
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019531-07.2014.815.2001
Origem : 11ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Maria Lúcia Costa Freire Medeiros.
Advogado : Paulo Lopes(OAB/PB nº 8560-A).
Apelado : Alberto da Silva Melo.
Advogado : Felipe Monteiro da Costa (OAB/PB 18429) e outro.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
CHEQUES. DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO.
PAGAMENTO  PARCIAL.  FATO
INCONTROVERSO.  DEDUÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL. 

-  Se  a  promovida  alega  que  pagou  parcialmente  o
débito  e  o  credor  reconhece  tal  pagamento,  deve-se
acolher  parcialmente  os  embargos  monitórios,
impondo-se a dedução da quantia correspondente por
se tratar de fato incontroverso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, dar
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  Lúcia  Costa
Medeiros contra sentença (fls. 51/54) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da
Capital que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por Alberto da Silva Melo,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/05),  o  autor  relata  que  é  credor  da
importância  de  R$  16.269,00  (dezesseis  mil  duzentos  e  sessenta  e  nove  reais)
advindos  de  cheques  do  banco  Santander  e  banco  do  Brasil,  de  números
consecutivos respectivamente 000312 e 852540, de valores R$ 13.000,00(treze mil
reais) e R$ 3.269,00 (três mil duzentos e sessenta e nove reais).

Aduz que tal crédito é oriundo de negociações financeiras entre o
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autor  e  a  promovida,  porém  esta  teria  sustado  os  títulos,  impossibilitando  o
recebimento das quantias devidas.

Relata  ainda  que  foram  várias  as  tentativas  de  negociações
extrajudiciais, contudo sem êxito, tendo que recorrer ao poder judiciário para reaver
o que lhe era devido.

Ao  final,  requereu  a  citação  do  demandado  para  que  pague  a
importância  de  R$ 16.269,00 (dezesseis  mil  duzentos  e  sessenta  e  nove reais),
acrescido de juros e correção monetária.

Nos  embargos  monitórios  (fls.  21/32),  a  embargante  alega
inicialmente excesso de execução, asseverando que cumpriu parcialmente a avença
efetivando o pagamento de duas parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) referente ao
primeiro empréstimo. 

Aduz  que  manteve  contato  com o  credor,  rogando  para  que  não
apresentasse  os  cheques  pré-datados  dados  em garantia  da  dívida,  entretanto  o
credor  os  apresentou,  mediante  depósito,  via  compensação,  no  banco  sacado,
quebrando a confiança do contrato tácito  mantido  entre  as  partes,  em flagrante
ofensa a boa-fé contratual, o que acarretou danos à emitente do cheque.

Alega que a inadimplência foi devido ao afastamento do trabalho
para tratamento de saúde, e pede seja debitado do valor as parcelas adimplidas. 

Finalmente, requer o acolhimento dos embargos monitórios para o
fim de julgá-los procedentes, devendo os juros moratórios terem incidência a partir
da citação, e atualização monetária da data do ajuizamento da ação.

Impugnação  aos  embargos  monitórios  (fls.  39/42),  refutando  a
alegação de excesso de execução. Ao final, requer sejam rejeitados os embargos,
com o prosseguimento do feito.

Após  decurso  do  prazo  para  apresentação  de  provas,  sobreveio
sentença, nos seguintes termos:

“  Ante  o  exposto,  rejeito  os  embargos  interpostos,
constituindo, de pleno direito, a dívida descrita nos títulos
de  crédito  de  fls.  09  e  10,  condenando  a  promovida-
embargante ao pagamento do valor de R$ 3.269,00 (três
mil e duzentos e sessenta e nove reais) e R$ 13.000,00
(treze  mil  reais),  respectivamente,  a  serem devidamente
atualizados com correção monetária a contar a partir da
emissão de cada cártula e juros moratórios, estes, à base
de  1%  ª  m,  com  incidência  a  partir  da  data  de
apresentação de cada cheque à instituição financeira.
Condeno  o  vencido,  ora  embargante,  nas  custas  e
despesas  processuais,  bem  como  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  que  arbitro,  desde  já,  no
percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
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condenação,  na  forma  do  art.  85,  §2.º,  do  NCPC,
aplicando-se o disposto no art.  98,  §3.º,  do NCPC, em
razão da gratuidade judiciária ora deferida.”.

Inconformada, a promovida interpôs Apelação (fls. 58/64), alegando,
em resumo, excesso de execução e necessidade de compensação de duas parcelas
de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a serem abatidas do empréstimo de 13.000,00
(treze mil reais), sob pena de locupletamento. Por fim, pugna pelo provimento do
apelo e reforma da sentença para o fim de determinar a compensação dos valores
pagos.

Contrarrazões apresentadas (fls. 68/71), pugnando pela manutenção
da sentença recorrida.

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 76).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se, pois,
observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios
de impugnação de decisão judicial, conforme Enunciado Administrativo nº 3 do
Superior  Tribunal  de  Justiça.  Assim  sendo,  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do apelo, passando à análise de seus argumentos.

Cuida-se de ação monitória fundada na emissão de dois cheques que
acompanham  a  exordial  no  valor  de  R$.16.269,00  (dezesseis  mil  duzentos  e
sessenta  e  nove  reais),  oriundos  de  negociações  financeiras  entre  o  autor  e  a
promovida.

Nos embargos monitórios (fls.21/32), a promovida alegou excesso
de  execução,  bem  como  que  “cumpriu  parcialmente  a  avença,  efetivando  o
pagamento de 02 (duas) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) referente ao primeiro
empréstimo.” (fls. 23).

Por outro lado, na impugnação aos embargos, o autor aduz que  “o
primeiro empréstimo que a executada fez na conta do exequente foi no valor de
10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por ela em 10 parcelas de R$ 1.100,00 (mil e
cem reais), assim, para iludir o exequente, lhe dava cheques como garantia que
iria  efetuar  o pagamento da dívida  e  que sua conta  não iria  ficar  com saldo
negativo. Para esse empréstimo, o cheque dado em garantia foi no valor de R$
13.000,00 (treze  mil  reais),  entretanto,  a  executada honrou apenas com duas
parcelas  de  R$  1.100,00  (um  mil  e  cem  reais),  restando  o  montante  de  R$
8.800,00(oito mil  e oitocentos reais),  o qual  foi  pago pelo autor visando estar
quite com o banco, o qual é correntista. Esse valor até a presente dada não foi
pago pela executada ao autor.” (fls. 39/40)
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Ora, a existência do empréstimo e o pagamento de duas parcelas de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), é fato incontroverso, devendo pois o pagamento ser
considerado, nos termos do que dispõe o art. 374 do CPC/15, in verbis: 

Art. 374 do CPC/15. Não dependem de prova os fatos:
I- notórios;
II-  afirmados  por  uma  parte  e  confessados  pela  parte
contrária;
III- admitidos no processo como incontroversos;
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou
de veracidade.

Assim,  a  promovida  provou  a  existência  de  fato  impeditivo  e
modificativo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC/15, eis que  é fato
incontroverso os pagamentos das duas parcelas realizadas (R$ 2.200,00), pelo que
não sendo refutada a alegação de adimplemento pelo credor, deve-se deduzir do
débito  objeto  da  lide,  o  valor  pago,  para  fins  de  dar  provimento  parcial  aos
embargos  monitórios,  remanescendo  um  saldo  devedor  de  R$  16.269,00  –  R$
2.200,00 = R$14.069,00).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  EMBARGOS  À  AÇÃO  MONITÓRIA.
CHEQUES.  DÍVIDA  DERIVADA  DE  EMPRÉSTIMO.
PAGAMENTOS  PARCIAIS  INCONTROVERSOS.
DEDUÇÃO.  1.  Não  obstante  a  notícia  de  prática  de
irregularidades pelo autor/embargado, enquanto exercia
cargo  no  Conselho  da  demandada,  não  há  prova
suficiente  acerca  da  alegação  de  que  fora  este  quem
provocou o passivo da associação que foi coberto através
do empréstimo que ensejou a emissão dos títulos,  ônus
que incumbia à requerida. 2. Todavia, havendo notícia de
pagamentos  parciais,  que não foram impugnados  pelo
autor/embargado  em  sede  de  resposta  aos  embargos,
impõe-se  a  dedução da quantia  correspondente  por  se
tratar  de  fato  incontroverso. APELAÇÃO
PARCIALMENTE  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70069554194, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em
27/10/2016) (destaque nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  EMBARGOS  À  AÇÃO  MONITÓRIA.
CONTRATO  DE  MÚTUO  VERBAL.  PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL.  PAGAMENTO PARCIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEDUÇÃO DOS VALORES
JÁ RESTITUÍDOS PELO MUTUÁRIO. 1. PRESCRIÇÃO.
O  mútuo  entabulado  entre  as  partes  se  deu  de  forma
verbal,  inexistindo,  portanto,  instrumento  formal  a
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representar um documento particular a que alude o art.
206, §5°, inciso I,  do Código Civil.  Aplicação da regra
geral do art. 205 do Código Civil. Prescrição afastada. 2.
SALDO DEVEDOR. Conjunto probatório que autoriza o
reconhecimento de adimplemento parcial do mútuo em
montante  superior  ao  declinado  na  exordial,  o  que
importa  no  parcial  acolhimento  dos  embargos  à
monitória. APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA.
(Apelação  Cível  Nº  70070047659,  Décima  Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta
Borges Ortiz, Julgado em 15/12/2016) (destaquei)

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  dou  PROVIMENTO PARCIAL à
Apelação, reformando a sentença recorrida, para fins de dar provimento parcial à
Ação Monitória e aos Embargos Monitórios, para fins de declarar constituído de
pleno direito título executivo judicial em favor do Autor/Embargado, no valor de
R$ 14.069,00 (quatorze mil reais e sessenta e nove centavos). 

Redistribuo  o  ônus  da  sucumbência,  determinando  que  as  custas
sejam pagas no percentual de 10% pelo autor e 90% pela promovida. Honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito para cada um,
observando-se  o  disposto  no  art.  98,§3.º,  do  NCPC,  por  serem  as  partes
beneficiárias da gratuidade judiciária.

Ante o julgamento do recurso parcialmente favorável ao réu, majoro
os honorários sucumbenciais em seu favor para 12% do valor atualizado do débito
na forma do art. 85, § 11 c/c §2.º do NCPC, observando-se, contudo, a gratuidade
judiciária de que gozam as partes.

Mantenho os demais termos da sentença.

É COMO VOTO.  

Participaram do julgamento,  o Exmo.  Des.  Luís  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluísio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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