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R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

DULCIANA BAPTISTA PEDRONI apela da sentença de fls. 70/71 vº destes autos de 

ação monitória em face dela ajuizada por ANTONIO JOSE MONTI, que rejeitou os 

embargos monitórios e converteu o mandado em título executivo judicial, na forma do 

disposto no art. 701, § 8º, do CPC, com a obrigação da apelante pagar ao apelado 

quantia de R$ 182.804,97 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e 

noventa e sete centavos), valor este monetariamente corrigido conforme índices da 

Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data 13/12/2016 (data da última 

atualização), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a 

partir da citação.

Em suas razões, às fls. 74/90, a apelante pleiteia o benefício da assistência judiciária 
gratuita, impugna o deferimento do benefício em favor do apelado, suscita preliminar 
de impossibilidade jurídica do pedido ao fundamento de que indicou o real devedor e 
que os documentos apresentados pelo apelado (cheques) não serve de lastro para a 
propositura da ação.  No mérito, sustenta que no mérito, sustenta que: (I) não 
celebrou negócio jurídico algum com o apelado; (II) o empréstimo não foi 
comprovado; (III) embora os cheques sejam de sua titularidade, eles foram utilizados 
pelo devedor que não integrou a demanda, o Sr. José Antônio Pedroni; (IV) as grafias 
dos títulos são duvidosas e eles são falsos; (V) os cheques estão prescritos e não 
podem ser objeto de ação monitória; (VI) os valores nele insertos são frutos de 
agiotagem e os juros são exorbitantes. Ao final pugna pela improcedência do pedido 
monitório. 



Contrarrazões às fls. 12/13, pugnando pela rejeição da impugnação à assistência 
judiciária e, no mérito, pela manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos deste e. Tribunal de Justiça e conforme ata acostada à fl. 142 e 
as partes não compuseram.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
REQUERIDA PELA APELANTE 

Em suas razões recursais, a apelante formula requerimento de concessão dos 
benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Alega que houve tratamento desigual porque o magistrado indeferiu seu pedido sem 
oportunizar a comprovação de hipossuficiência, a exemplo do que fez com o apelado. 

Alega ser pobre no sentido da lei, acostando para tanto a comprovação de seus 
rendimentos à fl. 95, reforçando sua impossibilidade de arcar com o pagamento das 
custas inerentes a este recurso. 

De fato, o novo CPC admite expressamente, em seu artigo 99, caput, que o pedido de 
gratuidade da justiça seja formulado em recurso, consoante se depreende de sua 
redação in verbis: 
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 

O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir 
acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar que o requerente não possui 
condições de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria 
subsistência ou de sua família. 
Este posicionamento foi sedimentado nos autos do agravo interno na apelação cível 
n.º 0017449-13.2012.8.08.0014, de minha relatoria, que restou assim ementado: 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA NAS RAZÕES RECURSAIS - BENEFÍCIO INDEFERIDO EM 1º GRAU 
- INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS - FEXIBILIDADE - 
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - POSSIBILIDADE DE 
APRECIAÇÃO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA 



OU DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO DO 
PEDIDO - POSSIBILIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO 
PREPARO - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser flexibilizado o entendimento 
esposado nos precedentes do STJ de que na hipótese de pedido de gratuidade 
formulado nas razões de apelação, quando já em curso o processo, deve ser 
formulado por meio de petição avulsa, processada em apenso aos autos principais. 
Tal raciocínio deriva de uma interpretação teleológico-sistemática do sistema 
processual brasileiro de acesso à justiça, onde ainda imperam diretrizes 
constitucionais pertinentes ao devido processo legal. 2. É admissível o pedido de 
concessão de benefício da gratuidade de justiça formulado nas razões do recurso de 
apelação, afastando-se das instâncias ordinárias e diante do exame dos casos 
concretos, o formalismo inscrito no art. 6º da Lei nº 1.060/50, que exige a petição 
avulsa e formação de incidente em apartado para tal exame. 3. O princípio da 
instrumentalidade das formas deve ser acolhido para possibilitar aos desprovidos de 
recursos o exame de sua situação econômica deletéria sem imposição de 
formalismos, desde que possibilitada a manifestação da parte contrária. 4. O 
processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça, o 
qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à 
ordem jurídica justa. É preciso superar óbices que ameaçam a efetividade do 
processo.  5. O pedido de assistência judiciária quando formulado no bojo da 
apelação, devida e documentalmente comprovado, sem necessidade de qualquer 
prova superveniente, deverá ser decidido preliminarmente ao juízo de admissibilidade 
do recurso e, caso indeferido, deverá o apelante ser intimado para efetuar o preparo.  
Na ausência de instrução probatória o pedido não deverá ser conhecido, 
garantindo-se, contudo, à parte a possibilidade de efetuar o preparo após tal decisão, 
no prazo determinado. 6. Recurso provido.   (TJES, Classe: Agravo Ap, 14120082533, 
Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 
Data de Julgamento: 03/06/2014, Data da Publicação no Diário: 17/06/2014) 

No caso dos autos a apelante instruiu seu recurso com documentação capaz de 
comprovar, de forma efetiva, a sua situação de miserabilidade jurídica, qual seja seu 
comprovante de rendimentos de fls. 95. 

Verifico que a apelante exerce a função de auxiliar de secretaria em uma escola 
municipal, percebendo um rendimento líquido de R$ 1.195,14 (mil cento e noventa e 
cinco reais e quatorze centavos). 
Diante da inexistência de prova em contrário, tenho que a documentação é dotada de 
higidez suficiente para comprovar que a apelante, não possui condições de arcar com 
as despesas inerentes a este processo, de maneira que o deferimento do pedido de 
assistência judiciária por ela formulado é medida que se impõe. 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de assistência judiciária formulado pela apelante. 

É como voto. 

IMPUGNAÇÃO ao DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM 
FAVOR DO APELADO 

Na origem, ANTONIO JOSE MONTI, ora apelado requereu o benefício da assistência 



judiciária gratuita. O magistrado de 1º grau oportunizou a instrução do pedido, 
(despacho de fl. 23). O apelado acostou aos autos os documentos de fls. 27/42 
(Declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios 2015 e 2016). O pedido 
de assistência judiciária gratuita foi deferido à fl. 43. 

A apelante sustenta, em síntese, que o apelado não faz jus ao benefício da 
assistência judiciária deferido na origem, porque, possuía, no ano de 2014: ações 
preferenciais; cotas de capital em empresa que foi vendida; terreno agrícola; saldo 
bancário bloqueado de R$ 10.395,77 (dez mil trezentos e noventa e cinco reais e 
setenta e sete centavos) e dinheiro depositado em agência bancária no valor de R$ 
26.073,76 (vinte e seis mil, setenta e três reais e setenta e seis centavos). 

Ressalto que as informações estão contidas nas declarações de IR acostada aos 
autos pelo próprio apelado às fls. 27/42. 

Aduz ainda que o crédito que alega ter com a apelante, no valor de R$ 169.596,00 
(cento e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais), perseguido nesta 
ação monitória, reforça sua capacidade financeira. 

Pois bem. Sobre a impugnação à assistência judiciária, é firme o entendimento de que 
não compete ao assistido/impugnado fazer a prova do seu estado de hipossuficiência 
econômica, sendo tal ônus atribuído ao impugnante, que tem o dever de produzir 
prova capaz de demonstrar que aquele possui condições de arcar com as custas do 
processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 

Nesse sentido, confiram-se alguns julgados deste e. TJES: 

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR 
PROVA IDÔNEA. 1. - A declaração de pobreza, para efeito de obtenção do benefício 
da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, o que significa que 
deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a 
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (cf. EDcl no AREsp 
571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 
02-10-2014, DJe 07-10-2014). 2. - A assistência da autora por advogado particular 
não impede a concessão de gratuidade da justiça. 3. - Recurso desprovido. (TJES, 
Classe: Apelação, 48150107935, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data 
da Publicação no Diário: 18/08/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 
INCAPACIDADE DE ARCAR COM OS CUSTOS - ÔNUS DA PROVA - DECISÃO 
MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que a parte seja considerada 
necessitada nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 1.060/50, basta, via 
de regra, a apresentação de declaração de hipossuficiência (aludida pelo artigo 4º da 
mesma lei). 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum de 
veracidade, sendo ônus do impugnante a prova da possibilidade de arcar com os 
custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Precedentes. 3. Recurso 
improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48150049186, Relator: TELEMACO ANTUNES 
DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 



Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016) 

PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA 
DECLARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.   1. Sendo relativa a presunção 
decorrente da declaração de hipossuficiência, cabe à parte adversa a prova de 
suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do beneplácito.   2. E no caso dos 
autos, firmada a declaração de hipossuficiência e apresentada a impugnação pelo 
apelante, este não cumpriu o ônus que lhes competia de produzir prova robusta em 
sentido contrário, não sendo os documentos juntados para afastar a presunção de 
necessidade, impondo-se a manutenção do benefício.   3. Recurso conhecido e 
desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 48150048667, Relator: MANOEL ALVES 
RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 
07/03/2016, Data da Publicação no Diário: 21/03/2016) 

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA  - AUSÊNCIA 
DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO 
IMPUGNANTE - RECURSO IMPROVIDO. 1) A Lei 1.060/50, em seu art. 4º, 
possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante 
simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 
No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta 
Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o 
postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade 
jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de 
presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao 
contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. 2) O 
indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das 
provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a 
presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras 
alegações feitas na inicial da impugnação. 3) A jurisprudência dominante indica que a 
presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de 
provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto 
probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração 
de hipossuficiência. 4)  Recurso de apelação conhecido e improvido.   (TJES, Classe: 
Apelação, 48150049111, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA 
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 
12/02/2016) 

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRAUITA. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR. IMPUGNAÇÃO. 
AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. 
RECURSO IMPROVIDO.   1.Na impugnação à assistência judiciária, deve o 
impugnante produzir provas bastantes para convencer o julgador de que o interessado 
não se encontra impossibilitado de arcar com os ônus do processo, sem prejuízo do 
sustento familiar. 2.Tendo em vista que o instituto tem por finalidade proporcionar o 
acesso à justiça àqueles que, ainda que temporariamente, estão em condições 
financeiras precárias, o fato da parte beneficiária possuir patrimônio não é suficiente 
para deduzir que possua condições financeiras para arcar com as despesas do 
processo, ainda mais quando a pretensão deduzida em juízo é de reparação deste 



patrimônio, supostamente dilapidado pela parte impugnante. 3.Agravo inominado 
conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 13120029874, Relator: JANETE 
VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão 
julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da 
Publicação no Diário: 04/03/2015). 

Deve-se ter em mente que a presunção de hipossuficiência econômica favorece ao 
requerente da assistência judiciária e somente será elidida diante de prova em 
contrário, conforme se vê do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, in verbis: 

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as 
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 
família. 
§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos 
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. 

A propósito, o CPC/2015 estabelece no art. 99, §3º, que “presume-se verdadeira a 
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 

Sobre o afastamento do benefício, o art. 7º da Lei nº 1.060/50 dispõe que a parte 
contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 
assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos 
essenciais à sua concessão. 

In casu, a apelante impugnou o benefício de assistência judiciária concedido ao 
apelado acostando aos autos o documento de fl. 97/99 (perfil básico da empresa 
Facmonti Factoring Ltda – ME), alegando que as cotas sociais desta empresa, que 
pertencem ao apelado, comprovam sua condição financeira. Contudo, verifico que o 
apelado, no ano de 2015, declarou que suas ações perfaziam um valor de R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais), cujo montante não revela sua condição financeira 
como quer fazer crer a apelada. 

Ademais, como informado pela apelada, o apelante possuía, no ano de 2014 cotas de 
capital em empresa que foi vendida, saldo bancário bloqueado de R$ 10.395,77 (dez 
mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) e dinheiro depositado 
em agência bancária no valor de R$ 26.073,76 (vinte e seis mil, setenta e três reais e 
setenta e seis centavos). 

Quanto ao terreno agrícola que consta na Declaração de Imposto de Renda (fls. 
27/42) não há nos autos comprovação de que a atividade nele praticada tenha 
resultado em lucros capazes de afastar a hipossuficiência declarada pelo apelado. 

Acrescente-se, por fim, que o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil prevê que “a 
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de 
gratuidade da justiça” e este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “[...] não é 
suficiente para afastar a assistência judiciária a existência de advogado contratado. O 
que a lei especial de regência exige é a presença do estado de pobreza, ou seja, da 
necessidade da assistência judiciária por impossibilidade de responder pelas custas, 
que poderá ser enfrentada com prova que a desfaça. 



Por todo o exposto, REJEITO a impugnação ao benefício de assistência gratuita e 
mantenho o benefício concedido ao apelado. 

É como voto. 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 
ARGUIDA PELOS APELANTES 

Preliminarmente, a apelante suscita impossibilidade jurídica do pedido ao fundamento 
de que indicou o real devedor e que os documentos apresentados pelo apelado 
(cheques) não servem de lastro para a propositura da ação.  

A ação monitória é regida pelo art. 700 do CPC, que assim dispunha: 

Art. 700.  A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em 
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: 
I - o pagamento de quantia em dinheiro; 
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; 
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida 
antecipadamente nos termos do art. 381. 
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: 
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; 
II - o valor atual da coisa reclamada; 
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. 
§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a 
III. 
§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não 
atendido o disposto no § 2o deste artigo. 
§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo 
autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao 
procedimento comum. 

Vê-se, portanto, que a ação monitória é o instrumento processual para o credor que 
não possui um título líquido, certo e exigível. Portanto, se a demanda se baseia na 
existência de prova escrita, que mesmo não dispondo de eficácia de título executivo 
extrajudicial, é suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica e 
presumir a existência do direito alegado. 

O documento escrito, sem eficácia de título executivo, cujo conteúdo caracterize a 
obrigação exigida judicialmente, é requisito essencial à admissibilidade da ação 
monitória, o que restou comprovado, in casu. 

O autor, ora apelado apresenta prova escrita da existência da obrigação 
consubstanciada nos cheques devolvidos sem provisão de fundos, assinados pela 
apelada, apresentados às fls. 11-13, em conjunto com os demonstrativos do débito às 



fls. 14/21, que são suficientes para a pretensão monitória. 

Neste sentido, vale conferir na íntegra o seguinte julgado: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE BORDERÔ DE 
DESCONTO DE CHEQUE - DESACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE A 
APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DAS CÁRTULAS NÃO CONSTITUI DOCUMENTO 
HÁBIL PARA O MANEJO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO - EMBARGANTE 
QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM AFASTAR O DIREITO AO CRÉDITO, 
DECORRENTE DOS BORDERÔS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MERA 
ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DE PREVISÃO 
CONTRATUAL OU PEDIDO - LEI N.º 6.899/81, ART. 1º - RECURSO CONHECIDO 
E DESPROVIDO. 
1. Para o ajuizamento da ação monitória, basta que o autor apresente documento 
escrito comprobatório do crédito alegado, não inviabilizando a medida o fato de ter 
sido juntado cópias dos cheques, haja vista, a comprovação por outros elementos de 
provas que levam ao convencimento da existência da dívida. 
2. Com a oposição dos embargos, é transferido ao embargante o ônus de provar suas 
alegações, ou seja, de que os títulos que instruem a ação não deram origem aos 
borderôs ou, então, que estes foram resgatados ou descontados, tendo o banco 
recebido os montantes ou repassado os títulos a terceiros. Assim sendo e tendo o 
embargante sustentado que os documentos não se mostram hábeis para o uso da via 
eleita, a ele se transfere o ônus de demonstrar a ilicitude da cobrança, providência 
que, entretanto, não se desincumbiu no caso presente. 
(...) 
(TJ-PR - AC: 1700387 PR 0170038-7, Relator: Milani de Moura, Data de Julgamento: 
11/10/2005, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 6984) 

Portanto tenho que, o conjunto probatório apresentado pelo apelado, é suficiente para 
o ajuizamento da ação monitória. 

No que tange a alegação de que indicou o real devedor e que não fez parte do negócio 
jurídico, a questão se confunde com o mérito e será oportunamente apreciada. 

 Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

É como voto. 

MÉRITO 

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso e 
passo ao seu julgamento, como segue. 

Rememoro que, na origem ANTONIO JOSE MONTI, ora apelado ajuizou esta ação 
monitória em face de DULCIANA BAPTISTA PEDRONI, ora apelante, alegando que é 
credor da quantia de R$ 169.596,00 (cento e sessenta e nove mil e quinhentos e 
noventa e seis reais) oriundo de um empréstimo. 

Alega que o valor foi dividido em 08 (oito) cheques: nº 000052, 000053, 000054, 



000055, 000056, 000057, 000079 e 000080, nos valores de R$ 24.368,00, R$ 
24.362,00, R$ 24.368,00, R$ 24.368,00, R$ 24.368,00, R$ 24.368,00, R$ 11.697,00 e 
R$ 11.697,00, os quais se encontram acostados às fls. 11/13. 

Ao final afirmou que o valor atualizado e acrescido de honorários de 5% perfaz o 
montante de R$ 191.945,24 (cento e noventa e um mil, novecentos e quarenta e cinco 
reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrativo de débito de fl. 04. 

Após regular instrução o magistrado de 1º grau rejeitou os embargos monitórios e 
julgou parcialmente procedente a ação monitória para converter o mandado em título 
executivo judicial, na forma do disposto no art. 701, § 8º, do CPC, com a obrigação da 
apelante pagar ao apelado quantia de R$ 182.804,97 (cento e oitenta e dois mil, 
oitocentos e quatro reais e noventa e sete centavos), valor este monetariamente 
corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do e. TJES a partir da 
data 13/12/2016 (data da última atualização), e ainda, com a incidência de juros 
moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação. 

Em suas razões, DULCIANA BAPTISTA PEDRONI no mérito, sustenta que: (I) não 
celebrou negócio jurídico algum com o apelado; (II) o empréstimo não foi 
comprovado; (III) embora os cheques sejam de sua titularidade, eles foram utilizados 
pelo devedor que não integrou a demanda, o Sr. José Antônio Pedroni; (IV) as grafias 
dos títulos são duvidosas e eles são falsos; (V) os cheques estão prescritos e não 
podem ser objeto de ação monitória; (VI) os valores nele insertos são frutos de 
agiotagem e os juros são exorbitantes. Ao final pugna pela improcedência do pedido 
monitório. 

Após detida análise do conjunto probatório dos autos chego à mesma conclusão do 
magistrado prolator da sentença, de maneira que para evitar repetições 
desnecessárias, transcrevo o decisum, na parte que interessa para a compreensão 
da controvérsia: 
[...] 
O cheque é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso I, do 
CPC/15. 
Na hipótese em comento, o autor possui prova escrita sem eficácia de título executivo 
extrajudicial, consubstanciada nos cheques que instruem a inicial, sendo pertinente o 
manejo da ação monitória. Pois, conforme o art. 700 do CPC: “A ação monitória pode 
ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I- o pagamento de quantia em 
dinheiro;” 
Inegável que os cheques representam provas escritas, eis que esta expressão na 
verdade traduz o documento do qual procede ao crédito. 
“Por prova escrita se entende, em suma, todo escrito que, emanado da pessoa contra 
quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verossímil ou suficientemente 
provável e possível.” (Procedimento Monitório, 1º Edição, 1995, Ed. Juruá, p. 62 e 
66). 
Dito isto, é perfeitamente viável que o credor de um cheque prescrito se utilize da via 
monitória para recebimento da quantia, conforme elucida a Súmula 299 do STJ:”É 
ADMISSÍVEL A AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO.“ 
Ademais, cumpre destacar que, tratando-se de ação monitória, prescindível que o 
Autor comprove os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, uma vez que se 



colacionou os cheques prescritos devidamente assinados pela Requerida, torna-se 
desnecessária a demonstração da causa debendi que originou o documento. 
Nesse sentido, vale transcrever a seguinte decisão do STJ: 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DECONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇAO MONITÓRIA APARELHADA EM 
CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇAO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para 
fins do art. 535-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada 
em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão 
da cártula. (RESP 1.094.571/SP, Min. Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado 
em 04/02/2013, DJE 14/02/2013) (grifei). 
Tal posicionamento foi pacificado pelo STJ, através da Súmula N° 531: “EM AÇÃO 
MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O 
EMITENTE, É DISPENSÁVEL A MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO 
SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA”. 
E, ainda: 
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
EMITENTE DO CHEQUE. AFASTAMENTO. CAUSA SUBJACENTE. 
DESNECESIDADE. Inequívoca a legitimidade passiva do emitente do cheque 
prescrito que fundamenta a ação monitória. A ação monitória instruída com cheque 
prescrito dispensa a demonstração da causa de sua emissão, de acordo com a 
jurisprudência mais recente, considerando a perda da natureza executiva em face do 
transcurso do prazo prescricional. Apelação Cível AC 10223980196073001 MG 
(TJ-MG), Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Aberto Henrique, Data do 
Julgamento: 25/04/2013, Data de publicação: 03/05/2013. 
Assim sendo, dispensada a necessidade de demonstração da causa da emissão dos 
cheques, é legítima, a emitente, ora requerida, para integrar o polo passivo da 
presente ação monitória e, por todo o exposto é, ainda, improcedente o pedido de 
declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 700 do CPC. 
No tocante à denunciação da lide feito pela parte ré em relação ao Sr. José Antônio 
Pedroni, não logrou a parte ré comprovar a relação obrigacional em face do 
litisdenunciado que importaria em direito de regresso àquele, razão pela qual o pedido 
de denunciação da lide não merece prosperar, ficando INDEFIRIDO tal pleito. 
No mérito, alega a requerida a quitação do débito, tratando-se o valor perseguido na 
inicial, unicamente, de juros ilicitamente cobrados com base em taxas 
elevadíssimas. 
Ocorre que compulsando os autos, verifico que a embargante não junta qualquer 
prova ou elemento que corrobore os fatos alegados em sua peça de defesa. 
Como é cediço, caberia à parte demandada produzir provas quanto à existência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor, conforme disposição do 
artigo 355, inciso II, do mesmo diploma normativo. 
A meu sentir, data vênia, os embargos opostos às fls. 44/52 não afastam a suficiência 
da prova documental coligida à exordial no sentido de que a embargante é devedora 
da quantia declinada na exordial, uma vez que, conforme já exposto, é dispensável a 
menção ao negócio jurídico subjacente aos cheques em questão. 
Não havendo nos autos prova tendente a comprovar eventuais irregularidades 
materiais dos títulos exequendo, sequer da alegada ocorrência de ilicitude, os 
embargos opostos não merecem prosperar. 
Por fim, resta irrefutável a existência da dívida objeto desta ação, face à prova 
documental apresentada pela parte autora, devendo ser excluídos dos cálculos de fls. 
14/21 apenas o percentual de 5% relativo aos honorários advocatícios contratuais, eis 



que tais despesas não foram assumidas pela requerida e, sequer foram 
demonstradas na inicial. 
Condeno a parte ré em custas processuais, bem como os honorários advocatícios 
em favor do patrono do autor/embargado, ora arbitrados em 10% sobre o valor da 
dívida, nos termos do art. 85, § 2º C/C art. 86, parágrafo único do CPC. 
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS. 
Lado outro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, 
CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, 
CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos 
do § 2o, do art. 701, do CPC, com a obrigação de DULCIANA BAPTISTA PEDRONI 
pagar a quantia de R$ 182.804,97 (cento e oitenta e dois mil, oitocentos e quatro reais 
e noventa e sete centavos), valor este monetariamente corrigido conforme índices da 
Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data 13/12/2016 (data da última 
atualização), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a 
partir da citação. 
[...] 
Portanto, embora a apelante alegue que não participou do negócio jurídico, que seus 
cheques foram utilizados por outra pessoa, que os títulos são falsos em decorrência 
das grafias neles insertas, que os valores são objeto de agiotagem, não há nos autos 
provas capazes de comprovar suas alegações. Sequer foi deflagrado incidente de 
falsidade dos títulos. 

Se a apelada pretendia ter acesso a documentos que afirma estarem de posse 
daquele que ela indica como devedor deveria ter se valido da via judicial adequada 
para que os referidos documentos fossem exibidos. Ao contrário a apelante se limitou 
a indicar o Sr. José Antônio Pedroni, como devedor. 

Muito embora não haja qualificação da pessoa apontada como devedor, a identidade 
de sobrenome com a apelada DULCIANA BAPTISTA PEDRONI indica que são 
integrantes do mesmo núcleo familiar. 

A apelada relata que o devedor Sr. José Antônio Pedroni afirmou que a dívida já foi 
paga, contudo, não há provas neste sentido. A titularidade dos títulos é da apelada, 
que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado pelo autor, ora 
apelado, de maneira que não há elementos capazes de modificar a modificar a 
conclusão do magistrado a quo. 

Por fim reforço que, quanto à alegação de prescrição dos títulos, é entendimento 
sumulado de que o cheque prescrito pode ser objeto de ação monitória e quando 
fundada neste objeto (cheque prescrito) em face do emitente, é desnecessária a 
demonstração da causa debendi de título de crédito. (Súmulas 299 e 531 do STJ). 

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

É como voto. 



*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO :-

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY :-

*

D E C I S Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, APELAÇÃO Nº 0024259-14.2016.8.08.0030 , em 
que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (Segunda Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas 
da sessão, que integram este julgado, em, À unanimidade: Conhecido o recurso de 
DULCIANA BAPTISTA PEDRONI e não-provido. 

*

*                  *


