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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1013143-33.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
RICARDO KATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN 
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 25 de junho de 2015.

Francisco Giaquinto
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº    : 19582
APEL. Nº     : 1013143-33.2014.8.26.0007 
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.          : RICARDO KATO (JUST GRAT)
APDO.          : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ITDO.           : KIRULICAR VEÍCULOS LTDA.

*Monitória fundada em contrato de abertura de crédito em 
conta corrente representado por cédula de crédito bancário  
Ação movida em face do avalista  Possibilidade  O aval 
constitui garantia pessoal e autônoma, em relação à 
obrigação que a originou  Responsabilidade do avalista que 
subsiste independentemente da existência de vínculo do 
embargante ao quadro societário da devedora principal  
Obrigação pessoal e autônoma - Sentença mantida  
Recurso negado.

Juros remuneratórios  As instituições financeiras não se 
sujeitam à limitação dos juros prevista no art. 192, §3º da 
CF, expressamente revogado pela EC nº 40/2003  Súmulas 
596 e 648 do STF, esta última convertida na súmula 
vinculante nº 7  Inexistência de prova de cobrança de juros 
remuneratórios abusivos ou acima da taxa média de 
mercado  Alegações genéricas a respeito  Sentença 
mantida  Recurso negado.

Juros de mora  Incidência a partir da citação  Inteligência 
do art. 405 do Código Civil  Jurisprudência do STJ  
Sentença reformada  Recurso provido

Recurso parcialmente provido.*

Trata-se de ação monitória proposta por BANCO SANTANDER 
BRASIL S/A em face de KILURICAR VEÍCULO LTDA e RICARDO KATO, cuja r. 
sentença de fls. 244/247, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo 
judicial no valor de R$ 154.714,42 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos e quatorze 
reais e quarenta e dois centavos), corrigidos pela Tabela TJSP e com juros de mora de 1% 
ao mês, a partir do ajuizamento da ação, condenando o embargante ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, com as 
ressalvas do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Apela o coembargante Ricardo Sato, alegando, em síntese, ausência 
de responsabilidade pelo pagamento do débito representado pela cédula de crédito bancário 
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que embasa a presente ação monitória, porquanto embora figure no contrato na condição do 
avalista, não mais integra o quadro societário da empresa devedora. Aduz que o aval foi 
prestado em razão do caráter pessoal existente entre o sócio e a pessoa jurídica, motivo pelo 
qual havendo mudança no quadro societário da empresa, com exclusão do avalista, seria 
possível exonera-lo do cumprimento da obrigação. Assevera, ainda, existência de cláusulas 
contratuais manifestamente abusivas, impondo-lhe obrigações excessivamente onerosas, 
notadamente em razão da cobrança de juros excessivos, em desconformidade com o 
disposto no art. 192 da Constituição Federal. Por fim, pleiteia alternativamente a incidência 
dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil c.c. art. 219 do 
Código de Processo Civil.

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação monitória fundada na “Cédula de Crédito Bancário 
 Cheque Empresa Plus  Business” nº 4724130005282000173 (fls. 26/35), emitida por 

Kirulicar Veículos Ltda e avalizada por Ricardo Kato, pela qual foi disponibilizado um 
limite de crédito no valor de R$ 100.000,00, vinculado à conta corrente nº 130005282 de 
titularidade da empresa emitente, pretendendo o Banco autor embargado a constituição de 
título executivo judicial no valor de R$ 154.714,42 (fls. 26/35 e 147).

Sustenta o embargante apelante não pode ser responsabilizado pelo 
débito cobrado pela instituição financeira apelada, por não mais integrar o quadro societário 
da empresa Kirulicar Veículos Ltda, emitente da cédula.

O recurso comporta parcial provimento.

Conforme se denota da cédula de crédito bancário que embasa a 
presente ação monitória, o embargante assumiu a obrigação contratada na condição de 
avalista, responsabilizando-se “solidariamente e em caráter irrevogável e irretratável com 
a EMITENTE e não entre si, no tocante ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao 
CREDOR nos termos da presente Cédula” (cláusula 12  fls. 30).

De acordo com a lição de Fábio Ulhoa Coelho ao tratar do aval:

“Por este ato cambial de garantia, uma pessoa, chamada avalista, 
garante o pagamento do título em favor do devedor principal ou de um coobrigado. O 
devedor, em favor de quem foi garantido o pagamento, é chamado de avalizado.

O avalista é responsável da mesma forma que o seu avalizado, diz 
o art. 32 da LU (CC, art. 899). Isto não significa, contudo, uma atenuação do princípio da 
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autonomia. A obrigação do avalista é autônoma em relação ao avalizado, como esclarece 
a própria lei”. (COELHO, Fábio Ulhoa. “Manual de Direito Comercial. Direito de Empresa. 
21ª Ed. São Paulo: Saraiva, P. 254)

O aval, portanto, constitui ato cambial de garantia substancialmente 
autônomo em relação à obrigação que o originou, através do qual se assegura o pagamento 
de um título de crédito em favor do devedor principal.

Desse modo, diante da autonomia intrínseca à natureza da garantia, 
a simples retirada do embargante do quadro de sócios da emitente da cédula não afasta 
automaticamente sua responsabilidade pela obrigação assumida no título.

A posição de avalista livremente assumida independe de eventual 
vinculação ao quadro societário da empresa emitente da cédula, justamente em razão da 
natureza da obrigação assumida.

Sobre o tema, bem pontuou o d. Juiz de Direito na r. sentença 
apelada:

“O embargante não negou a celebração do contrato ou a 
liberação do dinheiro, apenas alegou que deixou a sociedade e, portanto, não responde 
mais pela dívida.

Razão não lhe assiste, pois firmou o contrato como avalista  fls. 
33.

O fato de ter deixado a sociedade não o exime da responsabilidade 
pela dívida contraída pela empresa, a qual teve o seu aval.

É certo que o avalista é aquele que apõe o seu aval em um título, 
aquele que garante o pagamento do título vinculando-se diretamente a ele, tornando-se 
solidário com a obrigação principal.

Quem presta o aval, se obriga pelo título.

Não há relação entre as pessoas. O avalista garantirá o 
pagamento do título, independentemente de seu titular. A responsabilidade do avalista 
está limitada ao título.

O embargante deixou a sociedade, mas não se exonerou da 
obrigação como avalista, portanto, responde pela dívida” (fls. 246).

No mesmo sentido, remansosa a jurisprudência deste E. Tribunal:

Responsabilidade civil.  Inclusão dos nomes dos avalistas em 
cadastros de inadimplentes. Sócio que prestou a garantia e se 
retirou posteriormente da empresa. Fato que não exime sua 
responsabilidade pelo pagamento da dívida avalizada. Natureza 
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autônoma da garantia prestada. Ausência de comprovação de que 
os autores providenciaram junto ao banco réu sua substituição por 
outros garantidores. Descabimento da inversão do ônus da prova. 
Inaplicabilidade ao caso das disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, uma vez que o crédito oriundo do contrato em que 
prestaram o aval foi utilizado para o insumo da atividade 
econômica da devedora principal. Desnecessidade da realização de 
outras provas além daquelas já produzidas. Cerceamento de defesa 
não configurado. Apelação desprovida. (Relator(a): José 
Reynaldo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12ª Câmara de 
Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2015; Data de registro: 
24/02/2015)

Cédula de crédito bancário Empréstimo tomado pela empresa 
agravada Sócio que assinou a avença na qualidade de avalista e 
que, posteriormente, deixou a sociedade Inadimplemento 
contratual  Pretensão à concessão de tutela antecipada para a 
exclusão de seu nome dos cadastros de maus pagadores  Negativa 
judicial  Manutenção  Hipótese em que a retirada do sócio da 
sociedade não implica extinção de garantia prestada no título  
Inteligência dos artigos 897 a 900 do Código Civil e 585, 
parágrafo 1º, do CPC  Negado provimento, com determinação. 
(Relator(a): Sérgio Rui; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/12/2014; Data 
de registro: 12/12/2014)

EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO - (Cédula de Crédito 
Bancário) promovida em face de avalista  Sócio que figurou no 
contrato como devedor solidário (avalista) - Cessão de quotas 
sociais que não extingue sua responsabilidade - Obrigação pessoal 
e autônoma - Sentença que julgou improcedentes os embargos 
opostos pelo sócio avalista - A obrigação do avalista é autônoma  
Sentença mantida  Recurso não provido. RECURSO NÃO 
PROVIDO. (Relator(a): Roberto Mac Cracken; Comarca: São 
Paulo; Órgão julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 16/10/2014; Data de registro: 20/10/2014)

EMBARGOS À EXECUÇÃO.  Aval. Obrigação cambial, 
autônoma e independente de pagar a dívida. Irrelevância de 
possuir o avalista vínculo com a pessoa jurídica, emitente do 
título. Legitimidade da avalista passiva reconhecida. Sentença 
mantida. Cédula de crédito bancário. Título executivo 
extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos 
termos dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/04 e art. 585, VIII, do 
CPC. Aplicação da Súmula nº 14 da E. Seção de Direito Privado 
do C. TJSP. Sentença mantida. Capitalização. Admissibilidade, 
posto que convencionada, nos termos da Lei nº 10.931, de 
2.8.2004, que regula as operações relativas às cédulas de crédito 
bancário. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. 
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(Relator(a): Fernando Sastre Redondo; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
04/09/2013; Data de registro: 10/09/2013)

Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento há provas de que 
tenha o avalista, ora recorrente, pleiteado junto ao Banco credor a substituição da garantia, 
limitando-se a impugnar a condição de avalista e a pleitear sua exclusão do contrato, por 
não mais integrar o quadro social da empresa emitente da cédula, o que, evidentemente, não 
tem base jurídica.

Desse modo, figurando o apelante como avalista do título caso de 
reconhecer-se sua responsabilidade pelo pagamento do débito de R$ 154.714,42, 
representado pela cédula de crédito bancário em que se funda a ação monitória.

Por outro lado, a alegação de abusividade da taxa de juros 
praticadas pelo Banco embargado, foi formulada de maneira genérica, limitando-se a 
sustentar que “descumpriu a Recorrida a Constituição Federal, artigo 192, visando obter 
lucros em desfavor do apelante e sociedade em geral (...) lançando juros abusivos, 
devendo, assim, ser reformada a r. sentença, 'a quo' para julgar improcedente a ação” 
(fls. 265).

Todavia, a estipulação dos juros superiores a 12% ao ano não é 
indicativo de abusividade, pois as taxas de juros contratadas ou aplicadas somente podem 
ser modificadas se alegada e provado o abuso. 

Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em 
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da 
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma 
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada 
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual 
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.”(AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min. 
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS, 3ª T., DJ 27/04/2010, DJe 
07/05/2010). 

O STF, em Recurso Extraordinário em regime de Repercussão 
Geral, quanto a limitação de juros a 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3º, da CF, deixou 
anotado: 

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO 
GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE 
DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA 
REPERCUSSÃO GERAL ÀS MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. 
CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS 
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DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO ART. 543-B, § 3º, DO 
CPC (DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU RETRATAÇÃO DA DECISÃO 
IMPUGNADA). LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 
192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. 
APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. 
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, INCLUSIVE COM EDIÇÃO DE 
ENUNCIADO DA SÚMULA DO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA 
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, DADA A SUA EVIDENTE RELEVÂNCIA. 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CORRESPONDENTES COM DISTRIBUIÇÃO 
NEGADA E DEVOLVIDOS À ORIGEM, PARA A ADOÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. 1. Aplica-se, 
plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais já decididas 
pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a formação de 
súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses, necessidade de 
pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos efeitos da 
repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser 
aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração 
de prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3º). 3. Fica, 
nesse sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize 
a Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de 
ordem na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso 
atendidos os pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao 
mérito, (a) manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) 
deliberar pela rediscussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada 
a negar distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao 
STF, para a adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 
543-B, § 3º, do CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal 
distribuição para que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 
4. Possui repercussão geral a discussão sobre a limitação da taxa de juros reais a 12% 
ao ano, prevista no art. 192, § 3º, da Constituição Federal, até a sua revogação pela EC 
nº 40/2003. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, tendo sido, 
inclusive, objeto de súmula deste Tribunal (Súmula STF nº 648). 5. Questão de ordem 
resolvida com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo 
Tribunal para o exame da repercussão geral nos casos em que já existente 
jurisprudência firmada na Corte. Deliberada, ainda, a negativa de distribuição do 
presente recurso extraordinário e dos que aqui aportarem versando sobre o mesmo 
tema, os quais deverão ser devolvidos pela Presidência à origem para a adoção do novo 
regime legal.” (STF - RE 582650 QO, Rel. Min. Ellen Gracie, D.J. 16.04.2008). 

Outrossim,  nos termos da súmula 648 do STF, transformada na 
súmula vinculante nº 7/STF: “A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada 
pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

Assim, sem prova de que os juros cobrados pela instituição 
financeira embargada estivessem desconformidade com o quanto pactuado e/ou destoavam 
daquelas praticadas no mercado financeiro em operações bancárias do tipo, nega-se 
provimento ao recurso quanto ao tema.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, o recurso do 
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embargante comporta provimento.

De fato, tratando-se de ação de cobrança de título desprovido de 
eficácia executiva, sem termo certo para pagamento da dívida, devem os juros de mora 
incidir a partir da citação, na esteira do disposto no art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 
AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE 
AUTORA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os juros 
moratórios, na ação monitória, incidem a partir da citação, uma 
vez que a cobrança se refere a título desprovido de eficácia 
executiva.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 138.460/RS, 
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 
04/02/2014, DJe 17/02/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO MONITÓRIA. 
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. "Na orientação jurisprudencial do STJ, em se tratando de ação 
monitória, os juros moratórios incidem a partir da citação" (AgRg 
no REsp 1.357.094/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, DJe 10/5/2013).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 
1342873/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 25/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUROS 
MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL. 
CITAÇÃO.

1. Em ação monitória, os juros de mora incidem a partir da 
citação.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 320.226/RS, 
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 28/06/2013)
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Assim, a incidência dos juros de mora sobre o valor de R$ 
154.714,72, referente ao título executivo judicial constituído pela r. sentença apelada deve 
incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, motivo pelo qual dá-se provimento 
ao recurso quanto ao tema.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão somente 
para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do 
CC, mantendo-se, no mais, a r. sentença apelada. 

FRANCISCO GIAQUINTO

RELATOR
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