
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11ª Câmara de Direito Privado 

Registro: 2014.0000605054

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0000527-80.2013.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

MICHELLE MENDES DA SILVA RUESCAS (JUSTIÇA GRATUITA), é 

apelado LEMANTI SISTEMAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO 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, 25 de setembro de 2014. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 27.938

Apelação n.º 0000527-80.2013.8.26.0006

Comarca: São Paulo - 4ª Vara Cível

Apelante: Michelle Mendes da Silva Ruescas 

Apelado: Lemanti Sistemas de Segurança e Automação Ltda

Juiz(a) de 1ª Inst.: Rosangela Maria Telles

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Obrigação comprovada pela simples 
juntada dos títulos, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do 
débito. Juros e correção monetária a partir da emissão. Embargos 
rejeitados. Recurso não provido.

  A r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório fica adotado, rejeitou 

os embargos e julgou procedente ação monitória de cobrança de cheques 

totalizando R$ 9.208,52, declarando constituído o título executivo judicial e 

condenando a ré ao pagamento das custas e honorários de advogado arbitrados em 

10% do valor da dívida.

Apela a ré (fls. 121/132) com pedido de reforma do julgado, 

sustentando que a autora não apresentou a origem do débito e que nunca manteve 

negócios com a autora. Afirmou que os juros devem incidir a partir da citação e a 

correção monetária desde o ajuizamento.

Isento de preparo, o recurso foi respondido (fls. 135/140) pela 

manutenção da r. sentença.

É o relatório.
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A preliminar das contrarrazões não prospera. No caso, a matéria é 

de fato.

No mérito, a r. sentença deu solução adequada ao caso e merece ser 

mantida.

Conforme bem salientou a MM.ª Juíza de primeiro grau, a ré não 

negou a emissão dos cheques.

Sem fomento jurídico a tese de que não foi demonstrada a origem 

da dívida, porque em casos da espécie tem-se entendido que o título faz prova por 

si da obrigação assumida com a emissão e, portanto, transfere à parte demandada 

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

 “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 da causa de sua 
emissão, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.

2 - Recurso conhecido e provido para afastar a inépcia da inicial e 
determinar que o mérito da ação seja analisado pelas instâncias 
ordinárias.”

(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. 
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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 
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)

 Também irrelevante a alegação da autora de que nunca negociou 

com a ré.

Não custa, a propósito, transcrever lição do ilustre professor 

FÁBIO ULHOA COELHO, que bem ressalta sobre os princípios que cercam os 

títulos de crédito:

“Quando alguém assina um cheque, expressa sua concordância com a 
negociação do crédito, pelo sacado, junto a terceiros desconhecidos, 
perante os quais não poderão ser opostas exceções fundadas na relação 
originária do título. Todo o complexo normativo decorrente dos 
princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações 
cambiais, e demais regras próprias aos títulos de crédito são, desse modo, 
aceitas pelo emitente, no momento do saque. Ninguém está obrigado a 
documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda em vir a pagar, 
eventualmente, o valor do título a terceiro portador de boa-fé, mesmo 
que tenha razões juridicamente válidas para questionar a existência ou 
extensão da dívida, perante o credor originário”.

(Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 434).

No que diz respeito aos juros de mora, o termo inicial é mesmo as 

datas de emissão das cártulas (que correspondem ao vencimento das prestações 

inadimplidas), pois apesar de carecer de força executiva, o cheque continua a 
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representar dívida líquida e certa.

A propósito, o artigo 397 do Código Civil é claro ao dispor que: “O 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno 

direito em mora o devedor”. Logo, se a mora remonta ao vencimento da dívida, é 

de lá que incidem os juros. 

E o mesmo vale para a correção monetária, conforme já decidiu o 

colendo Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM 
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. 
CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DE 
EMISSÃO.

1. "A data de emissão do cheque é o termo inicial de incidência de 
atualização monetária." (AgRg no REsp 1.197.643/SP, Rel. Ministro 
Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 1º.7.2011).

2. A correção monetária não representa acréscimo ao valor devido, mas 
mera recomposição inflacionária.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no REsp 1.330.923/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, J. 19/09/2013, DJe 01/10/2013)

 Enfim, tudo examinado verifica-se que a rejeição dos embargos era 

mesmo incontornável.

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

ao recurso.

GILBERTO DOS SANTOS
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Desembargador Relator
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