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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009679-
96.2005.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são apelantes 
NEGE JACOB (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA APARECIDA ALVARES 
JACOB, é apelado SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA.

ACORDAM, em 23ª 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 JOSÉ 
MARCOS MARRONE (Presidente), PAULO ROBERTO DE SANTANA E J. B. 
FRANCO DE GODOI.

São Paulo, 24 de setembro de 2014. 

José Marcos Marrone
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 19764
APEL.Nº: 0009679-96.2005.8.26.0568
COMARCA: São João da Boa Vista (1ª Vara Cível)
APTES. : Nege Jacob e Maria Aparecida Alvares Jacob (embargantes, 
executados)
APDA.  : “Small Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.” (embargada, 
exequente)

Juros moratórios  Termo inicial  Cheques  Adotado o 
atual posicionamento do STJ  Art. 219 do CPC e o art. 405 
do atual CC que são aplicados de maneira residual aos 
casos em que não se verifica a mora antes da citação do 
devedor por outra forma legalmente admitida  Hipótese de 
mora “ex re”, em que o simples decurso do prazo 
assinalado na obrigação positiva e líquida, sem o seu 
cumprimento, induz em mora o devedor  Juros moratórios 
que devem incidir a partir da data da primeira apresentação 
do cheque ao banco sacado  Art. 52, II, da Lei 7.357/85.

Juros moratórios  Termo inicial - Duplicatas - Idêntico 
entendimento que se aplica às duplicatas mercantis  Art. 
397, “caput”, do atual CC - Juros moratórios que devem 
incidir a partir do vencimento da duplicata emitida - 
Embargos improcedentes  Apelo dos embargantes 
desprovido.

1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 2/10), opostos à ação 
de execução por quantia certa (fls. 2/11 dos autos da execução), fundada em “Carta 
de Fiança como Garantia Comercial” (fls. 12/13 dos autos da execução), vinculada a 
duplicatas mercantis protestadas por falta de pagamento, bem como a cheques (fls. 
5/8 dos autos da execução), no valor total atualizado de R$ 187.107,06 (fl. 9 dos 
autos da execução).

A embargada ofereceu impugnação (fls. 13/28), tendo os 
embargantes apresentado réplica (fls. 30/36).

Na audiência de instrução, as partes desistiram da oitiva das 
testemunhas arroladas (fl. 174).

A final, o ilustre magistrado de primeiro grau julgou os 
embargos improcedentes, tendo determinado o prosseguimento da execução, assim 
como mantido a penhora realizada. Condenou os embargantes no pagamento das 
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% 
sobre o valor da execução (fls. 250/253).

Inconformados, os embargantes interpuseram, 
tempestivamente, apelação (fl. 261), aduzindo, em síntese, o seguinte: os juros 
moratórios são devidos a partir da citação; são coobrigados em razão da carta de 
fiança; tomaram ciência da dívida no momento da citação; a manutenção da 
sentença recorrida implica enriquecimento sem causa por parte da embargada; os 
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juros de mora devem incidir a partir de 9.11.2005, nos termos do art. 405 do atual 
Código Civil (fls. 262/266).

O recurso não foi preparado, uma vez que foi autorizado pelo 
MM. Juiz de origem o diferimento do recolhimento das custas para final (fl. 39), foi 
recebido “em seus regulares efeitos” (fl. 270), havendo sido respondido (fls. 
279/283).

É o relatório.

2. O reclamo manifestado pelos embargantes não comporta 
acolhimento.

Explicando:

2.1. Diversamente do sustentado pelos embargantes (fls. 
262/266), os juros moratórios não podem ser contados da data da citação.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que o art. 219 do CPC, assim como o art. 405 do Código Civil (fl. 
264), tem aplicação residual para casos de mora “ex persona”, nas hipóteses de 
obrigação ilíquida ou sem termo certo, se ainda não ocorreu prévia constituição em 
mora por outro modo legalmente admitido.

Cuidando-se de mora “ex re”, em que o simples decurso do 
prazo assinalado na obrigação positiva e líquida, sem o seu cumprimento, induz em 
mora o devedor, os juros moratórios devem incidir a partir da data da primeira 
apresentação do cheque ao banco sacado, nos termos do art. 52, inciso II, da Lei nº 
7.357, de 2.9.1985, consoante assentado na sentença hostilizada (fl. 253).

Confira-se a ementa do acórdão proferido pela mencionada 
corte superior:

“Cambiário e processual civil. Recurso especial. Cobrança 
fundada em cheque. Juros de mora. Incidem a contar da 
primeira apresentação da cártula. Art. 219 do CPC e art. 405 
do CC. Incidência residual para casos em que, à luz do 
ordenamento jurídico, antes mesmo da citação, não foi 
verificada a consumação da mora. Causa de pequeno valor. 
Honorários fixados equitativamente, que não se mostram 
manifestamente exorbitantes. Revisão em sede de recurso 
especial. Inviabilidade.
1. Os juros relativos à cobrança de crédito estampado em 
cheque são disciplinados pela Lei do Cheque, que veda a 
cobrança de juros compensatórios (art. 10) e estabelece que a 
incidência dos juros de mora é a contar da primeira 
apresentação da cártula (art. 52, II).
2. O art. 219 do CPC, assim como o art. 405 do CC/2002, 
deve ser interpretado à luz do ordenamento jurídico, tendo 
aplicação residual para casos de mora 'ex persona', nas 
hipóteses de obrigações ilíquidas ou sem termo certo, se ainda 
não houve a prévia constituição em mora por outra forma 
legalmente admitida.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 
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R$ 500,00 (quinhentos reais), ainda que suplantem o proveito 
econômico perseguido na demanda, à evidência, não se 
mostram exorbitantes, amoldando-se ao disposto no art. 20, § 
4º, do CPC; dispondo que, nas causas de pequeno valor, os 
honorários serão fixados conforme apreciação equitativa do 
juiz, observados os parâmetros legais. Com efeito, é inviável o 
reexame de provas para análise dos critérios utilizados pela 
Corte local para fixação da verba sucumbencial - incidência da 
Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não provido” (REsp nº 1.354.934-RS, 
registro nº 2012/0246080-0, 4ª Turma, v.u., Rel. Min. LUIS 
FELIPE SALOMÃO, j. em 20.8.2013, DJe de 25.9.2013) 
(grifo não original).

2.2. Aplica-se o mesmo raciocínio ao início do cômputo dos 
juros moratórios em relação às duplicatas mercantis, já que, cogitando-se de dívida 
líquida, o inadimplemento, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 
devedor.

É o que preceitua o art. 397, “caput”, do atual Código Civil.
Nos dizeres de GLADSON MAMEDE:

“O inadimplemento da obrigação representada pela duplicata 
caracteriza ato ilícito e, destarte, autoriza ao credor, em sua 
execução, pleitear a cobrança dos juros moratórios, cobrados 
nos limites permitidos pelo Código Civil. A duplicata, 
contudo, não comporta o estabelecimento de multa moratória. 
Os juros são apenas os moratórios, já que a Lei nº 5.474/68 
não contempla a possibilidade de serem estipulados juros 
compensatórios (remuneratórios) (...)” (“Títulos de crédito”, 
4ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, v. 3, capítulo 10, nº 7.2, p. 346) 
(grifo não original).

Logo, os juros moratórios são devidos a partir do vencimento 
da duplicata emitida.

3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta, 
mantendo, na íntegra, a sentença impugnada (fls. 250/253).

JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
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