
Tribunal  de Justiça  do Estado  de Mato Grosso  do Sul

27 de junho de 2018

2ª Câmara Cível

Apelação - Nº 0807626-05.2015.8.12.0001 - Campo Grande
Relator : Exmo. Sr. Des. Marcos José de Brito Rodrigues
Apelante : Sistema Factoring Ltda 
Advogado : Felix Jayme Nunes da Cunha (OAB: 6010/MS) 
Advogada : Flavia Moya Pelegrini (OAB: 15430AM/S) 
Apelado : Carlos Fernando de Souza 
Advogado : Carlos Fernando de Souza (OAB: 2118/MS) 
Apelado : Doris Ricartes da Silva 
Advogado : Carlos Fernando de Souza (OAB: 2118/MS) 

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 
CHEQUE – JUROS DE MORA A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO 
PARA O PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO 
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros moratórios decorrentes de dívidas representadas em cheque 
devem ser fixados a partir da data da primeira apresentação do título para pagamento.

Conforme estabelece o §2º do artigo 85 do CPC, os honorários 
advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 27 de junho de 2018.

Des. Vilson Bertelli – Em substituição legal



Tribunal  de Justiça  do Estado  de Mato Grosso  do Sul

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Marcos José de Brito Rodrigues.

Sistema Factoring Ltda, nos autos da ação monitória de 
n.0807626-05.2015.8.12.0001 em que contende Carlos Fernando de Souza e Doris 
Ricartes da Silva, oferece recurso de apelação.

O recorrente, em síntese, aduz que se trata de ação de embargos 
monitórios em que os recorridos foram condenandos ao pagamento de honorários 
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, corrigido pelo IGPM-FGV a partir do 
ajuizamento da ação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da fluência do 
prazo de 15 dias para pagamento. Houve a interposição de embargos declaratórios que 
foram parcialmente acolhidos.

O apelante almeja a reforma das sentenças para condenar os apelados 
ao pagamento do cheque de p.19-20, com incidência de correção monetária pelo IGPM 
a partir da data de emissão e dos juros de 1% ao mês a partir da primeira apresentação 
do cheque e condenação em honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor 
do débito (p.91-102).

O recurso foi respondido batendo-se os recorridos pelo 
improvimento do mesmo (p.107-109).

V O T O  ( E M 2 0 / 0 6 / 2 0 1 8 )

O Sr. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. (Relator)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sistema Factoring 
Ltda, nos autos da ação monitória de n.0807626-05.2015.8.12.0001 em que contende 
Carlos Fernando de Souza e Doris Ricartes da Silva.

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade dos apelos, 
recebo-os em seu efeito devolutivo (arts. 1.012, §1º, V e 1.013, do CPC), por força do 
que dispõe o art. 1.010, § 3º, do CPC, bem como passo a apreciá-los em conjunto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra 
a sentença que julgou improcedente o pedido contido nos embargos monitórios e 
converteu o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se em 
cumprimento de sentença.

Eis os termos da decisão (p. 68-74 e 86-88):

"(...) ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 
fulcro nos artigos 373, II, 345, I e 700, I do Código de Processo Civil, 
JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial desta AÇÃO DE 
EMBARGOS MONITÓRIOS, promovida por CARLOS FERNANDO DE 
SOUZA E DORIS RICARTES DA SILVA, em desfavor de SISTEMA 
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FACTORING LTDA, porquanto não restou verificada a existência de 
qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da 
embargada. Outrossim, deixo de aplicar os efeitos da revelia ao 
embargante DÓRIS, uma vez que a defesa apresentada pelo embargante 
CARLOS aproveita o primeiro. Pela sucumbência, condena-se os 
embargantes ao pagamento das custas processuais. Ainda, considerando a 
singeleza da causa e do trabalho desenvolvido, o curto tempo exigido para 
tal desiderato, bem como que o serviço foi prestado no mesmo local de seu 
domicílio, condena-se os embargantes ao pagamento de honorários 
advocatícios em favor do patrono da parte embargada, arbitrados nesta 
oportunidade em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 
do artigo 85, § 2º, do CPC. Tal valor deverá ser corrigido pelo IGP_M, 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir da data do 
ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, e acrescido de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da fluência do prazo 
de 15 dias para pagamento, após o oferecimento do pedido de 
cumprimento de sentença (artigo 523 do Código de Processo Civil). Com 
fundamento no que dispõe o art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, 
converte-se o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, e, 
sendo assim, determina-se o prosseguimento na forma prevista para 
"cumprimento da sentença" (Título II do Livro I da Parte Especial, do 
CPC), averbando-se no distribuidor e anotando-se na capa dos autos, 
acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento da 
dívida e juros de mora de 1% (um por cento ao mês), contados da 
citação. Julga-se extinto este feito, com resolução do mérito, nos termos 
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-
se Intimem-se. Comuniquem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe e baixa no Sistema de Automação do 
Judiciário.." No mais, permanece a sentença nos termos em que fora 
prolatada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comuniquem-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e baixa no 
Sistema de Automação do Judiciário. Campo Grande- MS, 29 de 
novembro de 2017. Alessandro Carlo Meliso Rodrigues - Juiz de Direito".

Em síntese, o recorrente apresenta o seu inconformismo requerendo 
a reforma da decisão que lhe foi favorável a fim de modificar os juros de 1% a contar da 
primeira apresentação do cheque ao banco e para condenar os apelados ao pagamento de 
honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor do débito e a totalidade das 
custas processuais.

Em contrarrazões os apelados sustentam que o recurso não procede 
porque a ação não se trata de cheque, pois para este instituto já teria havido a preclusão, 
mas sim de ação monitória com o condão de ser reconhecido o cheque como título 
executivo, devendo, portanto, os juros e a correção incidir a partir da decisão da 
monitória.

Pois bem, verifico, no presente caso, que é necessário a reforma do 
julgamento combatido, uma vez que corretamente fundamentado no sentido de 
confirmar a sentença que julgou improcedente o seu pedido nos embargos à monitória, 
modificando os juros de mora e correção monetária que devem ser contados desde o 
vencimento apontado na cártula de cheque discutida, já que tal entendimento reflete a 
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conclusão chegada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre essas questões. 

Logo, pequena reparação precisa ser realizada na sentença para 
determinar que a data de início dos juros moratórios seja a partir da apresentação do 
título para o pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça ao decidir recentemente causa 
envolvendo a mesma questão trazida neste apelo, assim concluiu: "(...) a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, consolidou a orientação de que os juros 
moratórios decorrentes de dívidas representadas em cheque devem ser fixados a partir 
da data da primeira apresentação do título para pagamento, independentemente da 
cobrança ter sido perquirida por meio de ação monitória." (sic). 

Eis a ementa do julgamento referido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO 
INICIAL. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios decorrentes de dívidas representadas em 
cheque devem ser fixados a partir da data da primeira apresentação do 
título para pagamento, independentemente da cobrança ter sido buscada 
por meio de ação monitória. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 713.288/MS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 
13/08/2015)

Destaco que o entendimento acima evidenciado reflete o que restou 
manifestado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na ocasião do exame 
do recurso especial n. 1.250.382/RS, da relatoria do Ministro Sidnei Beneti.

Logo, e o início de incidência dos juros de mora do valor constante 
da cédula de cheque é  da data em que o título seria exigível, em harmonia com o 
entendimento da Corte Superior, manifestado em recente jurisprudência e também neste 
tribunal.

Nesta senda:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL COM 
SEGUIMENTO NEGADO PELA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 
AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 
INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA QUE O TÍTULO SERIA EXIGÍVEL – 
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os juros de mora e a 
correção monetária, nos autos da ação monitória, na hipótese, relativa a 
cheque, incidem a partir da data que o título seria exigível, conforme 
recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.  (TJMS. Agravo 
Regimental n. 0021514-16.2011.8.12.0001,  Campo Grande,  2ª Câmara 
Cível, Relator (a):  Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 26/01/2016, p:  
26/01/2016).



Tribunal  de Justiça  do Estado  de Mato Grosso  do Sul

Outrossim, discute o apelante sobre a fixação dos honorários 
advocatícios onde entende que deveriam ser sobre o valor do débito e não o valor da 
causa.

O Código de Processo Civil em seu artigo 85, § 2º determina que:

"(...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o 
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa, atendidos:(...)".

Desta forma, a regra é preferencialmente sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido. No caso em tela, oriundo de ação 
monitória, é plenamente possível mensurar o valor da condenação e do proveito 
econômico obtido por meio de conta aritmética simples, por isso, novo reparo deve ser 
feita à sentença a fim de possibilitar que os honorários advocatícios recaiam sobre o 
valor do proveito econômico obtido.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação a fim de 
reparar a mesma quanto à data de início dos juros moratórios para que seja a partir da 
apresentação do título para o pagamento e que, os honorários advocatícios devem recair 
sobre o proveito econômico obtido.

Via de consequência, como a sentença foi publicada após a vigência 
do atual Código de Processo Civil, fixo honorários advocatícios recursais em 1% sobre 
o valor da condenação, dada a simplicidade e pouco tempo de duração do recurso nesta 
instância, de modo a majorar a verba honorária para 11% do valor do proveito 
econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA, EM FACE DO 
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. PAULO ALBERTO), APÓS O RELATOR 
DAR PROVIMENTO AO RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA. 

V O T O  ( E M 2 7 / 0 6 / 2 0 1 8 )

O Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira.(1° Vogal)

Trata-se de Apelação interposta pela autora Sistema Factoring Ltda 
contra sentença do Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS, que 
julgou  improcedente  os Embargos Monitórios  apresentados  pelos  apelados,  nos 
autos da Ação Monitória   ajuizada pela ora apelante, para a cobrança da quantia de 
R$ 24.255,19, referente à lâmina de cheque do Banco Bradesco, agência 0073, conta nº 
143704, nº do cheque 000793, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), emitida 
em 03 de julho de 2012, corrigido pelo IGPM  e acrescido de juros de mora de 1% a 
contar do vencimento do título.

O apelante  requer  a  reforma  da sentença para que os juros de 
mora incidam  a  partir da primeira  apresentação do cheque para pagamento, 
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bem como para que os honorários advocatícios sejam calculados com base no valor 
do débito cobrado, e não no valor da causa.

Na sessão do dia 20/06/2018, o relator, Des. Marcos José de Brito 
Rodrigues, apresentou voto no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, 
para determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a data da apresentação do 
título para o pagamento,  e que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o 
proveito econômico obtido.

Pedi vista dos autos para a melhor análise  das questões trazidas no 
recurso, e,  após    pesquisa  realizada,  chego  à  conclusão  de  que devo acompanhar o  
voto  do  Des. Marcos José de Brito Rodrigues.

Isso porque, quanto ao termo inicial dos juros de mora,  no   caso, 
há tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento  sob o rito dos 
recursos repetitivos,  no sentido de que "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" (REsp 1556834/SP, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 22/06/2016).

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, dispõe o § 
2º, do art. 85, do CPC/15, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o 
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido 
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, como se constata,  está correta a fixação com base no 
proveito econômico obtido,  visto  que o valor da  causa  somente  é usado nos casos em 
que não há como  se  mensurar o valor da condenação   ou   do   proveito   econômico 
obtido, o que não é o caso dos autos,   em que os Embargos Monitórios foram julgados 
improcedentes.

Diante do exposto,  acompanhando  o voto do Des. Marcos José 
de Brito Rodrigues, conheço  o  recurso  interposto  e   DOU-LHE   PROVIMENTO.

O Sr. Des. Alexandre Bastos.(2° Vogal)
Acompanho o voto do Relator.

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira
Relator, o Exmo. Sr. Des. Marcos José de Brito Rodrigues.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Marcos José de 

Brito Rodrigues, Des. Paulo Alberto de Oliveira e Des. Alexandre Bastos.

Campo Grande, 27 de junho de 2018.
ac
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