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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0083535-24.2012.815.2001
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Zuleide Ermira de Souza
ADVOGADO: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
APELADO: Admílson Pereira da Silva
ADVOGADA: Elaine Maria Gonçalves

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE
PRESCRITO.  PRESCINDIBILIDADE  DE  MENÇÃO  DA  CAUSA
DEBENDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA COM BASE NO
ART.  543-C  DO  CPC.  JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.
VENCIMENTO  DO  TÍTULO,  CONFORME  ORIENTAÇÃO
PRETORIANA.  RECURSO  AO  QUAL  SE  NEGA  SEGUIMENTO,
COM ADVERTÊNCIA DE MULTA.

1. Para fins do art. 543-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  1094571/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  04/02/2013,  DJe
14/02/2013).

2. Embora juros contratuais em regra corram a partir da data
da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como
positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios
correm  a  partir  da  data  do  vencimento  da  dívida.  (EREsp
1.250.382⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
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julgado em 02⁄04⁄2014, DJe 08⁄04⁄2014)

3. Recurso ao qual se nega seguimento.

Vistos, etc.

ZULEIDE  ERMIRA  DE  SOUZA  interpõe  apelação  cível  contra
ADMILSON PEREIRA DA SILVA, buscando reformar decisão proferida pelo
Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que,  acolhendo  a
pretensão formalizada em sede de monitória, proposta pela parte apelada,
converteu-a em título executivo.

A sentença ostenta a seguinte ementa:

AÇÃO  MONITÓRIA.  CHEQUE  PRESCRITO.  AÇÃO  IMPUGNADA POR
EMBARGOS.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  CAUSA  DEBENDI.
DESNECESSIDADE.  CONSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  EXECUTIVO.
CONVERSÃO  DO  MANDADO  INICIAL  EM  MANDADO  EXECUTIVO.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.  “O  cheque  prescrito  é  documento  hábil  à  propositura  da  ação
monitória, sendo desnecessária a indicação do negócio jurídico que
justificou a sua emissão pelo simples fato de que não há preceito
legal  prevendo  tal  exigência”.  (TJMG,  Apelação  Cível
1.0479.11.007105-3/001, Rel. Des(a). Batista de Abreu, 16ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  16/01/2013,  publicação  da  súmula  em
25/01/2013).

2. Os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da dívida,
na medida em que o inadimplemento da obrigação líquida e exigível a
determinado  termo  se  opera  no  vencimento  de  cada  parcela  em
atraso, independentemente da interpelação do devedor. (f. 46)

Teses  recursais:  a) preliminar  de  extinção  do  processo,  sem
resolução de mérito, em virtude da ausência de demonstração da  causa
debendi;  b) “o  cheque apresentado,  por  si  só,  não tem o  condão de
autorizar o pedido condenatório, uma vez que ausente a comprovação da
relação jurídica que deu origem à sua emissão” (f. 55);  c) incidência do
art.  940  do  Código  Civil,  motivada  pelo  fato  de  que  o  ora  apelado
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computou os juros de mora desde o vencimento da dívida, quando, na
óptica da recorrente, o termo inicial deles seria o dia da citação válida.

Contrarrazões às f. 63/71.

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 78).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar confunde-se com o mérito, razão por que analiso
os dois tópicos conjuntamente.

Os  cheques  prescritos  são  documentos  plenamente  aptos  a
embasar  uma ação  monitória,  sendo  prescindível  qualquer  menção  ao
negócio jurídico subjacente, como demonstra a pacífica jurisprudência do
STJ, lançada sob a égide do art. 543-C do Código de Processo Civil,  in
verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC.  AÇÃO  MONITÓRIA
APARELHADA EM CHEQUE  PRESCRITO.  DISPENSA  DA  MENÇÃO À
ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-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.  2. No caso concreto, recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013,  DJe
14/02/2013).

Com  relação  aos  juros  de  mora,  tratando-se  de  cheques
prescritos, o termo inicial da sua incidência é o vencimento das cártulas, e
não da citação, como já se pronunciou o STJ:

EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  -  JUROS  MORATÓRIOS  -  AÇÃO
MONITÓRIA  -  NOTA  PROMISSÓRIA  -  RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros
contratuais em regra corram a partir da data da citação, no
caso,  contudo,  de  obrigação  contratada  como  positiva  e
líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a
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partir  da data do vencimento da dívida.  2.-  Emissão de nota
promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição
contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento
da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver
sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de
início  da  fluência  dos  juros  de  mora,  a  qual  recai  no  dia  do
vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.
4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios
na data do vencimento da dívida. (EREsp 1.250.382⁄RS, Rel. Ministro
SIDNEI  BENETI,  CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  02⁄04⁄2014,  DJe
08⁄04⁄2014)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA.  CHEQUES PRESCRITOS.  TERMO INICIAL DOS JUROS
DE  MORA.  1.  Ação  monitória  ajuizada  para  cobrança  de  cheques
prescritos, ensejando controvérsia acerca do termo inicial dos juros
de  mora.  2.  Recente  enfrentamento  da  questão  pela  Corte
Especial do STJ, em sede de embargos de divergência, com o
reconhecimento da contagem a partir do vencimento, em se
tratando  de  dívida  líquida  e  positiva.  3.  "Embora  juros
contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso,
contudo,  de  obrigação  contratada  como  positiva  e  líquida,  com
vencimento certo,  os juros moratórios correm a partir  da data do
vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento
certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na
data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do
vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material."
(EREsp  1.250.382/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  CORTE
ESPECIAL,  julgado  em  02/04/2014,  DJe  08/04/2014)  […]  6.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1357857/MS,
Rel.  Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Não há, portanto, qualquer erro nos cálculos apresentados pelo
credor, a justificar a incidência do art. 940 do Código Civil.

À luz do exposto,  nego seguimento à apelação cível, por
considerá-la  manifestamente  improcedente  e  em  confronto  com  a
jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o que faço com
base no art. 557 do Código de Processo Civil.
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Por  fim,  cabe  advertir que,  estando  a  presente  decisão
fundamentada  em  pacífico  entendimento  jurisprudencial,  a  eventual
oposição de embargos de declaração ou agravo interno poderá ensejar
aplicação de multa processual.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 15 de dezembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                          Relatora

        


