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Origem       : 2ª Vara de Itaporanga
Relator       : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante    : José Valdi Bezerra
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Apelada      : Atlântida Esporte Clube
Advogado  : Flamareon Carlos Honório Ricarte - OAB/PB nº 12.084

APELAÇÃO. AÇÃO  MONITÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.  CHEQUE  PRESCRITO.
EMPRÉSTIMO  ENTRE  PARTICULARES.
OPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS.  PAGAMENTO  DO
DÉBITO.  DEMONSTRAÇÃO.  FATO  EXTINTIVO
DO  DIREITO  AFIRMADO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Em sede de ação monitória,  compete ao devedor
demonstrar,  mediante  a  apresentação  de  fatos
impeditivos,  modificativos ou extintivos do direito
afirmado, a invalidade da cártula ou a inexistência da
dívida cobrada.

- Demonstrado, por meio de recibos, o pagamento da
dívida representada pelo cheque prescrito, deve ser
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mantida  a  sentença  que  julgou  improcedente  a
pretensão inicial.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

José Valdi Bezerra ajuizou Ação Monitória, em face
do Atlântida Esporte Clube de Itaporanga, alegando ser credor do montante de R$
4.000,00 (quatro mil reais), oriundo do cheque nº 000051 do Banco do Nordeste do
Brasil,  Agência  nº  0023,  Itaporanga/PB, emitido  em  29  de  novembro  de  2007.
Requereu,  diante  do  panorama  apresentado,  a  citação  do  promovido  para
pagamento da dívida, conforme art. 1.022 a, do Código de Processo Civil de 1973,
vigente ao tempo da propositura da demanda.

Embargos ofertados, fls. 19/22, alegando que a Lei de
Usura veda a prática de agiotagem e sustentando, a um só tempo, a quitação do
empréstimo realizado, conforme recibos acostados ao processo.

Impugnação,  fls.  42/45,  refutando  as  alegações  do
embargante e postulando a designação de audiência.

A  parte  autora  não  compareceu  a  audiência  de
instrução designada, conforme consignado no termo de fl. 80.

O Juiz de Direito a quo julgou improcedente o pedido
inicial, consignando o seguinte, fls. 81/82:

Ante  o  exposto,  com  fulcro  nos  argumentos  e
legislação acima elencados, com fulcro no art. 487, I,
do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO em
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face  a  comprovação  do  pagamento  da  dívida
consubstanciada no cheque descrito na inicial.

O  autor interpôs  APELAÇÃO,  fls.  87/92,
rememorando  os  fatos  ocorridos  no  processo  e  defendendo,  em  resumo,  que  os
recibos acostados, além de não comprovarem a quitação do empréstimo, são relativos
a negócio jurídico diverso do discutido nos autos, alegação confirmada, no entender
do recorrente, sobretudo pelo primeiro comprovante de pagamento, que é anterior à
emissão do cheque que embasa a monitória.  Argumenta,  outrossim, que a ata da
Diretoria do Clube promovido confirma a existência da dívida em questão.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 97.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto
ou não do pronunciamento judicial de fls. 81/82, que julgou improcedente o pedido
exordial, ao fundamento de comprovação do pagamento da dívida consubstanciada
no cheque prescrito descrito na inicial.

Adianto que a resposta é positiva.

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  presente
demanda foi proposta com fundamento no art.  1.102, “a”, do Código de Processo
Civil de 1973, então vigente, de seguinte teor: "A ação monitória compete a quem
pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento
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de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel” -
negritei.

No caso, a ação monitória está embasada em cheque
prescrito, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual, segundo narrado na
exordial,  foi  emitido  para  fins  de  pagamento  de  empréstimo  firmado  entre
particulares, não tendo, contudo, havido compensação do valor devido à ausência de
fundos.

Nessa senda, é forçoso reconhecer que o cheque  nº
000051 do Banco do Nordeste do Brasil, agência nº 0023, Itaporanga/PB, emitido em
29 de novembro de 2007, de titularidade do Atlântida Esporte Clube de Itaporanga,
fl. 12, constitui documento hábil para fundamentar a pretensão inicial, tendo em vista
ser  prova  escrita  sem  eficácia  de  título  executivo,  que  apresenta  valor  certo  e
determinado.

Por outro lado, sabe que é possível ao réu, quando da
oposição de embargos monitórios,  suscitar toda matéria de defesa,  cabendo a ele,
mediante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
afirmado, comprovar a inexistência da dívida ou a invalidade da cártula na qual se
funda a pretensão.

Sobre o tema:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
MONITÓRIA.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
EMBARGANTE.  PRECEDENTES DO STJ.  Na ação
monitória o ônus da prova da inexistência de relação
jurídica  a  sustentar  a  dívida  representada  pelo
cheque  cabe  ao  réu,  denominado  embargante  nos
embargos  à  ação  monitória.  (TJMG;  AC:
10145110620682001  MG,  Relator:  Cabral  da  Silva,
Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras Cíveis/10ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2013).
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Na  hipótese  vertente,  entendo  que  o  embargante
apresentou fato extintivo do direito afirmado, conforme previsão do art. 333, II, do
Código de Processo Civil de 1973, a saber, demonstrou o pagamento da dívida objeto
da cártula em questão. 

Com  efeito,  existem  acostados  aos  autos  quinze
recibos, fls. 24/38, no importe de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) cada, nos quais
há  referência  expressa  a  um empréstimo  celebrado  entre  os  litigantes.  Oportuno
ressaltar,  nesse  ponto,  que  a  soma dos  valores  mencionados  ultrapassa  a  dívida
cobrada.

Diante desse cenário, a mera alegação do insurgente,
no sentido de que os recibos apresentados são relativos a negócio jurídico diverso do
discutido  nos  autos,  não  é  suficiente  para  invalidar  a  força  probante  desses
documentos,  tendo  em vista  não  ter  comprovado  essa  alegação.  Em verdade,  os
elementos  de  provas  acostados  não  revelam  a  existência  de  outro  empréstimo
realizado  entre  as  partes,  uma vez  que  o  apelante  sequer  informou a  que  outro
negócio os recibos em referência corresponderiam. 

Sendo  assim,  comprovado  o  pagamento  da  dívida
representada pelo cheque prescrito, deve ser mantida a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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