
Ação monitoria. Venda a non domino. Imóvel vendido por terceiro e por este transferido, 
por conta de acordo na esfera trabalhista. Validade. Ausência de poderes do representante 
do réu para o negócio. Invalidade interna corporis. 
  Ação monitoria. Venda a non domino. Infringência a disposições estatutárias. Simulação 
relativa. Imóvel vendido por terceiro ao réu e por este transferido, por conta de acordo na 
esfera trabalhista, a ex-empregado. Crédito cedido pelo terceiro à parte autora cujo sócio 
era diretor do clube de futebol-réu. Terceiro que não é proprietário estando este, 
entretanto, de acordo com o negócio. Validade. Ausência de poderes do representante do 
réu para o negócio. Invalidade interna corporis que não pode servir de escusa a obrigações 
contratualmente assumidas com terceiros que não se submetem às regulações sociais. 
Impossibilidade de ratificar o Judiciário o enriquecimento sem causa. Efeitos obrigacionais 
que decorrem da transferência de patrimônio. Partes que aparentam celebrar um negócio 
jurídico mas na verdade celebram outro. Validade do negócio real se correta a forma e a 
substância. Aplicação do art. 104, CC/16. Princípio da conservação dos negócios jurídicos. 
Autora que dá quitação do recebimento de parte do valor referente à venda do imóvel que 
equivale ao valor do acordo trabalhista feito pelo réu; valor bem inferior a aquele ao valor 
pretendido pelo autor nesta ação. Existência de dez notas promissórias em execução pelo 
saldo ainda devido, em outro juízo. Valor do imóvel fixado por perícia. Sentença que 
reconhece a legitimidade da cobrança pela autora tão só da diferença entre o valor real do 
imóvel assim fixado pela perícia e do valor dos títulos de crédito em cobrança somados ao 
valor referente ao acordo trabalhista. Exceptio non adimpleti contractus que não pode não 
ser considerada se surge como nova fundamentação tão só na apelação, não constando dos 
embargos monitórios. Sucumbência corretamente fixada. Recursos improvidos. 
  Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 21484/06 em que constam como 
Apelantes 1: Martinelli Construtora Ltda; 2: Botafogo de Futebol e Regatas e Apelados os 
mesmos.  
  Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, por unanimidade, conhecer dos recursos para ao final negar-lhes provimento. 
  A autora Martinelli Construtora Ltda. Alega na inicial que, obteve, por cessão, um crédito de 
terceiro (Condomínio do Edifício Guimarães Rosa, que não é parte neste processo); que, o 
terceiro havia transferido, onerosamente, os direitos sobre um apartamento de cobertura para 
o réu (Botafogo de Futebol e Regatas); o pagamento seria feito em duas parcelas de R$ 
185.000,00 e dez outras de R$ 30.688,83, garantidas por notas promissórias, perfazendo um 
total de R$ 676.688,30, valor do imóvel; o réu teria transferido o apartamento para um dos 
jogadores com quem tinha dívidas trabalhistas, e nenhum valor pagou ao terceiro; afirma que 
há uma execução em curso em outro juízo onde se buscam os valores referentes às notas 
promissórias; nesta monitória o autor pretende a cobrança dos valores não garantidos pelos 
títulos de crédito. 
  O réu, apresentou embargos, e nestes argumentou que o contrato de compra e venda entre 
ele, réu-embargante (Clube Botafogo) e o terceiro (Condomínio), seria nulo, pois o terceiro lhe 
teria vendido apartamento cuja propriedade não lhe pertencia, mas a uma quarta pessoa 
(tampouco presente nos autos). 
  Argumentou ainda o réu que tal transação foi realizada por dirigente do clube que não tinha 
poderes para tal (Sr. Mauro Ney Monteiro) e que na compra do apartamento, o réu foi 
representado por Luiz Martinelli, que era sócio-gerente da construtora-autora e diretor do 
clube de futebol; que houve simulação visando enriquecimento sem causa. 
  Nas contra-razões aos embargos monitórios, a ora autora (construtora), refere que em 1998, 
houve ação trabalhista de um jogador em face do clube-réu, que gerou um débito que o clube 
não teve como pagar; que em 2002 se propôs um acordo com o jogador; que a parte autora, 
construtora, intermediou (através de seu sócio, também diretor do clube) a cessão e 
transferência ao credor trabalhista de um apartamento que estava em construção; que, o 
apartamento foi transferido pelo condomínio para o clube, e este, em acordo, quitou a 



obrigação trabalhista; que os direitos de imóvel em construção não são do antigo proprietário 
do terreno, e sim da comunhão dos incorporadores até a conclusão da obra, pelo que foi lícita 
a venda, e que a construtora, agora, e tendo recebido a cessão do crédito do condomínio, 
pretende receber tal crédito, não havendo qualquer vício ou irregularidade. 
  A sentença julgou procedentes em parte os embargos, e reduziu o valor cobrado nesta ação 
monitória, de R$ 481.877,10, para consolidar o crédito da autora em R$ 8.311,70. 
  Fundamentou-se a sentença, na validade da venda do apartamento pelo terceiro 
(condomínio) ao réu-embargante (clube), apesar de reconhecer que tal venda foi feita a non 
domino, por quem não era proprietário oficial do apartamento, pois, conforme depoimento do 
proprietário em juízo (f. 598), este estava de acordo com a transação, e que o mesmo só 
continuou figurando como proprietário do terreno, como garantia de um ajuste privado entre 
ele e a construtora. A sentença, também reconheceu que, apesar de ter sido a transação entre 
o clube e o condomínio, feita por quem não tinha autorização oficial da diretoria do clube, tal 
vício não poderia afastar a responsabilidade do réu, pois caso isso ocorresse estaria 
consagrando um enriquecimento sem causa; a partir daí, passa a sentença analisar qual o real 
valor do imóvel e o efetivo proveito do Botafogo para o fim do pagamento pretendido pela 
parte autora. Neste jaez a sentença pontua a existência de simulação, para fins de ganho 
pessoal e para lesão do fisco, inclusive, pois o valor do acordo trabalhista, depois ratificado em 
escritura, sobre o apartamento em questão, foi bem inferior ao ora cobrado, além do que, a 
perícia também reconheceu valor inferior ao cobrado na data da cessão. 
  A sentença refere: 
  “Assim, não se pode afastar a existência de simulação. Martinelli ganhando por vender imóvel 
acima do valor real, pela cessão particular e abaixo do valor real para o jogador Joubert. 
Também se esquivando de pagar o imposto correspondente seja de transmissão intervivos, 
seja o de renda da empresa. Desta forma, não há como afastar a existência da simulação com 
a finalidade de lesar terceiros, não caracterizando a regra do art. 103 CC/16, autorizadora do 
aproveitamento do ato, mas incorrendo na regra do art. 104 do mesmo diploma legal, 
impedindo sua alegação em juízo. Deve, entretanto, prevalecer o ato real.” 
  Em face dessas considerações, e levando em conta, ainda as dez notas promissórias em 
execução em outro juízo, fazendo ajustes numéricos, a sentença julgou procedente em parte 
os embargos e fixou o valor do crédito do autor em R$ 8.311,70 (resultado da subtração de R$ 
200.000,00. Valor pago ao jogador e entregue a Martinelli e R$ 306.688,30. Cobrado em 
execução em outro juízo incidente sobre o valor de R$ 515.000,00. Valor real do imóvel 
apurado em perícia). 
  Apelam ambas as partes. 
  A construtora-autora (f. 672/690), sob o argumento de que, comete equívoco a sentença ao 
entender nulo o contrato por infringência às normas estatutárias do clube (arts. 100, “i” e 
102), pois o negócio realizado não foi de cunho fiscal, mas sim uma relação obrigacional 
simples, na qual se adquiriu um imóvel para a execução de uma dação em pagamento e que a 
operação não onerou o patrimônio do clube, sendo, pois, aplicável a regra do art. 100, q do 
estatuto que autoriza o presidente, juntamente com o vice-presidente de finanças, a assinar 
documentos que envolvam a responsabilidade financeira do clube; que, a simulação 
constatada pela sentença, se existente, é relativa, só sendo nulo o contrato aparente, ao 
dissimulado; que, na verdade, não houve simulação; o negócio jurídico celebrado entre as 
partes é válido, regular e absolutamente benéfico para o clube, fato que é confirmado pela 
prova testemunhal; que, segundo a regra do art. 104, CC/16 o Botafogo não poderia alegar a 
simulação, eis que foi parte no contrato; que, o valor obtido pela sentença a ser pago à 
Martinelli é correto, pois além do valor indicado pela perícia ser inferior à realidade, o 
desconto de R$ 200.000,00, que já teria sido pago ao Botafogo ao jogador Joubert, é absurdo, 
pois a prova testemunhal deixou claro que nada foi pago ao jogador, já que a saúde financeira 
do clube não permitia e, ademais o documento de f. 615/618 informam que não existe na 
contabilidade do clube a anotação do referido pagamento, que errou a sentença ao condenar 



a apelante autora em ônus da sucumbência, pois não foi sucumbente em maior grau, já que a 
redução do valor cobrado foi de 50%. Encerra requerendo a improcedência dos embargos 
monitórios, ou se assim não for que se proceda a exclusão da dedução dos 200 mil e para 
alterar a repartição da sucumbência. 
  O clube-embargante a f. 693/702 argumentando que inexiste dívida entre a Martinelli e o 
Botafogo, eis que não consta dos autos nenhum documento que prove que a quitação da 
dívida com o jogador tenha sido obtida através da dação em pagamento de imóvel cedido pela 
Martinelli ao clube; que, a f. 116, consta que o valor devido ao jogador foi quitado através de 
pagamento de 200 mil em espécie, ao qual, somente após ter recebido tal quantia, celebrou 
negócio jurídico de compra do imóvel com a Martinelli e que, ademais, se infere do 
documento de f. 562, onde consta que o imóvel, prometido a vender ao Botafogo, através de 
negócio simulado de f. 25/06, foi objeto de venda direta a Joubert, que quitou o valor na 
ocasião, não tendo o clube qualquer participação; que, contrato de venda celebrado entre o 
condomínio e o clube é nulo, pois o vendedor-condomínio não figurava como proprietário do 
imóvel e também era não detinha poderes o representante do Botafogo para assinar o 
referido pacto, vícios que são reconhecidos na sentença apelada, contudo, de tal premissa, faz 
conclusão errada, ao dispor que tais vícios não exoneram o clube de sua obrigação de pagar, 
sob pena de gerar enriquecimento sem causa; que, ainda que se reconheça que o imóvel foi 
efetivamente adquirido pelo Botafogo, há que se reconhecer a existência de exceção de 
contrato não cumprido, o que implica não considerar o valor do imóvel em R$ 515.000,00, que 
na avaliação se refere a imóvel pronto, devendo, portanto, se ter por base o valor de R$ 
309.000,00, valor fixado na perícia para o imóvel no estado em que se encontra. Encerra 
requerendo a reforma do julgado, para que se declare não ser o Botafogo sujeito a quaisquer 
ônus ou obrigações decorrentes do “contrato de venda” ou do “contrato de cessão”, julgando-
se improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Em atendimento ao princípio da 
eventualidade, requer ainda, o julgamento parcial do recurso para que a condenação seja 
arbitrada levando-se em consideração o valor do imóvel no estado encontrado pela perícia, 
que deve servir de base para a dedução dos valores já comprovadamente pagos pelo clube. 
  Contra-razões de apelação a f. 708/718 e 719/737, onde as partes refutam os argumentos 
expostos nas apelações adversas. 
Voto 
  Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, é caso de conhecimento 
de ambos os recursos. 
  Aplica-se à solução da lide a lei civil, mais especificamente o Código Civil de 1916, a teor do 
que dispõe o art. 6º, § 1º da LICC. 
  De plano, fixam-se como pontos controversos à solução da lide, inicialmente definir-se a 
existência ou não do crédito cobrado pela Martinelli em face do Botafogo, inclusive, com a 
análise da validade e/ou eficácia dos atos jurídicos apresentados; após, se houve ou não 
simulação e, em caso positivo, quais as conseqüências jurídicas que advêm do seu 
reconhecimento e, por fim, a correção ou não dos critérios utilizados para a fixação do valor da 
condenação. 
  Primeiramente, convém que se faça breve introdução acerca do conceito e da controvertida 
natureza da ação monitoria. 
  A respeito refira-se lição de CALAMADREI, citado por ALEXANDRE CÂMARA: 
  “(..) A natureza do procedimento monitório, que tem a finalidade de prover um título 
executivo rápido e pouco dispendioso, fica por si mesma claramente definida; o mesmo não 
serve para fazer valer contra o devedor um título executivo já existente, mas serve para criar 
de modo rápido e econômico, contra o devedor, um título executivo que ainda não existe. Por 
conseguinte é um procedimento de cognição, não de execução (...) O credor, mediante o 
processo monitório, consegue obter com celeridade aquele título executivo que a cognição 
ordinária lhe proporcionaria somente depois de muita dilação; mas, uma vez que se tenha 
conseguido obter, rapidamente, no processo monitório o título para passar à execução, se 



encontra, frente à execução, na mesma condição em que se encontraria se seu crédito 
houvesse sido declarado por uma sentença condenatória.” (CALAMANDREI, in El 
Procedimiento Monitório, pp. 55/57, Ob. Cit, ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA, in Lições de 
Direito Processual Civil, Lumen Júris, 8ª ed., vol III, p.525/526) 
  Assim prescreve o art. 1102.a, CPC: 
  “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.” 
  Assentado que a tutela jurisdicional pleiteada perfaz-se sob o pálio do procedimento de 
cognição, onde cabe ao julgador a busca de elementos de convicção necessários ao 
reconhecimento ou não do direito subjetivo invocado pelas partes, passamos à análise do 
contexto probatório dos autos, com vistas a dirimir os pontos sobre que controvertem as 
partes. 
  Como ponto central, consigne-se que toda a prova dos autos converge no sentido de 
demonstrar que o Sr. José Luiz Martinelli, sócio-gerente da construtora-autora1, à época dos 
fatos detinha o cargo de Diretor de Futebol Amador do clube-apelante2, e que ciente de que o 
clube era réu em ação trabalhista movida pelo jogador Joubert3 e a par da sua difícil situação 
financeira4, viu oportunidade de fazer o que levava a crer ser um grande negócio, cedendo 
imóvel de propriedade de sua construtora por valor acima do mercado5, ao passo em que se 
celebrava concomitantemente acordo na justiça trabalhista com o jogador em patamar bem 
abaixo do que fora pleiteado6, sendo tal operação formalizada através de contrato particular 
de promessa de venda do imóvel pactuada entre o condomínio incorporador e o clube7 e 
cessão deste crédito à construtora8 e escritura pública de cessão de direitos com quitação de 
preço onde figura promissária-vendedora a Martinelli e como promissário-comprador o 
jogador Joubert9. 
  1 – Cf. Contrato social de f. 06/09. 
  2 – Cf. Portaria de nomeação f. 87 
  3 – Cf. Cópia da inicial da ação trabalhista juntada à conciliação lavrado pela 19ª VT. TRT/RJ. 
  4 – Cf. Afirmado por ambas as partes no curso do processo, relatado pelas testemunhas a f. 
587, 589, 594 e 596 e amplamente divulgado na imprensa esportiva.  
  5 – conclusão a que se chega do cotejo entre o valor que consta na cessão de crédito a f. 
26/28 e o valor avaliado pela perícia à f. 344/362. 
  6 – conclusão a que se chega do cotejo entre os valores pleiteados na inicial da ação 
trabalhista a f. 121/130, o relato das testemunhas à f. 587, 589, 594 e 596 e o acordo efetivado 
a f. 116. 
  7 – Cf. Documento de f. 10/12.  
  8 – Cf. Documento de f. 26/28.  
  9 – Cf. Documento de f. 551/559. 
  Todos ficaram satisfeitos, o clube por ter se livrado de processo trabalhista que 
potencialmente poderia lhe trazer grave ônus, com o pagamento de débito de forma amistosa; 
a construtora, por seu representante, com a venda de imóvel por valor superfaturado e o 
jogador, diante da calamitosa situação financeira do clube, que vislumbrou meio mais célere 
de receber pelo menos parte das verbas trabalhistas a que tinha direito. 
  Neste ponto, há que se perquirir: pode ser considerada existente a dívida cobrada pela 
Martinelli do Botafogo? Antes de qualquer conclusão, há que se investigar os alegados vícios 
que recaem sobre o crédito cobrado nesta monitoria. 
  Por certo a cessão pactuada ente o Condomínio do Edifício Guimarães Rosa e o Botafogo (f. 
10/12) foi feita a non domino, tal vício foi muito bem considerado na sentença apelada, eis que 
o referido condomínio, de fato, nunca foi o proprietário do imóvel cedido, que em verdade foi 
adquirido pela Martinelli diretamente do proprietário do terreno sobre o qual foi erigida a 
construção, Sr. Udson Machado, neste sentido a escritura pública de promessa de compra e 
venda, de instituição e extinção de condomínio, juntada a f. 232/236. 



  Tal defeito, como apontado na sentença, para a maioria da doutrina se situa no plano da 
ineficácia em sentido estrito, ou seja, o negócio existe e é válido, porém não é oponível ao 
verdadeiro dono que, querendo, pode pleitear a sua ineficácia ou, por analogia ao art. 622 
CC/16 (atual art. 1268, § 1º, que se transcreve), convalidar o negócio, caso o adquirente esteja 
de boa-fé e, posteriormente, se faça a alienação pelo legítimo proprietário. 
  “Art. 622 – Feita por quem não seja proprietário, a tradição não alheia a propriedade. Mas, se 
o adquirente estiver de boa-fé, e o alienante adquirir depois o domínio, considera-se 
revalidado e operado o efeito da tradição, desde o momento de seu ato.” 
  Na verdade, na forma do depoimento do proprietário do terreno (f. 598/9), este estava ciente 
e de acordo com a transação feita pelo condomínio/construtor só tendo permanecido como 
proprietário do terreno para garantia de que esta cumpriria um acordo feito com o mesmo, 
sobre um acréscimo de área útil em sua unidade, pelo qual fornecera o material e a 
construtora entraria com a mão de obra e a regularização junto à prefeitura. 
  Outro vício apontado concerne à alegada ausência de poderes do representante do Botafogo 
que por impedimento estatutário, não poderia, sem a anuência dos conselhos fiscal e 
deliberativo, ter firmado o contrato de venda que serve de base ao crédito almejado pela 
construtora. 
  De fato, a transação realizada se enquadra nas hipóteses constantes do estatuto que exigem 
a aquiescência dos conselhos gerentes (realização de operações financeiras superior a 
quinhentas vezes o maior valor-referência do país (art 100, I) ou nos casos em que traga ônus 
ao clube (art. 102)). 
  Afasta-se a alegação da construtora que insiste em fazer crer ter sido a citada transação mera 
negociação imobiliária, desprovida de importância financeira para o clube. A intensidade do 
ônus financeiro é evidente, sendo certo que, se submetida aos conselhos fiscal e deliberativo, 
talvez não se tivesse levado a efeito tal ajuste imobiliário, sem prévia avaliação, com quem não 
detinha a propriedade e em valores que não restaram muito claros se acima dos de mercado. 
  Registre-se, ademais que as normas estatutárias a par de sua natureza interna corporis não 
possibilitam a escusa de obrigações contratualmente assumidas com terceiros que não se 
submetem às regulações sociais. 
  Sob outro prisma, como apontado na sentença apelada, a se reconhecer a invalidade do 
pacto por infringência estatutária, estar-se-ia a respaldar situação flagrante de enriquecimento 
sem causa, princípio geral de direito ínsito ao direito obrigacional, agora positivado no novo 
diploma civil. 
  Para alguns doutrinadores enriquecimento sem causa pode ser considerado fonte autônoma 
das obrigações. Neste sentido é o posicionamento de ORLANDO GOMES, quando diz: 
  “Não é a lei que, direta ou indiretamente, faz surgir a obrigação de restituir. Não é a vontade 
do enriquecido que a produz. O fato condicionante é o locupletamento injusto. 
Evidentemente, o locupletamento dá lugar ao dever de restituir, porque a lei assegura ao 
prejudicado o direito de exigir a restituição, sendo, portanto, a causa eficiente da obrigação do 
enriquecimento, mas assim é para todas as obrigações que se dizem legais”. (ORLANDO 
GOMES, in Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1996. P. 250). 
  A respeito refira-se posição jurisprudencial: 
  Enriquecimento ilícito (ou sem causa). Prescrição. Correção monetária. 
  I. Não se há negar que o enriquecimento sem causa é fonte de obrigações, embora não venha 
expresso no Código Civil, o fato é que o simples deslocamento de parcela patrimonial de um 
acervo que se empobrece para outro que se enriquece é o bastante para criar efeitos 
obrigacionais. II. Norma que estabelece o elenco de causas interruptivas da prescrição inclui 
também como tal qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do direito pelo devedor. Inteligência do art. 172 do Código Civil. (STJ. Resp 
11.025. SP. 3ª T. Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER. DJU 24.02.92). 
  Por fim, resta igualmente evidente que as partes, em conluio, empreenderam a cessão de 
crédito em referência (f. 26/28) e o instrumento de promessa de venda do imóvel que a 



precedeu (f. 10/12), e o fizeram levando a efeito declaração enganosa, com a finalidade de 
burlar o pagamento de tributos, em grave situação de lesão ao fisco e à previdência social. 
  Com efeito, foi realizada a alienação de imóvel pelo valor de R$ 678.688,30 para o fim de 
quitar uma dívida trabalhista cuja conciliação se deu por R$ 200.000,00, indicando a existência 
flagrante de simulação relativa, onde se celebra negócio falso para encobrir um verdadeiro, 
visando prejudicar terceiros ou infringir a lei. 
  Tal contexto impõe a aplicação do art. 104 do CC/16, in verbis: 
  “Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros ou infringir preceito de lei, nada poderão 
alegar, ou requerer os contraentes em juízo quanto à simulação do ato, em litígio de um 
contra o outro, ou contra terceiros” 
  Acerca do conceito de simulação refere-se lição do saudoso CAIO MÁRIO: 
  “Consiste simulação em celebrar-se um ato, que tem aparência normal, mas que, na verdade 
não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir. Como em todo o negócio jurídico há 
aqui uma declaração de vontade, mas enganosa” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, in 
Instituições de Direito Civil, Forense, 6ª ed., vol I, p. 339) 
  Refira-se ainda, oportuna lição de J.M. LEONI, comentando o art. 167 NCC: 
  “Simulação absoluta é aquela em que as partes aparentam celebrar negócio jurídico que na 
verdade inexiste... Na simulação absoluta, as partes não têm a intenção de celebrar qualquer 
negócio jurídico. Simulação relativa é aquela em que as partes aparentam celebrar negócio 
jurídico diverso do que na verdade desejam... a simulação relativa não diz respeito 
exclusivamente à natureza do negócio jurídico. Pode se referir a valor do objeto do negócio. 
Celebra-se o negócio, afirmando que o imóvel foi vendido por oitenta mil, quando na verdade 
o foi por cento e cinqüenta mil..” (in Novo Código Civil Anotado, Lumen Júris, p. 326/7) 
  Em concreto, deve valer o ato real (princípio da conservação dos negócios jurídicos), em 
detrimento do dissimulado pelas partes, sendo o que se infere, em seqüência, da lição do 
falecido mestre: 
  “Em face dos princípios, atinentes aos efeitos da simulação, podem-se deduzir os respectivos 
corolários: a) realizado simuladamente o ato, a proibição a que os próprios agentes de má-fé 
pleiteiem a sua ineficácia terá como conseqüência interditar-lhes a ação anulatória; se o 
negócio não for danoso a terceiros, ou estes não tiverem interesse no seu desfazimento, os 
agentes serão compelidos a sofrer o resultado da declaração enganosa de vontade, ainda que 
a eles nociva ou divorciada de suas conveniências, e desta forma recebem a punição pela sua 
malícia; b) mas se o efeito do ato é prejudicial a terceiros ou a Fazenda Pública, podem aqueles 
ou os representantes desta promover a declaração judicial de invalidade, seja a simulação 
absoluta ou relativa, isto é, quer para o fim de obter o desfazimento total do negócio, na 
simulação absoluta, quer para trazer à tona o ato dissimulado, na simulação relativa, (idem, p 
– 341) 
  Deflui do contexto probatório que a gênese da série de atos realizados pelas partes se deu 
em razão das dificuldades financeiras do clube em solucionar pendência trabalhista com o 
jogador Joubert, daí se realizando conciliação judicial na Justiça Trabalhista e dação em 
pagamento de imóvel com o fim de quitar o débito. 
  Consta do termo de conciliação lavrado na 19ª Vara do Trabalho, a f. 116, que foi paga 
naquele ato, em espécie, a quantia de R$ 200.000,00 ao jogador, fato a que se contrapõe o 
depoimento do então procurador do jogador, Sr. Jorge Luiz de Carvalho, que afirma no 
depoimento de f. 569, que nada foi pago ao jogador por ocasião da conciliação judicial. 
  Como recai sobre o termo judicial a presunção de legitimidade e veracidade, típicas dos atos 
praticados por agentes públicos, deve prevalecer, para todos fins, o pagamento realizado na 
justiça obreira. 
  Ressalte-se que a própria construtora confirma a f. 642, que constou do termo de conciliação 
trabalhista que o pagamento seria de R$ 200.000,00, e não pela entrega do apartamento, haja 
vista que o clube não tinha CND previdenciária, não podendo por tal fato adquirir imóvel em 
seu nome, para após repassá-lo e que algumas horas depois do mesmo dia (13.06.04) a 



Construtora Martinelli celebrou com o jogador Joubert a promessa de compra e venda de f. 
559/567, onde constou que o preço do imóvel seria de R$ 200.000,00, o que não corresponde 
à realidade, pois o valor correto seria aquele que figurou de f. 13/15 (R$ 678.688,30), 
firmando, ademais, que não poderia agir de forma diferente, haja vista estar vinculada aos 
valores do acordo trabalhista realizado.  
  Como visto a f. 642, a construtora-apelante faz verdadeira confissão de que de fato houve 
simulação com o fim de lesar o fisco e a previdência, sendo infundadas suas observações de 
que não participara do acordo trabalhista, não devendo por isso sofrer os ônus de tal 
simulação. 
  Ora, desde de o início não nega a autora que alienou através de dação em pagamento imóvel 
de sua propriedade para o fim de quitar as verbas trabalhistas do Botafogo, inclusive 
constando tal informação de f. 10/12; sendo tal operação formalizada a partir de vários atos, 
resta desinfluente não ter tomado parte em alguma destas transações, pois, decerto, sem sua 
participação o negócio como um todo não se realizaria. 
  Ao mesmo passo, infrutífera a argumentação do clube Botafogo que insiste em fazer crer que 
a compra do imóvel realizada pelo jogador não guarda qualquer relação com a série de atos 
jurídicos documentados nesses autos; que o jogador Joubert “coincidentemente” pegou o 
valor que recebeu da conciliação trabalhista e comprou imóvel da Martinelli ou em outras 
palavras não serviu o imóvel objeto da cessão de direitos de f. 10/12 como objeto da dação em 
pagamento das verbas trabalhistas devidas ao jogador. 
  Tal posição contraria toda a prova documental e testemunhal, devendo ser integralmente 
rechaçada, restando, pois, assentada a existência do crédito cobrado pela Martinelli em face 
do Botafogo. 
  Resta analisar a correção ou não dos critérios utilizados para a fixação do valor da 
condenação. 
  Neste ponto, mais uma vez não merece reparo a sentença apelada, que, com base no acervo 
probatório e aplicando a legislação pertinente ao caso, buscou fazer valer o negócio real em 
prejuízo do fictício. 
  Assim, considerou a quitação do acordo trabalhista, sendo o valor de R$ 200.000,00 pago ao 
jogador pelo clube em juízo trabalhista, repassado à Martinelli como parte do pagamento (cf. 
escritura de f. 559/567, cláusula terceira: “Que pela presente escritura e nos melhores termos 
de direito, os outorgantes, prometem e se obrigam a ceder e transferir ao outorgado, todos os 
seus direitos a compra da fração de 0,1677 do lote de terreno, acima descrito pelo preço de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), em função de acordo judicial), sendo tal valor abatido do valor 
real do imóvel à época dos fatos, conforme avaliado pela perícia, em R$ 515.000,00, no que 
resultou débito do Botafogo de R$ 315.000,00. Considerando que tramita em paralelo 
execução das dez notas promissórias, estas que xerocopiadas vieram aos autos, no valor total 
de R$ 306.688,00, o valor a ser cobrado nesta monitoria é R$ 8.311,70, resultado da subtração 
do valor da execução com o apurado nesta demanda. 
  Tal raciocínio reflete o negócio efetivamente realizado. 
  Consigne-se, ainda, que igualmente correto se afigura ter por base o valor do imóvel 
concluído, posto que consta do instrumento público de f. 559/567 obrigação da construtora-
apelante em entregar o imóvel acabado, sendo certo que a inexecução de sua obrigação 
poderia ser dirimida em via autônoma, o que não ocorreu. 
  Quanto à sucumbência, por igual corretamente fixada em favor do réu-embargante, em face 
de ter efetivamente ficado o autor vencido em maior parte de seu pedido, não cabendo, por 
outro lado admitir-se a argumentação de exceptio non adimpleti contractus vinda tão só em 
sede de apelação, e não nos embargos monitórios. 
  Isso posto, voto no sentido de serem conhecidos os recursos negando-se-lhes provimento, 
mantendo-se a sentença em todos os seus termos e ratificando-se a determinação de 
expedição de ofícios aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, bem como à Receita Federal. 
  Rio de Janeiro. 20 de junho de 2006. 
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