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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE

PRESCRITO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS.

REJEITADA. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI.

DESNECESSIDADE. PORTADOR DE BOA-FÉ. TITULAR DO

CRÉDITO. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. HONORÁRIOS

RECURSAIS MAJORADOS. REQUERIMENTO EXPRESSO

EM CONTRARRAZÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo Condominio Mini-Chácaras Do

Lago Sul Das Quadras 04 A 11 contra a sentença proferida em

ação monitória ajuizada por GLOBAL FACTORING FOMENTO

MERCANTIL LTDA, buscando reaver o crédito do valor de R$

91.779,78 (noventa e um mil e setecentos e setenta e nove e

setenta e oito), amparado em cheques prescritos não

compensados por ausência de provisão de fundos.

2. De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao

recorrente contradizer, de maneira objetiva e clara, os

fundamentos de fato e de direito que deram amparo à decisão

recorrida. 2.1. No caso, entre a sentença e o recurso de

apelação, um dos temas lá abordado encontra-se neste

rebatido. 2.2. Preliminar rejeitada.

3. Doutrina. "a ação monitória é processo de cognição sumária
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destinado a conferir executividade a um título que a não tenha,

como, especificamente, cheque prescrito, que consubstancia

prova idônea à admissibilidade da instauração da instância,

com viabilidade extrema de deferimento de plano da inicial e

expedição do mandado de pagamento (art. 1.102, letras b e c,

do CPC)" (in: Lei do Cheque. Paulo Sérgio Restiffe e Paulo

Restiffe Neto. 4ª edição. São Paulo, Editora: RT).

4. Em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, não é

necessário que o credor comprove a causa debendi que

originou o documento, sendo suficiente a juntada do cheque

para demonstrar o fato constitutivo do seu direito, competindo

ao requerido a comprovação de fato extintivo, modificativo ou

impeditivo do débito vindicado. 4.1. Precedente: "Em ação

monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do

emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente

à emissão da cártula." (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis

Felipe Salomão, DJe 14/02/2013).

5. O título é exigível, pois não demonstrado fato modificativo,

impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

5.1. Precedente: "Se o documento que instruiu a monitória é

cheque prescrito, dispensa-se a demonstração da causa

debendi. Assim, apresentando o autor prova formal de seu

direito, materializada nos títulos sem força executiva, ao réu

cabe o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor. Comprovado o fato de ter a síndica

do Condomínio emitido os cheques durante seu mandato, deve

o condomínio arcar com o pagamento das obrigações

a s s u m i d a s ,  s o b  p e n a  d e  e n r i q u e c i m e n t o  s e m

causa."(20080111320190APC, Relator: Carmelita Brasil,

Revisor: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2ª Turma Cível, DJE:

26/08/2011)

6. Honorários advocatícios majorados na fase recursal, em

razão de pedido expresso, consoante art. 85, §11, do CPC.

7. Recurso desprovido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JOÃO EGMONT - Relator,

CARMELITA BRASIL - 1º Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA - 2º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA,  em proferir a

seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do

julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 28 de Fevereiro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

JOÃO EGMONT

Relator
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 O réu fez pedido de denunciação da lide (fl. 35/68), em face de

Ricardo Auad Lima, antigo síndico do condomínio, tendo sido indeferido às fls.

92/93.

 Nos embargos à monitória opostos às fls. 69/80, a parte ré alegou

que a autora anexou aos autos cheques com endosso irregular, sem a identificação

do endossante, com exceção do cheque de número 850.040, no valor R$ 11.500,00

(onze mil e quinhentos reais), o qual teria sido estranhamente endossado pelo

síndico do condomínio embargante. Informou, ainda, que a ordem de emissão dos

cheques e a data da apresentação ao banco é estranha. Arguiu que o condomínio foi

vítima de irregularidades administrativas cometidas pela gestão anterior (fls. 70/71)

 Proferida a sentença (fls. 96/101), os embargos opostos pelo

condomínio réu foram rejeitados. Por conseguinte, o pedido formulado na ação

monitória foi julgado procedente, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de

Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$

91.779,78 corrigido monetariamente e com incidência de juros legais de 1% desde o

dia 14/07/2015, conforme planilhas de fls. 14/20, até o efetivo pagamento. Em face

do princípio da causalidade, determinou-se que o réu arcará com as despesas

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre

o débito, à luz do artigo 85, § 2º, do CPC.

 O demandadoCONDOMINIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL

DAS QUADRAS 04 A 11apela, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que o

Juízo monocrático incorreu em grave erro quando atribuiu a responsabilidade ao

Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11, ora apelante, ao invés

de imputar a responsabilidade sobre a diretoria afastada por intervenção judicial,

pelos atos do antigo síndico do condomínio, Sr. Ricardo Auad Lima. Afirma que o

antigo síndico praticou irregularidades administrativas com a emissão de cheques

sem fundos, sem a presença de registro contábil no condomínio apelante e, muito

menos, de autorização em assembléia condominial.

Fls. _____

Apelação Cível 20160110266912APC

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de apelação interposta pelo CONDOMINIO MINI-

CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 contra a sentença proferida

em ação monitória ajuizada por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL

LTDA, buscando reaver o crédito do valor de R$ 91.779,78 (noventa e um mil e

setecentos e setenta e nove e setenta e oito), amparado em cheques prescritos não

compensados por ausência de provisão de fundos.
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 Por fim, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso,

para que seja decretada a cassação da sentença de procedência dos pedidos

inaugurais e, na eventual hipótese de não acatamento dos pedidos aviados no

presente apelo, requer a redução da verba sucumbencial para patamar mais

condizente com os trabalhos de natureza relativamente simples do causídico (fls.

110/111).

 Preparo à fl.112.

 Contrarrazões às fls. 116/121. Em preliminar, sustenta que o

recurso não deve sequer ser conhecido em razão da ausência de fundamentação, o

que afronta o princípio da dialética processual. No mérito, requer o desprovimento do

recurso, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

 É o relatório.

Fls. _____

Apelação Cível 20160110266912APC

Código de Verificação :2018ACOIPPGR29TD87OL6LGGD2A

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT 5



De acordo com a inicial, GLOBAL FACTORING FOMENTO

MERCANTIL LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de CONDOMÍNIO MINI

CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 22 buscando o pagamento do

valor de R$ 91.779,78 (noventa e um mil setecentos e setenta e nove reais e setenta

e oito centavos) amparado em cheques prescritos não compensados por ausência

de provisão de fundos (fl. 05).

I  -  P R E L I M I N A R  D E  A F R O N T A  A O  P R I N C Í P I O

D A D I A L E T I C I D A D E

A apelada, em suas contrarrazões, alega em preliminar que o

recurso do apelante não deve sequer ser conhecido em razão da ausência de

fundamentação, o que afronta o princípio da dialética processual.

De acordo com o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente

contradizer, de maneira objetiva e clara, os fundamentos de fato e de direito que

deram amparo à decisão recorrida.

O art. 1.010 do CPC, aliás, prevê que "a apelação, interposta por

petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do

direito;".

No caso, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a

sentença e o recurso de apelação, vez que o tema referente a emissão dos cheques

em decorrência da atividade irregular praticada pela antiga gestão do condomínio

rebatido no presente recurso, foi abordado na sentença  (fl. 99).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Na lição da doutrina, "a ação monitória é processo de cognição

sumária destinado a conferir executividade a um título que a não tenha, como,

especif icamente, cheque prescrito, que consubstancia prova idônea à

Fls. _____

Apelação Cível 20160110266912APC

V O T O S

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT - Relator

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que rejeitou

embargos à monitória, constituindo de pleno direito os títulos monitórios em título

executivo judicial, no valor de R$ 91.779,78 (noventa e um mil setecentos e setenta

e nove reais e setenta e oito centavos), e condenando a parte ré ao pagamento das

custas processuais e honorárias advocatícios, estes fixados em 10% (dez por

cento) sobre o valor atualizado do débito, à luz do artigo 85, §2º, do CPC (fls.

100/101).
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admissibilidade da instauração da instância, com viabilidade extrema de deferimento

de plano da inicial e expedição do mandado de pagamento (art. 1.102, letras b e c,

do CPC)" (in: Lei do Cheque. Paulo Sérgio Restiffe e Paulo Restiffe Neto. 4ª edição.

São Paulo, Editora: RT).

Nas ações monitórias baseadas em cheque prescrito, o credor não

precisa demonstrar a causa debendi, bastando juntar o título para comprovar fato

constitutivo do seu direito. Confira-se o entendimento do STJ:

 

P R O C E S S U A L  C I V I L .  R E C U R S O  E S P E C I A L

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO

CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE

PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA

DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória

fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do

emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico

subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto,

recurso especial parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel.

Ministro Luis Fel ipe Salomão, Segunda Seção, DJe

14/02/2013). (g.n.)

 

1. Na ação monitória é desnecessária a demonstração da

causa de emissão do título de crédito que perdeu a eficácia

executiva, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência

do débito. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg

no REsp 696.279/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,

julgado em 28/02/2012, DJe 30/03/2012). (g.n.).

 

1. O cheque é título de crédito que se submete aos princípios

cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia

das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções

pessoais a terceiros de boa-fé (...) 6. Ajurisprudência desta

Corte admite também o ajuizamento de ação monitória

(Súmula 299/STJ) com base em cheque prescrito, sem

necess idade  de  descr ição  da  causa  debend i ,

reconhecendo que a cártula satisfaz a exigência da 'prova

Fls. _____
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escrita sem eficácia de título executivo', a que alude o

artigo 1.102-A do CPC. 7. Recurso especial não provido.

(REsp 1190037/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, DJe 27/09/2011) - g.n.

 

Contudo, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/15), mediante o contraditório.

Em suas razões recursais, o ora apelante sustenta que o Juízo

monocráticoincorreu em grave erro quando atribuiu a responsabilidade pelo

pagamento do crédito ao condomínio, em vez de imputar a responsabilidade sobre a

diretoria afastada por intervenção judicial, pelos atos do antigo síndico, Sr. Ricardo

Auad Lima, o qual teria praticado irregularidades administrativas com a emissão de

cheques sem a presença de registro contábil no condomínio apelante e, muito

menos, de autorização em assembléia condominial.

Ocorre que as irregularidades da gestão do ex-síndico, emitente dos

cheques, não excluem o crédito neles consignado, consoante julgados adiante

mencionados:

 

 

A Ç Ã O  M O N I T Ó R I A .  C H E Q U E  P R E S C R I T O .

DESNECESSIDADE DA INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI.

RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO QUANTO AOS

CHEQUES EMITIDOS PELA SÍNDICA NO EXERCÍCIO DA

ADMINISTRAÇÃO.

Se o documento que instruiu a monitória é cheque

prescrito, dispensa-se a demonstração da causa debendi.

Assim, apresentando o autor prova formal de seu direito,

materializada nos títulos sem força executiva, ao réu cabe

o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor. 

Comprovado o fato de ter a síndica do Condomínio emitido

os cheques durante seu mandato, deve o condomínio arcar

com o pagamento das obrigações assumidas, sob pena de

enriquecimento sem causa.
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(20080111320190APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor:

WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, DJE:

26/08/2011) (g.n.)

 

( . . . )  A descrição da causa debendi pelo autor é

desnecessária na ação monitória para cobrança de cheque

prescrito, conforme entendimento do Superior Tribunal de

Justiça. Opostos embargos pelo réu, possível a discussão

da causa geradora do crédito (art. 1.102-C do CPC),

incumbindo- lhe a prova dos fatos impedit ivos,

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II,

do CPC). Somente se admite a exceção do contrato não

cumprido quando uma das partes, antes de cumprida sua

obrigação, exige o implemento da do outro (art. 476 do

CC/2002). Não se configura tal hipótese quando não existe

contrato bilateral entre as partes. Recurso conhecido e não

provido. (20080810096392APC, Relator: Souza e Avila, 5ª

Turma Cível, DJE: 14/10/2010) (g.n.).

 

Portanto, o título é exigível, porquanto não demonstrado fato

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC).

Merece, pois, ser mantida a sentença para que o condomínio arque

com o compromisso assumido perante a autora, mas, eventualmente, poderá

demandar pelos seus danos contra o síndico que, supostamente, agiu de forma

irregular.

Pelas razões expostas,NEGO PROVIMENTOao recurso.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC e diante do

requerimento formulado em contrarrazões, majoro os honorários de advocatícios

fixados na sentença para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação,

atentando-se para os parâmetros § 2º desse mesmo artigo, notadamente a simples

complexidade da causa.

É como voto.

 

Fls. _____
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A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL - Vogal

Com o relator
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O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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