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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1031136-76.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
BEATRIZ DE PAIVA PELLICER MACHADO ME, é apelada ANA CARVALHO 
DAVID (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª 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 FRANCISCO 
GIAQUINTO (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 6 de junho de 2018.

Heraldo de Oliveira
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 40705
APEL.Nº: 1031136-76.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.  : BEATRIZ DE PAIVA PELLICER MACHADO ME
APDO.  : ANA CARVALHO DAVID (JUSTIÇA GRATUITA)

*MONITÓRIA  Cheque  Desnecessidade de indicação 
da causa debendi  cheque nominal de legitimidade não 
contestada  Embargos improcedentes - Recurso não 
provido*

Trata-se de ação monitória julgada 
procedente em 26.09.2017 nos termos da r. sentença de 
fls.53/55, nos seguintes termos: “Ante o exposto e 
considerando o mais que dos autos consta, REJEITO os 
embargos e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na ação 
monitória, constituindo a presente em título executivo 
judicial, correspondente à condenação da embargante ao 
pagamento da quantia de R$ 3.500,00, com incidência de 
correção monetária com base na tabela do Tribunal de 
Justiça a contar da emissão da cártula (03/07/2013) e 
juros moratórios de 1% ao mês a contar a primeira 
apresentação da cártula à instituição financeira 
(26/11/2013). Diante da sucumbência, condeno a embargante 
ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 
valor da causa atualizado. Transitada em julgado, 
prossiga-se na forma do §8o, do artigo 702, do Código de 
Processo Civil.”

Não se conformando com os termos da r. 
sentença, a embargante apresentou a apelação de 
fls.58/65, na qual sustenta a ocorrência de cerceamento 
de defesa ante ao encerramento precoce da fase 
instrutória. No mérito, nega a existência de relação 
comercial entre as partes e reitera a necessidade de 
averiguação da causa debendi do título. Requer sejam os 
juros e correção monetária contabilizados do momento do 
ajuizamento da ação. Requer provimento ao apelo.

Recurso tempestivo, não preparado e 
respondido.

Ante à documentação de fls. 89/39, concedo 
à apelante o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

A autora propôs a presente ação monitória 
lastreada em cheque do Banco Bradesco datado de 
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03.07.2013 no valor de R$3.500,00, devolvido por falta de 
fundos.

A requerida ofereceu embargos às 
fls.33/38, aventando os argumentos reiterados no apelo.

Inicialmente, cabe esclarecer, que 
inexiste o alegado cerceamento de defesa, conquanto as 
provas se destinam a formar a convicção do magistrado, e 
eventual prova testemunhal, não tem o condão de se 
sobrepor a prova documental apresentada.

“sendo o juiz o destinatário da prova, 
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de 
sua realização” (TFR-5ª Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min. 
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo, 
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935)., 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE 
TÍTULO CAMBIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA 
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado 
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento 
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, 
confrontada a prova requerida com os demais elementos de 
convicção carreados aos autos, essa não só apresente 
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como 
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável 
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o 
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, 
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP  3ª Turma, Resp 
251.038  Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).

Nesse sentido Vicente Greco Filho diz que, 
"a finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o 
seu destinatário. No processo, a prova não tem um fim em 
si mesma ou um fim moral ou filosófico: sua finalidade 
prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a 
certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas 
a certeza relativa suficiente na convicção do 
magistrado”.

E conforme Liebman, em sua obra 'Manuale 
de direito Processuale Civil, 1973, Milano': "Por maior 
que possa ser o escrúpulo colocado na procura da verdade 
e copioso e relevante o material probatório disponível, o 
resultado ao qual o juiz poderá chegar conservará, 
sempre, um valor essencialmente relativo: estamos no 
terreno da convicção subjetiva, da certeza meramente 
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psicológica, não da certeza lógica, daí tratar-se sempre 
de um juízo de probabilidade, ainda que muito alta, de 
verossimilhança (como é próprio a todos os juízos 
históricos)”.

No mérito não assiste razão a embargante.

Irrelevante a alegação da embargante de 
que deve ser feita a descrição da causa debendi, pois a 
ação monitória prescinde de tal descrição, ou seja, não 
importa a origem do cheque para sua cobrança, 
possibilitando ao portador a interposição da ação. 
Ressalte-se que no presente caso o cheque é nominal.

“Monitória  Título prescrito  Cheques  
Endosso em branco  Endosso do cheque à autora da ação 
monitória em razão de contrato de factoring  
Possibilidade  cheque prescrito continua sendo título de 
crédito apenas perdeu a sua executividade, que voltará a 
existir a partir do acolhimento da pretensão deduzida em 
Juízo  Qualquer título de crédito, inclusive o cheque, 
pode ser objeto de factoring  Indeferimento da petição 
inicial e extinção do processo por ilegitimidade passiva 
 Inadmissibilidade  extinção do processo afastada  
Recurso provido” (Ap.992.070-5, 5ª Câmara, Rel. Álvaro 
Torres Júnior, j.13.08.2003).

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça:

“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 de inexistência do 
débito.(STJ  4ª Turma,RESP 541.666/MG, Rel. Min. César 
Asfor Rocha, j.DJ 02.05.2005).

A questão está sumulada no Superior 
Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 531 com o seguinte 
verbete:

“Em ação monitória fundada em cheque 
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a 
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 
cártula.”
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Embora negue a existência de qualquer 
relação jurídica com a autora, deve ser consignado que o 
cheque é um título executivo não causal de emissão 
espontânea, e em nenhum momento a apelante negou a 
emissão do mesmo ou contestou a sua legitimidade. 

Isto posto, considerando que a embargante 
não apresentou qualquer prova de fato modificativo, 
extintivo ou impeditivo do direito do embargado, ônus que 
lhe cabia demonstrar, conforme artigo 333, inciso II, do 
Código de Processo Civil, a procedência da ação monitória 
era de rigor.

Nesse sentido, vale ressaltar que “o ônus 
da prova de fato desconstitutivo de obrigação fica a 
cargo do emitente. Conquanto tenha o cheque perdido a 
eficácia executória em face do decurso do prazo extintivo 
e não possa ser constituído título de execução prevalece 
como documento comprobatório da obrigação do emitente ao 
pagamento de seu valor, dando azo ao procedimento comum 
de cobrança. O cheque representa instrumento de confissão 
de dívida, incumbindo ao emitente comprovar fato 
desconstitutivo da obrigação” (RT 672/119).

Igualmente não assiste razão à apelante no 
que tange à pretensão de fixação do termo inicial de 
incidência de juros e correção a partir do ajuizamento da 
ação, uma vez que a correção monetária deve incidir a 
partir da emissão dos títulos, pois a partir de tal 
momento é que passou a ser exigível a obrigação.  

Ademais, a correção monetária não é 
acessório, mas mera atualização nominal do capital que 
decorre de previsão legal, e a orientação jurisprudencial 
é no sentido de aplicação ampla da correção monetária, 
pois importa apenas na recomposição do valor da moeda 
corroída pela inflação.

Vale citar precedentes sobre a questão:

“Na ação monitória 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 6899/81, artigo 1º § 1º)”(STJ 
 Resp 365.061-MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 
j.21.02.2006, DJ de 20.3.2006, p.263).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. 
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AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE 
PROVAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AÇÃO 
MONITÓRIA COM LASTRO EM CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL 
QUINQUENAL. CHEQUE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 
DATA DE EMISSÃO.

1. Não caracteriza omissão, contradição ou 
obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que 
não aquele defendido pela parte.

2. Orienta a Súmula 07 desta Corte que a 
pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso 
especial.

3. "A ação monitória fundada em cheque 
prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 
(cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do 
Código Civil". (AgRg no REsp 1011556/MT, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
18/05/2010, DJe 27/05/2010)

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

5. Agravo regimental não provido.(STJ  4ª 
Turma, AgRg no REsp 1197643 / SP, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, j.28.06.2011, DJE 01.07.2011)

Correta a sentença que impôs a incidência 
de juros desde o vencimento dos títulos, pois se coaduna 
com o que foi decidido em sede de Recurso Repetitivo, no 
Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 
DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE 
MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 
AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 
MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO 
ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser 
firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-
C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada 
pelo portador para cobrança de cheque, a correção 
monetária incide a partir da data de emissão estampada na 
cártula, e os juros de mora a contar da primeira 
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 
compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não 
provido.” (STJ, REsp 1556834/SP, Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, j.22.06.2016, DJe 10/08/2016)

Ante o exposto, nego provimento ao 
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
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