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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0003063-84.2010.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

PREDILECTA COMERCIO DE MOVEIS PARA DECORAÇÃO LTDA ME, é 

apelado TRANSPAESE TRANSPORTE LTDA.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), WALTER 

FONSECA E GIL COELHO.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2014. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 25.770

Apelação n.º 0003063-84.2010.8.26.0001

Comarca: São Paulo - 1ª Vara Cível

Apelante: Predilecta Comercio de Moveis para Decoração Ltda Me 

Apelado: Transpaese Transporte Ltda

Juiz(a) de 1ª Inst.: Ariane de Fátima Alves Dias

CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória de cobrança. Cheques. 
Legitimidade do portador para a cobrança, pois as cártulas não são 
nominais. Prescrição. Prazo de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil).  
Causa da emissão. Desnecessidade de indicação, pois é bastante para tanto a 
juntada do próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência 

do débito. Recurso do autor não próvido, com observação. 

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a 
demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu o ônus da prova da 
inexistência do débito.

Trata-se de ação monitória de cobrança de cheques pela quantia 

original de R$ 16.543,00, cujos embargos foram rejeitados pela r. sentença de fls. 

115/117, de relatório adotado, que declarou constituído o título executivo pelo 

valor de R$ 23.491,06 e condenou a ré-embargante ao pagamento das custas e 

honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da condenação. Embargos de 

declaração foram rejeitados (fls. 151).

Apela a ré-embargante (fls. 154/167) com pedido de reforma do 

julgado, sustentando que ocorreu a prescrição; que a autora é parte ilegítima; e que 

a autora deixou de demonstrar a origem dos cheques. Impugnou mais o termo 

inicial da correção monetária.

Recurso preparado (fls. 168/171) e respondido (fls. 177/183) pela 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11ª Câmara de Direito Privado 

3

Apelação n.º 0003063-84.2010.8.26.0001 - São Paulo - Voto nº 25.770

manutenção da r. sentença.

É o relatório.

A alegação de prescrição já foi bem rejeitada na r. sentença.

De fato, conforme lá destacado, o prazo da prescrição é de cinco 

anos, uma vez que já não se cuida de cobrança de título de crédito, mas de dívida 

constante de instrumento particular, portanto aplicando-se a regra do art. 206, § 5º, 

I, do Código Civil.

Nesse sentido, aliás, leciona YUSSEF SAID CAHALI ao comentar 

a disposição da Lei Civil: “Da prescrição da ação executiva decorre a prescrição do 

crédito”. O ilustre jurista inclusive exemplifica: “Inclui-se nessa categoria a demanda 

(ação monitória) fundada em cheque prescrito, eis que representa pretensão de cobrança 

de dívida líquida constante de instrumento particular” (Prescrição e Decadência. São 

Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2008, p. 172).

 No mesmo sentido vem sendo a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES 
PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 535 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE 
COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. NATUREZA PESSOAL. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE DO ART. 206, § 
5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.

(...)

3. Aplica-se  a prescrição  quinquenal,  prevista  na  regra do art. 
206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, às ações de cobrança em que se 
requer pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular 
de natureza pessoal.
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4. Agravo desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp 1115842/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA 
GIUSTINA, J.18/05/2010, DJe 28/05/2010) 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO 
MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.

A ação monitória fundada em cheque prescrito está subordinada ao 
prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do 
Código Civil.

Recurso Especial improvido.”

(STJ - REsp 1038104/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, J. 
09/06/2009, DJe 18/06/2009) 

Considerando que os cheques foram emitidos em 18.07.2006 e 

30.07.2006 e a ação distribuída aos 01.03.2010, claro resta que não se operou a 

prescrição.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade ativa. 

Os cheques não são nominais (fls. 20/22), logo podendo ser 

exigidos pelo simples portador, sendo isso tão óbvio e notório que dispensa outras 

considerações. 

 No mérito, a apelação é sem nenhum fomento jurídico.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que em se tratando de 

ação fundada em cheque, ainda que prescrita a sua cobrança executiva, faz ele 

prova por si da obrigação assumida com a emissão, portanto transferindo à parte 

contrária o ônus de fazer a demonstração de que o débito não existe:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 
PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. 
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IMPUGNAÇÃO. INICIAL. DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. 
DESNECESSIDADE.

I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à 
comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido 
pelo réu cuja prescrição tornou-se impeditiva da sua cobrança pela via 
executiva.

II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a descrição da 
causa da dívida.

III. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 402.699-DF, Re. Ministro ALDIR PASSARINHO 
JUNIOR, J. 04/06/2002, DJ de 16.09.2002, p. 194)

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL  AÇÃO 
MONITÓRIA - INSTRUÇÃO - CHEQUE PRESCRITO - 
SUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1 - A teor da jurisprudência desta Corte, na ação monitória fundada 
em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração de sua emissão, 
cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.

(...)”

(STJ - REsp 777.383-DF,  Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J. 
12/12/2005, DJ de 01.02.2006. p. 571)

 “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 
PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 
DESNECESSIDADE.

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não se exige do 
autor a declinação da causa debendi, pois é bastante para tanto a 
juntada do próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da 
inexistência do débito. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 541.666-MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J. 
05/08/2004, DJ de 02.05.2005, p. 356)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 
CHEQUE PRESCRITO. INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA 
PROVA. EMITENTE.

1 - Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que na ação 
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monitória, instruída com cheque prescrito, é desnecessária a 
demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu (emitente) o 
ônus da prova da inexistência do débito.

2 - Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 537.038-RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 
J. 02/08/2005, DJ de 22.08.2005, p. 281)

No caso dos autos, entretanto, a apelante não se desincumbiu desse 

ônus, pois nada apresentou para mostrar que a dívida tenha sido satisfeita ou de 

qualquer outro modo extinta. Também não há qualquer evidência de que a autora 

tivesse recebido os cheques de má-fé.

Logo, vê-se que a rejeição dos embargos era incontornável.

Com respeito à correção monetária, ao contrário do que afirmou a 

apelante, a r. sentença foi muito clara sobre a incidência, pois disse (fls. 117) que 

ela incidiria “a contar da última atualização (28/01/2011)”. Mais claro 

impossível.

De qualquer maneira e como o valor indicado na petição inicial e 

na sentença já está defasado pelo passar do tempo, quando forem feitos novos 

cálculos, para o pagamento, melhor será partir do valor original dos cheques, 

fazendo incidir a correção monetária a partir de suas datas de emissão. Nesse 

sentido, é a orientação da jurisprudência:

A data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de 
atualização monetária.

(STJ - AgRg no REsp 1197643 / SP, Rel. Ministro LUIZ FELIPE 
SALOMÃO, j. 28/06/2011, DJe 01/07/2011)

Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção 
monetária corre a partir da data em que foi emitida a ordem de 
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pagamento à vista. É que, malgrado carecer de força executiva, o 
cheque não pago é título líquido e certo (Lei 6.899/81, Art. 1º, § 1º).

(stj REsp 365061 / MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, j, 21/02/2006, DJ 20/03/2006 p. 263)

 Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento 

ao recurso, com a observação acima. 

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
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