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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0015871-68.2015.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Thop Imóveis e Construções Ltda. - Adv.: Edson Ulisses Mota 
Cometa (OAB/PB nº 13.334)

Apelado: Moura Dubeux Engenharia S/A – Adv.: Luciano Alencar de 
Pereira (OAB/PB nº 19.380) e outros.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
MONITÓRIA.  PROVA  DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTO  ESCRITO
APTO  PARA  AMPARAR  O  CRÉDITO
POSTULADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
VALIDADE DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Thop
Imóveis e Construções Ltda. hostilizando a sentença de fls. 149/150-V,
proveniente do Juízo de Direito da 15ª Vara Cível  da Comarca Capital,
proferida  nos  autos  da  Ação  Monitória  movida  contra  Moura  Dubeux
Engenharia S/A, ora apelante.
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O  Magistrado  singular,  proferiu  decisão  acolhendo
preliminar de ausência de pressuposto objetivo intrínseco de validade do
processo monitório, por entender que os documentos acostados aos autos
não são suficientes à caracterização da prova escrita em ação monitória, e
consequentemente, decretou a extinção do processo, vejamos (fl. 150): 

“Ex positis, ao tempo em que acolho a preliminar de
ausência  de  pressuposto  objetivo  intrínseco  de
validade do processo monitório, com base no artigo
485,  IV  do  CPC/2015,  julgo  procedentes  os
embargos e, em consequência, decreto a extinção da
AÇÃO  MONITÓRIA  aviada  por  THOP  IMÓVEIS  E
CONSTRUÇÕES LTDA.”.

Contra tal decisão, a parte opôs Embargos Declaratórios, os
quais  foram  rejeitados,  visto  que  o  juiz  entendeu  não  haver  nestes,  as
contradições apontadas pelo embargante.

Insatisfeita,  a  Thop  Imóveis  e  Construções  Ltda.
interpôs a presente Apelação, sustentando, em síntese, a presença dos
pressupostos de validade da ação e a existência de documento escrito
hábil.

Aduziu  ainda,  que  não  houve  omissão  de  sua  parte
quanto a informação de que a Prefeitura de João Pessoa restringe quase
50% do potencial construtivo da área, em virtude do aeroclube.

Asseverou  que  a  não  concretização  do  negócio  em
razão de distrato entre as partes contratantes, não pode servir de escusa
para  o  não  pagamento  da  comissão  de corretagem,  pois  a  função  do
corretor  é  intermediar  a  negociação  entre  as  partes,  apresentando ao
vendedor, um comprador disposto a celebrar o contrato, o que, de fato
ocorreu, tendo em vista que foi realizado contrato, e que o mesmo ficou
vigente durante o período de 2 (dois) anos. 

O  apelado  apresentou  contrarrazões  (fls.  203/205)
pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.
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Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
ofertou  parecer  (fls.  211/212)  sem,  contudo,  manifestar-se  quanto  ao
mérito do recurso, por entender ausente interesse que recomende a sua
intervenção.

É o relatório.

V O T O

A  pretensão  do  apelante  consiste  em  reformar  a
decisão  de  primeira  instância  que  julgou  procedente  os  Embargos
Monitórios,  extinguindo  a  Ação  Monitória  em  razão  da  ausência  de
documentos  escritos  aptos  a  conferir  a  verossimilhança  quanto  a
existência do crédito perseguido pelo embargado.

A empresa recorrente afirma, inicialmente, que o fato
de  não  haver  contrato  de  corretagem  escrito,  não  exime  a
responsabilidade do contratante pelo pagamento da comissão.

Primeiramente, é preciso destacar que a Ação Monitória
é procedimento especial, em que o credor busca o pagamento de soma
em dinheiro ou outra coisa fungível, tendo como base prova escrita sem
força executiva. Neste contexto, temos o art. 700 do CPC/2015:

“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;”.

 

Para  tanto,  permite-se  que  o  credor,  diante  de  uma
prova documental do crédito, que não goze de força executiva, reduza o
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tempo  e  simplifique  o  procedimento  para  a  satisfação  do  seu  crédito.
Valiosas  as  lições  do  eminente  Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de
Andrade Nery (in.  Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 10ªed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.1242):

“A  ação  monitória  é  ação  de  conhecimento,
condenatória,  com  procedimento  especial  de
congnição  sumária  e  de  execução  sem título.  Sua
finalidade é alcançar a formação de título executivo
judicial  de  modo  mais  rápido  do  que  na  ação
condenatória convencional.”

Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de
Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  PROVA
DOCUMENTAL.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  CONTÁBEIS.  NOTAS  FISCAIS.
COMPROVANTE  DO  SERVIÇO  PRESTADO.
ADMISSIBILIDADE. TÍTULO HÁBIL.

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.
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
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contraprestação  do  serviço  avençado  (como  o
comprovante de prestação do serviço), são hábeis a
instruir ação monitória.

3. Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.  (grifos  nossos)  (STJ,  AgRg  no  Ag
732.004/DF,  Rel.  Ministro  VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  13/10/2009,  DJe
23/10/2009).

Nos termos do art. 700, do digesto processual vigente,
é necessário que a monitória esteja instruída de uma “prova escrita sem
eficácia de título executivo”, o que efetivamente não ocorreu no caso em
comento. 

Ademais,  na  ação  monitória,  não  basta  apenas  a
existência de prova escrita, para que o procedimento venha ser acolhido.
É indispensável que tal prova escrita tenha em seu bojo elementos de
convicção de certeza, liquidez e exigibilidade, embora não tenha validade
plena e eficácia de título executivo extrajudicial. 

In casu, o insurreto alega que o próprio apelado não
questiona sua participação como corretor na transação, tendo inclusive,
juntado aos autos vários e-mails (fls. 62/69) no intuito de comprovar a
sua participação na negociação. Destarte, tais documentos, por si só, não
tem força de embasar um procedimento monitório, pois estes em nenhum
momento  fazem  alusão  ao  quantum pleiteado.  Na  verdade,  o  valor
apresentado  é  fruto  de  uma  estimativa  elaborada  em  abstrato  pelo
apelante, não se tendo como verificar a verossimilhança das alegações, no
que concerne ao crédito descrito na inicial.

Em  casos  análogos,  a  jurisprudência  tem  se
posicionado da seguinte forma:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  MONITÓRIA.  PROVA  DOCUMENTAL.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA
REJEITADA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  ÔNUS
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PROBATÓRIO.  INCUMBÊNCIA  DE  QUEM  ALEGA
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A sistemática processual civil estabelece que o ônus
da  prova  incumbe  a  quem  alega.  À  parte  autora
compete  comprovar  o  fato  constitutivo  de  seu
direito.  Sobre  o  réu  incide  o  ônus  de  provar  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito
alegado pela parte autora,  conforme o disciplinado
pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. 1. 1. A
ausência de intimação para a juntada aos autos de
documento  que  deixou  de  acompanhar  a  petição
inicial  não  configura  violação  ao  princípio  do
contraditório,  de  modo  que  cabia  ao  apelante
declinar as circunstâncias, as minúcias e os detalhes
que  levassem  a  crer  materializável  sua  versão.
Preliminar  rejeitada.  2.  O  art.  700 do  CPC/2015
(correspondente ao art. 1.102-A do CPC/73) faculta
o  pedido monitório  mediante simples apresentação
de prova escrita sem eficácia de título executivo, não
se  exigindo  a  demonstração  da  causa  debendi,
mesmo após ultrapassado o prazo de dois anos da
ação de locupletamento.  3.  A  propositura  de ação
monitória  demanda  instrução  com  documento
comprobatório  da  existência  e  plausibilidade  do
direito  vindicado  pelo  credor.  A  prova  hábil  à
instrução  não  precisa  ser  robusta,  podendo  ser
aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido
pelo  próprio  credor.  4.  Apelação  conhecida  e  não
provida.  (APC  nº  20150110719263  (1037896),  5ª
Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.  Silva  Lemos.  j.
12.07.2017, DJe 16.08.2017).

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES
DE AMPARAR O PEDIDO MONITÓRIO. INEXISTÊNCIA
DE PROVA ACERCA DA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO
DO  NUMERÁRIO  VINDICADO.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  ALTERAR  A  DECISÃO
AGRAVADA.  1.  A  prova  escrita  hábil  a  instaurar  o
procedimento  monitório  e  todo  documento  que
comprove o fato constitutivo da dívida e que permita
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ao julgador deduzir, por presunção, a existência do
direito alegado, nos termos do art. 1.102, a, do CPC.
2. Conforme restou assinalado na decisão recorrida,
não  havendo  nos  autos  prova  material  da  efetiva
liberação e utilização do valor cobrado, inexitosa se
torna a pretensão monitória. 3. Considerando que o
agravo interno não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão proposta, a decisão
monocrática  atacada  deve  ser  mantida  por  seus
próprios  fundamentos.  Agravo  interno  desprovido.
(Apelação  Cível  nº  247930-70.2008.8.09.0051
(200892479302),  2ª  Câmara  Cível  do  TJGO,  Rel.
Zacarias Neves Coelho. j. 24.07.2012, unânime, DJe
08.08.2012).

Neste compasso, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo ao acolher a preliminar de ausência de pressuposto de validade do
processo monitório, extinguindo a ação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Sucumbente,  arcará  a  apelante  com  os  honorários
advocatícios,  que  ora  majoro  de  10% (dez  por  cento),  arbitrados  em
primeira instância, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/20151, suspendendo sua exigibilidade
a teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, vez ser beneficiário da
gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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