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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003793-17.2010.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante SILVIO 
EVARISTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO CARLOS ZULIM.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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 Desembargadores AFONSO BRÁZ 
(Presidente) e IRINEU FAVA.

São Paulo, 8 de junho de 2015.

Claudia Sarmento Monteleone
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003793-17.2010.8.26.0415
Comarca: Palmital - 2ª Vara Judicial
Número de Origem: 415.01.2010.003793-5
Apelante: Silvio Evaristo (Justiça Gratuita)
Apelado: Antonio Carlos Zulim

                                        Voto nº 2209

APELAÇÃO COM REVISÃO – Ação Monitória  embargos  
inépcia da inicial  ausência das hipóteses do art. 295, parágrafo 
único, do CPC  inocorrência  cheque prescrito  
responsabilidade do emitente pela satisfação da obrigação  titulo 
não causal  relação comercial  irrelevância  sentença mantida  
recurso não provido.

 Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra 
sentença proferida nos autos dos embargos à ação monitória que 
Silvio Evaristo moveu contra Antonio Carlos Zulim, que rejeitou em 
parte os embargos, para constituir de pleno direito de titulo executivo 
judicial no valor de R$ 4.775,00, corrigido desde a data do vencimento 
do cheque e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 
citação. Condenou o embargante ao pagamento das verbas de 
sucumbência, observado o disposto na lei 1.060/50 (folhas 54/57).

Apelou o embargante pleiteando a extinção do 
processo sem resolução do mérito por ser a petição inepta, porque 
não apresenta causa de pedir. Subsidiariamente, requereu que seja 
julgada improcedente a ação por não existir relação comercial entre 
as partes (folhas 60/67).

Recurso recebido em ambos os efeitos (folha 
68). 

Contrarrazões às folhas 71/75.

É o relatório.
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O recurso não merece provimento, devendo a 
sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Verifica-se, ser hipótese de aplicação do 
disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que 
possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, 
houver de mantê-la”.

A aplicabilidade do mencionado artigo tem 
respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio 
Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, 
Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e 
REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando 
Gonçalves, DJ 01.12.2003.

Tendo a sentença analisado corretamente as 
questões suscitadas pelas partes, mencionou expressamente em sua 
fundamentação:

“...É o relatório. Passo à fundamentação. Embora o embargante tenha 
formulado requerimento de produção de provas em audiência, observo 
que o presente processo comporta julgamento imediato do mérito, nos 
termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 
desnecessária a produção de provas em audiência. A ação monitória 
cabe 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, nos termos do artigo 1.102 “a” 
do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 9.079, de 14 de 
julho de 1995. Do dispositivo legal em comento conclui-se que o acesso 
ao procedimento monitório é deferido ao credor que estiver munido de 
documento que expresse uma obrigação de pagamento de quantia em 
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel. Pois bem, na 
hipótese em testilha, verifica-se que o requerente/embargado 
fundamenta sua pretensão de crédito no cheque coligido às fls. 09, que 
teria sido emitido pelo requerido/embargante e que se encontra nominal 
ao demandante, atendendo-se, portanto, aos requisitos exigidos pela 
lei. Embora o réu/embargante afirme não haver relação jurídica entre as 
partes, não nega a emissão do cheque, nem noticia eventual extravio, 
roubo ou furto da cártula de cheque, restando claro, portanto, que 
assinou o cheque acostado à inicial. 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 (REsp 541666/MG; Rel. Min. 
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César Asfor Rocha; 4ª Turma; j . 5.8.2004; DJ 2.5.2005, p. 356). Assim, 
não se exige do embargado a declinação do negócio jurídico 
subjacente, cabendo ao embargante a prova da inexistência do débito, 
ônus do qual não se desincumbiu, pois se limitou a afirmar que caberia 
ao autor a demonstração da causa do cheque e que não manteve 
relação jurídica com ele. Em outras palavras, não tem o embargado o 
dever de declinar a causa da emissão do título para cumprir o disposto 
no artigo 282, III, do Código de Processo Civil, bastando afirmar a sua 
condição de credor do documento de dívida emitido pelo devedor. Não 
tendo havido comprovação de qualquer causa extintiva, modificativa ou 
impeditiva do pedido do autor/embargado (artigo 333, II, do Código de 
Processo Civil), de rigor o acolhimento do pedido inicial, constituindo-se 
de pleno direito o título executivo judicial em face do réu/embargante. 
Nesse sentido: MONITORIA - Cambial - Cheque prescrito - Apelante 
que não negou a emissão do título e tampouco desincumbiu-se do ônus 
de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 
apelada - Sentença mantida - Recurso não provido (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, Apel n° 7252310500, rel. Maia da Rocha, 17ª 
Câmara de Direito Privado, j . 28/07/2008, reg. 29/08/2008). 
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITORIA. CHEQUE PRESCRITO. 
DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. 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 monitoria cheque emitido 
pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a 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 em parte 
e provido (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1018177 / RS, Rel. Min. 
Aldir Passarinho Júnior, 4ª T., j. 04/03/2008, DJ 12.05.2008 p. 1). Dessa 
forma, o crédito instrumentalizado pelo cheque emitido pelo 
réu/embargante, devolvidos sem a devida provisão de fundos, é 
inequívoco, vez que a relação cambial restou provada, bem como, a 
ausência de compensação bancária. De fato, o réu não negou a 
emissão do cheque, nem que esta emissão não tenha ocorrido de modo 
livre e consciente. Não há qualquer alegação de vício de consentimento 
ou de adulteração no cheque, o qual se apresenta formalmente em 
ordem. Com relação ao valor pleiteado na inicial, necessárias algumas 
considerações. É possível o reconhecimento de atualização monetária, 
uma vez que ela se trata de mera reposição do valor da moeda, não 
importando em acréscimo da dívida original. Nesse sentido, vem 
decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça: "Na ação monitoria para 
cobrança de cheque prescrito, a correção monetária corre a partir da 
data em que foi emitida a ordem de 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, § 1°)" (STJ - REsp 365.061- MG, Rel. 
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, J. 21/02/2006, DJ de 
20.03.2006, p. 263). Com efeito, "A correção monetária não se constitui 
em um 'plus', senão em uma mera atualização da moeda, aviltada pela 
inflação, impondo-se como um imperativo de ordem jurídica, econômica 
e ética. Jurídica, porque o credor tem o direito tanto de ser 
integralmente ressarcido dos prejuízos da inadimplência, como o de ter 
por satisfeito, em toda a sua inteireza, o seu crédito pago com atraso. 
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Econômica, porque a correção nada mais significa senão um mero 
instrumento de preservação do valor do crédito. Ética, porque o crédito 
pago sem correção importa em um verdadeiro enriquecimento sem 
causa do devedor, e a ninguém é lícito tirar proveito de sua própria 
inadimplência” (RSTJ 74/387). Destarte, correta a incidência da 
correção monetária desde a data convencionada entre as partes para o 
pagamento do cheque, uma vez que, estando pós-datado, presume-se 
que o autor tenha concordado em recebe o valor do cheque na data 
convencionada (16-02-2007 - fls. 07). Assim, a correção monetária 
deve incidir a partir de então. Contudo, no que diz respeito aos juros 
legais incluídos no cálculo constante da inicial, estes não são devidos, 
uma vez que, no caso dos autos, a dívida foi constituída sob a égide da 
Legislação Civil em vigor, portanto, o percentual de 1% ao mês 
somente terá como termo inicial a data da citação (25.10.2010, fls. 
20vº), nos termos do artigo 405 do Código Civil e não como constou do 
demonstrativo de débito atualizado (data da emissão do título). Com 
efeito, determina o art. 405, do CC/2002: “Contam-se os juros de mora 
desde a citação inicial”. Nada obstante a mora continue sendo 
considerada com a ausência do pagamento da obrigação positiva e 
líquida no seu termo - nos exatos termos do art. 960, do Código Civil de 
1916 -, o art. 405 do Código Civil de 2002 não autoriza a cobrança de 
juros moratórios antes da citação para a ação, mesmo na hipótese de 
juros moratórios convencionais. Tendo a citação ocorrido já na vigência 
do Código de 2002, o índice será de 1% ao mês, nos termo de seu art. 
406 c.c. art. 161, § 1º, do CTN. Assim já se decidiu: "MONITORIA - 
CHEQUE - Prescrito o direito de execução ou a possibilidade de ação 
de enriquecimento ilícito (artigos 59 e 61 da Lei do Cheque), subsiste 
para o credor o direito de cobrança do valor monetário estampado no 
titulo - Prazo do então Código Civil de 1916 de 20 anos reduzido pelo 
atual para 05 anos - Fluência, conduto, a partir da data da vigência do 
novo diploma - Prescrição afastada - Autor, ademais, que descreveu a 
causa subjacente, não havendo nos embargos impugnação da dívida 
pelo mérito - Juros de mora devidos a partir da citação, corrigida a 
incidência da correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. 
Tribunal de Justiça a partir da data ajustada para o vencimento dos 
títulos - Apelo do réu desprovido, provido em parte o do autor para esse 
fim" (Apel. 7.181.080-5 - 23a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. 
RIZZATTO NUNES - j . 22.10.08). Portanto, a correção monetária 
deverá incidir desde a data da emissão do cheque pelos índices da 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e os juros de mora, de 1% ao 
mês, desde a citação. Dispositivo. Diante do exposto, REJEITO EM 
PARTE os embargos opostos pelo requerido (CPC, art. 1.102 c, § 3º) e 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 
presente ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo 
judicial, consistente, na quantia de R$ 4.975,00, que deverá ser 
devidamente atualizada a partir da data convencionada entre as partes 
(janeiro de 2009 - fls. 07), com correção monetária de acordo com os 
índices da tabela prática para cálculo de atualização monetária dos 
débitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros 
moratórios de 1% ao mês, desde a citação. O autor decaiu de parte 
mínima do pedido (foram afastados apenas os juros de mora incidentes 
antes da citação). Por essa razão, nos termos do art. 21, § 1º do CPC, 
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condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 
como em honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 
20% sobre o valor da condenação, devendo ser observado o disposto 
no art. 12 da Lei 1.060/50, por ser beneficiário da assistência judiciária 
gratuita (fls. 33). P.R.I....”

A extinção da ação por inépcia da inicial não 
pode ser acolhida em face da ausência de qualquer das hipóteses 
descritas no artigo 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a existência de relação 
comercial entre as partes.

Isso porque o apelado é credor um título de 
crédito emitido pelo apelante (folha 09).

Trata-se de um cheque cuja cártula não 
apresenta irregularidade capaz de retirar seu valor probatório.

Além disso, o cheque que instruiu a inicial é um 
título não causal, vale dizer, a obrigação nele representada não se 
encontra vinculada a uma determinada causa que valide seu saque.

 
O apelante, na qualidade de emitente do 

cheque, permanece responsável pelo pagamento da obrigação 
contida na cártula, seja essa exigida pelo credor original ou por 
terceiro, devido à circulação do título.

Logo, inexiste razão jurídica para acolher os 
motivos apresentados na presente apelação.

Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença apelada.

 CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
               Relatora
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