação monitória decorrente 
de  suposto  débito  ajuizada  por  prestador  de 
serviço  em  face  da  instituição  de  ensino 
superior, evidentemente, não revela exercício de 
função  federal  delegada,  o  que  conduz  à 
impossibilidade  de  apreciação  da  lide  pela 
Justiça Federal. 

− MERITO -  AÇÃO  MONITÓRIA  -  PROVA 
ESCRITA -  NOTA FISCAL  -   AUSÊNCIA DE 
CONTRATO  OU  COMPROVAÇÃO  DE 
ENTREGA  DAS  MERCADORIAS  - 
INEXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO 
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SUBJACENTE -  INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA  - 
PROVIMENTO DO APELO.

− Ante o disposto no art.  1.102a, do  Código de 
Processo  Civil,  a  "ação  monitória  compete  a 
quem pretender, com base em prova escrita sem 
eficácia de título executivo, pagamento de soma 
em  dinheiro,  entrega  de  coisa  fungível  ou  de 
determinado bem móvel". A distribuição do ônus 
probatório em sede de ação monitória deve se 
orientar  de  modo  que,  enquanto  ao  credor 
incumbe  a  apresentação  da  prova  escrita 
exigida  pela  lei,  ao  réu  faculta-se  a 
apresentação  de  embargos  com  o  intuito  de 
desconstituir  a  força  monitória  reconhecida  à 
prova  escrita,  podendo  para  tanto,  discutir  a 
causa debendi do negócio. 

− Inexistindo  comprovação  da  existência  de 
negócio  jurídico  entre  as  partes  litigantes  a 
lastrear as notas fiscais constantes da exordial, 
há de se indeferir o pleito monitório. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM,  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade,  em  REJEITAR  A 
PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA DO  JUÍZO  e,  no  mérito,  por  igual 
votação, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator e da 
certidão de julgamento de fl. 117.

RELATÓRIO

Cuida-se  Apelação  Cível  interposta  por  Unesc  –  União  de 
Ensino Superior de Campina Grande Ltda em face da sentença prolatada nos 
autos da Ação Monitória, movida por Amarim e Araújo Ltda em desfavor da 
recorrente e julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a apelada judicializou ação monitória em face da 
recorrente  argumentando  ter  fornecido  serviços  de  suporte  técnico  e 
abastecimento  de produtos  de informática nos meses de junho e julho de 
2012, totalizando R$ 6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais), conforme 
notas fiscais de fls. 17/19),  tendo a parte demandada efetuado pagamento 
parcial  do débito no valor de R$ 1.775,00 (um mil,  setecentos e setenta e 
cinco reais).

Sustenta que o débito atualizado perfaz R$ 6.198,16 (seis mil, 
cento e noventa e oito reais e dezesseis centavos), razão porque pugnou pela 
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condenação  da  empresa  ré  no  pagamento  da  aludida  quantia  e  demais 
consectários legais.

Regularmente citada (fl. 32), a promovida apresentou embargos 
monitórios (fls. 33/42),  arguindo preliminarmente a incompetência do Juízo, 
além de ausência  de  condição  da  ação.  No mérito,  nega a existência  da 
dívida  postulada  na  exordial,  vez  que  não  há  prova  de  entrega  das 
mercadorias,  apenas notais fiscais que não podem ser consideradas como 
prova escrita da dívida. Pugna ao final, pela improcedência do pedido inicial. 

Devidamente intimado para se pronunciar acerca dos aludidos 
embargos, a parte autora apresentou impugnação (fls. 62/69).

Conclusos,  fora  proferida  sentença  de  mérito,  tendo  sido 
acolhido o pleito autoral (fls. 70/73).

Irresignada,  a  promovida  interpôs  recurso  de  apelação.  Em 
suas  razões  (fls.  75/87),  agitou  preliminar  de  incompetência  da  Justiça 
Estadual  e,  no mérito,  alegou que não existe comprovação da entrega de 
mercadorias, nem muito menos protesto, a nota fiscal representa apenas um 
documento unilateral, não servido, assim, para comprovar o débito. Discorre 
acerca da controvérsia.  Ao final,  pugnou pelo acolhimento da preliminar e, 
acaso rejeitada, fosse dado provimento ao apelo, diante da inexistência de 
prova da dívida.

Contrarrazões (fls. 92/100),  pugnando pelo desprovimento do 
apelo.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou 
pela  rejeição  da  preliminar  de  incompetência  da  Justiça  Estadual  para  o 
processo e julgamento do feito e, quanto ao mérito, deixou de emitir parecer 
conclusivo,  vez  que  inexiste  interesse   público  que  recomende  sua 
intervenção (fls. 100/112).

É o relatório.
VOTO

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço do apelo.

I -  DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Inicialmente,  sustenta  a  apelante  que  a  competência  para  o 
processo e julgamento da presente ação monitória seria da Justiça Federal, 
ao passo que os feitos ajuizados contra instituição de ensino superior privada, 
porquanto exerçam função pública delegada pela Unidão Federal, devem ser 
resolvidos perante aquela justiça especializada.

Sem razão a recorrente.

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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Com  efeito,  a  Constituição  Federal  prevê  que  competência 
cível da Justiça Federal é fixada, como regra, pela natureza das pessoas que 
integram a lide.  Nesse norte,  se a União,  entidade autárquica ou empresa 
pública Federal não estão envolvidas na relação processual sejam autoras, 
rés, assistentes ou oponentes, fica afastada a competência da Justiça Federal 
(art. 109, I, CF).

Nesse sentido:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  INSTITUIÇÃO 
PRIVADA  DE  ENSINO  SUPERIOR.  MATRÍCULA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.  1. 
Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça Estadual 
discutem  a  competência  para  processamento  e 
julgamento  de  Ação  Ordinária  em  que  se  objetiva 
matrícula em instituição privada de ensino superior. 2. A 
partir  do  julgamento  do  Conflito  de  Competência 
35.972/SP,  a  Primeira  Seção  decidiu  que  o  critério 
definidor  da  competência  da  Justiça  Federal  é,  em 
regra, ratione personae, isto é, leva em consideração 
a  natureza  das  pessoas  envolvidas  na  relação 
processual. 3. "As universidades estaduais gozam de 
total autonomia para organizar e gerir seus sistemas 
de  ensino  (CF/88,  art.  211),  e  seus  dirigentes  não 
agem  por  delegação  da  União.  A  apreciação 
jurisdicional  de  seus  atos  é  da  competência  da 
Justiça Estadual."(CC 45.660/PB,  Rel.  Ministro  Castro 
Meira, Primeira Seção, DJ de 11.4.2005). 4. Conflito de 
Competência conhecido para declarar a competência do 
Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  Cível  de  Criciúma-SC.  5. 
Agravo  Regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  CC: 
109231 SC 2009/0232477-1, Relator: Ministro HERMAN 
BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  28/04/2010,  S1  - 
PRIMEIRA  SEÇÃO,  Data  de  Publicação:  DJe 
10/09/2010). (grifos acrescidos)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 
ENSINO  SUPERIOR.  ENTIDADE  PARTICULAR. 
NEGATIVA DEEXPEDIÇÃO  DE  DIPLOMA.  AUSÊNCIA 
DE INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.COMPETÊNCIA 
DA  JUSTIÇA  COMUM  ESTADUAL.  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DAUNIÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Inexistente a 
alegada violação  do art.  535 do CPC,  pois  aprestação 
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do CC 
38.130/SP,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  DJ  de 
13.10.2003, firmou entendimento no sentido de que, 
em se  tratando de  ação diversa  à  do  mandado de 
segurança, a competência para o seu processamento 
e julgamento, quando se discute a matrícula de aluno 
em  entidade  de  ensino  particular,  é  da  Justiça 
Estadual,  portanto inexistentes quaisquer dos entes 
elencados no art. 109 da CF/88.3. Sendo a hipótese de 
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ação  ordinária  contra  instituição  estadual  de  ensino 
superior,  e  não integrando a lide  nenhum ente federal, 
nos  termos  do  art.  109,  I,  da  Constituição  Federal,  a 
competência  paraprocessar  e  julgar  a  demanda  é  da 
Justiça  Estadual.4.  Aplica,  à  espécie,  o  enunciado  da 
Súmula 83/STJ, por analogia, verbis: "Não se conhece do 
recurso especial  pela divergência,  quando a orientação 
do  Tribunal  se  firmou  no  mesmo  sentido  da  decisão 
recorrida."Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no 
REsp:  1274304  RS  2011/0204782-7,  Relator:  Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento: 
17/04/2012,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 25/04/2012) (grifos de agora).

Logo, é da competência da Justiça Comum Estadual processar 
e julgar o feito, vez que o cerne da questão é a existência de suposta dívida 
mantida pela ré, instituição privada de ensino superior, e de outro prestador 
de serviços, desvencilhada de qualquer ato de gestão ou de supervisão da 
atividade fim. 

Assim, rejeito a preliminar agitada. 

II - MÉRITO

A matéria devolvida no presente recurso versa sobre recurso 
de apelação interposto por UNESC – União de Ensino Superior de Campina 
Grande Ltda, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da ação monitória, 
julgou procedente o pedido inicial. 

Sustenta  a  Apelante,  que  não  há  prova  de  entrega  das 
mercadorias,  apenas notais fiscais que não podem ser consideradas como 
prova escrita da dívida. Pugna ao final, pelo provimento do recurso, com a 
improcedência do pedido inicial. 

Pela análise dos autos,  observa-se que não assiste  razão à 
Apelante, já que o documento apresentado na petição inicial não é capaz de 
comprovar que o Apelado se encontra em débito para com ela. 

A ação monitória está prevista nos artigos 1.102-A a 1.102-C, 
do Código de Processo Civil, e o seu cabimento compete a quem pretender, 
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de 
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Outro requisito da prova escrita é que ela não pode ter sido 
produzida unilateralmente pelo autor, exigindo-se alguma participação do réu 
na sua formação

No caso vertente, a embargante, ora Apelante, sustenta que as 
mercadorias  elencadas  nas  notas  fiscais  não  foram por  ela  solicitadas  e, 
outrossim,  não  há  provas  de  sua  efetiva  entrega,  já  que  ausentes  os 
comprovantes de recebimento.
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Com efeito, a prova escrita do alegado crédito da Apelada está 
formalizado  em  notas  fiscais  (fls.  17/19),  desprovida  de  assinatura  e  da 
respectiva prova da entrega das mercadorias, não sendo hábeis a instruir a 
ação monitória, consoante a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça. Senão Vejamos:

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.  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.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  432078  RS 
2013/0379385-3,  Relator:  Ministra  MARIA  ISABEL 
GALLOTTI,  Data  de  Julgamento:  20/02/2014,  T4  -  
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)  
(negritei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  
PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  PROVA 
DOCUMENTAL.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  CONTÁBEIS.  NOTAS  FISCAIS.  
ADMISSIBILIDADE.  TÍTULO  HÁBIL.  SÚMULA  7/STJ.  
SÚMULA  83/STJ.  APLICABILIDADE.  1.  "Uma  das 
características  marcantes  da  ação  monitória  é  o  baixo  
formalismo  predominante  na  aceitação  dos  mais  
pitorescos  meios  documentais,  inclusive  daqueles  que 
seriam  naturalmente  descartados  em  outros  
procedimentos.  O  que  interessa,  na  monitória,  é  a  
possibilidade  de  formação  da  convicção  do  julgador  a  
respeito  de  um  crédito,  e  não  a  adequação  formal  da  
prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este  
muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que  
por  exigência  legal"  (REsp  1.025.377/RJ,  Rel.  Min.  
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NANCY  ANDRIGHI,  DJe  04.08.2009).  2.  Consoante  a 
jurisprudência  pacífica  desta  Corte  Superior,  o  
contrato  bilateral  e  a  nota  fiscal  (ou  recibo),  
acompanhados  da  prova  da  efetiva  contraprestação 
do  serviço  avençado  (como  o  comprovante  de 
prestação  do  serviço),  são  hábeis  a  instruir  ação 
monitória. 3.  A  perfeita  harmonia  entre  o  acórdão  
recorrido  e  a  jurisprudência  dominante  desta  Corte  
Superior  impõe  a  aplicação,  à  hipótese  dos  autos,  do  
enunciado  N.  83 da Súmula  do STJ.  4.  O reexame do 
conjunto fático-probatório carreado aos autos é atividade  
vedada  à  esta  Corte  superior,  na  via  especial,  nos  
expressos termos do enunciado sumular n.º 07 do STJ. 5.  
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg 
no  Ag:  1226694  MG  2009/0151436-6,  Relator:  Ministro 
VASCO  DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO  DO  TJ/RS),  Data  de  Julgamento: 
15/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 29/06/2010) (negritei).

"AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
EXECUÇÃO.  DUPLICATA  SEM  ACEITE.  PROTESTO.  
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS.  
SÚMULA 7⁄STJ. ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO ART.  
333, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE 
NEGA  PROVIMENTO.1.  "A  duplicata  sem  aceite,  
desde  que devidamente  protestada  e  acompanhada  
do  comprovante  de  entrega  da  mercadoria,  é  
instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da 
Lei 5.494⁄68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC)"  
(REsp 844.191⁄DF, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,  
QUARTA  TURMA,  julgado  em  02⁄06⁄2011,  DJe 
14⁄06⁄2011).[...]
4.  Agravo  regimental  não  provido"(AgRg  no  REsp 
1.078.292⁄ES,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  
QUARTA  TURMA,  julgado  em  21⁄02⁄2013,  DJe 
27⁄02⁄2013).

Portanto,  depreende-se  dos  autos  que,  de  fato,  o  lastro 
negocial  não restou  evidenciado,  porquanto  ausentes  os comprovantes  de 
entrega das mercadorias  a recorrente, não havendo como se dar guarida à 
pretensão da Apelada e compelir o Apelante ao pagamento da importância 
apresentada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,  rejeito a preliminar de incompetência do 
Juízo  Estadual  para  o  processo  e  julgamento  do  feito  e,  no  mérito,  DOU 
PROVIMENTO  AO  APELO,  para  JULGAR  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO 
INICIAL,  nos termos do artigo  269,  inciso  I,  do  Código de Processo Civil, 
invertendo-se a verba honorária sucumbencial, observando-se o disposto no 
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art. 12 da Lei nº 1.060/503, vez que a parte autora, ora recorrida, é beneficiária 
da gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator

3 Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que 
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença 
final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.  
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