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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0017442-38.2010.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante B M 
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, é apelado TRANSPORTES 
LIBERATO LTDA.

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram provimento ao 
recurso, vencido o Relator. Nos termos do art. 942, § 1º, do CPC/2015, ficam 
convocados, para integrarem a turma julgadora, os demais Desembargadores da 38ª 
Câmara de Direito Privado, na sequencia de antiguidade, Desembargador Spencer 
Almeida Ferreira e Desembargador Fernando Sastre Redondo. Iniciado o Julgamento, o 
4º e 5º Desembargadores, acompanharam o Relator sorteado. Deram provimento ao 
recurso. Por maioria de votos. Vencido o 2º Desembargador que declara, cujo voto, 
adere integralmente o 3º Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER 
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), ACHILE ALESINA, CÉSAR PEIXOTO E 
FERNANDO SASTRE REDONDO.

São Paulo, 27 de abril de 2016

Flávio Cunha da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0017442-38.2010.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: B M Factoring Fomento Mercantil Ltda.
Apelada: Transportes Liberato Ltda.
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Mauro Antonini

Voto nº 29493

APELAÇÃO - Ação monitória. Cheques. Decisão de 
improcedência.
Desnecessidade de apontamento pelo credor da causa debendi 
em ação monitória, sendo ônus do devedor provar a 
desconstituição da pretensão creditícia. Ônus não afastado. 
Comprovação de vínculo entre as empresas. Presença dos 
Princípios da abstração e autonomia dos títulos de crédito. 
Protesto regular. Cartularidade. Cobrança devida.
Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 250/260) interposto contra sentença 

(fls. 241/243) que acolheu os embargos monitórios para determinar improcedente a 

cobrança e condenar a autora ao reembolso das despesas processuais corrigidas desde o 

desembolso e em honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

A autora, empresa de factoring, adquiriu da empresa “Unicarr Ind e 

Reforma de Imp. Rodov. Ltda” dez cheques de R$ 3.250,00, que foram protestados. 

Ingressou com a presente ação monitória em face da emitente.

A autora apelou sob alegação de que em ação monitória não há discussão 

acerca da causa debendi, bem como que os cheques em comento, perante terceiros, 

revestem-se de cartularidade, sendo ordens de pagamento à vista, não cabendo oposição 

de exceções pessoais. Aduziu que os títulos foram regularmente transmitidos por 

endosso, havendo independência e autonomia da obrigação cambial. Acrescentou que 

foram protestados, sem qualquer tipo de oposição da ré.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (fls. 264), houve 

apresentação de contrarrazões (fls. 1269/278). 

Valor atribuído à causa em 21/06/2010: R$ 34.009,56 (fls. 05).

É o relatório.

O recurso comporta provimento.
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No caso dos autos, a ação monitória fundada-se em prova escrita, 

consistente em dez cheques, consoante prescreve o artigo 585, II do CPC, cada um deles 

no valor de R$ 3.250,00 (fls. 16/25), endossados à autora, empresa de factoring, e 

protestados (fls. 26/35).

Correspondendo a ação monitória a uma ação de conhecimento com 

procedimento de cognição sumária, sendo o título, mesmo que prescrito, instrumento 

autônomo de confissão de dívida, afigura-se premente declarar que incumbe ao seu 

emitente comprovar a existência de fato desconstitutivo da obrigação representada, 

conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,

 “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL.
COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DE 
FORMALIDADES. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA 
PRESCRITA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI.
DESNECESSIDADE. ÔNUS DO EMITENTE.
1. No dissídio jurisprudencial, as exigências de natureza formal são 
mitigadas quando verificada a notoriedade da divergência, pois, em 
casos tais, são evidentes a similitude fática e a discrepância de 
interpretação normativa entre os acórdãos confrontados.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que 
na ação monitória, instruída com título de crédito que perdeu a eficácia 
executiva, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, 
cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 848.072/MS, Rel. 
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 
09/06/2009, DJe 18/06/2009)  grifo nosso

No mesmo sentido os precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado: 

“Monitória. Cheques prescritos. Inépcia da inicial. Não reconhecimento. 
Desnecessidade de indicação da causa debendi. Exigência apenas de 
apresentação de documento do qual se extraia a obrigação de pagamento. 
Inteligência do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil. Sentença 
mantida. Inexistência do débito. Não acolhimento. Ausência de 
demonstração do alegado desfazimento do negócio jurídico. Instadas as 
partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o devedor, 
apelante, silenciou-se. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. 
(Apelação nº 0031987-68.2011.8.26.0196, Rel. Des. Fernando Sastre 
Redondo, julg. 05/12/2012).

Pelo acima trazido, vê-se que pode o embargante provar que o título de 
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crédito discutido, encontra-se vinculado à determinada prestação de serviço, o que 

excluirá sua característica de cartularidade.

Nesse sentido, a recorrida, emitente dos títulos em debate, alegou em sua 

defesa que tais cheques foram emitidos em orçamento para compra de um tanque 

realizado junto à empresa Unicarr, que os cedeu à recorrente. Aduziu que os cheques 

foram exigidos “para que fosse assegurada preferência pela realização dos serviços e, 

caso o financiamento não fosse aprovado, os cheques seriam devolvidos a embargante 

ou mesmo cancelados.” (fls. 58), bem como que tal negócio não se efetivou por falta de 

aprovação do respectivo financiamento.

Ocorre que, há questões em tal tese que não foram comprovadas pelas 

provas acostadas, pelo contrário, estas vinculam a emitente à sacadora através de uma 

terceira empresa, a Transportadora Courier, como se verá adiante, que se relacionou 

com a sacadora. 

Primeiramente, o contador da própria recorria, testemunhou no sentido de 

que a ré pretendia obter financiamento para compra de um tanque (fls. 121). Ocorre que 

o citado orçamento da Unicarr foi endereçado, não à empresa recorrida, denominada 

Transportes Liberato Ltda., mas a “Transportadora Courier Ltda” e não faz menção à 

exigência de valor como garantia ou preferência no atendimento. (fls. 77).

Noutro ponto, a mesma testemunha demonstra correto estranhamento na 

emissão e entrega de cheques em caso de simples orçamento.

Nota-se, ainda, que a recorrida trouxe documentos que comprovam que a 

referida empresa, Courier, orçou, contratou e autorizou outros serviços com Unicarr (fls. 

81, 83, 88, 90 e 92), que teriam sido pagos com cheques emitidos pela recorrida (fls. 79, 

82, 89), com datas anterior e posterior ao referido orçamento, e da contratante Courier 

(fls. 93).

Averiguando tais fatos, nota-se que todos os cheques emitidos, pela 

recorrida, Transportes Liberato, ou pela contratante Courier, como pessoas jurídicas, 

possuem a mesma assinatura (fls. 79,82, 89 e 93), que coincide, ainda, com a assinatura 

dos cheque em discussão (fls. 16/25). Evidente que na prática, a recorrida e a Courier 

pertencem ao mesmo grupo econômico.

Verifica-se, ainda, que o Sr. Eusébio Liberato Puga (fls. 67/68) é sócio da 
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recorrida e o Sr. Adriano Joel Puga (fls. 225) é sócio da Courier, bem como que o 

domicílio de ambos é o mesmo (R. Doutor Clemente Ferreira nº 530  fls. 67 e 225).

Por fim, o proprietário da empresa Unicarr, em seu depoimento, 

testemunhou que prestou diversos serviços à recorrida por meio do Sr. Anderson (fls. 

150). Ocorre que, este senhor responde, nos documentos acostados, pela empresa 

Courier (fls. 150 e 81).

Evidente, por tais provas, que embora a recorrida e a Courier não sejam a 

mesma pessoa jurídica, na prática confundem-se. Ambas as empresas são 

transportadoras, emitiram cheques com a mesma assinatura, com atos de gestão que se 

confundem.

Dessa forma, restou comprovada a vinculação da recorrida junto à 

Courier com relação à Unicarr, sacadora dos títulos.

Assim, data vênia, as notas fiscais fornecidas pela Unicarr (em nome de 

terceiro à pedido da recorrida  fls. 223/224) e em valor distinto dos cheques em 

comento (fls. 209/212), em nada alteram os fatos nem retiram a cartularidade dos 

títulos, desprendidos da relação jurídica da qual derivaram, já que não restou 

comprovada inexistência de causa debendi pelo emitente, cabendo, assim, a presente 

cobrança.

 Acrescenta-se, apenas para ilustrar, que a doutrina segue no mesmo 

sentido:

“Nessa perspectiva, não só o cheque ou nota promissória prescritos, não 

só a duplicata sem aceite e não protestada, não só contrato não subscrito por duas 

testemunhas vão autorizar a tutela monitória. Esses documentos, exemplos 

característicos de títulos executivos 'incompletos' ou ineficazes, até podem servir para 

que o juiz defira a expedição do mandado, mas não apenas eles.

É perfeitamente possível que a prova escrita seja até mesmo mera prova 

indireta: prova de outras circunstâncias, a partir das quais, com base nas máximas da 

experiência (art. 335) ou tomando em conta os fatos notórios, o juiz possa chegar à 

razoável suposição da existência do crédito.

(...)

Dispensa-se que a prova escrita seja documento que formalize o ato que 

gerou o crédito ou, mesmo, seja contemporânea desse ato. O documento (ou conjunto 

de documento) não precisa ser 'constitutivo'  basta que seja 'testificante' e, até, 
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funcione como prova 'mediata', a ser complementada por indícios (...).”1  grifo nosso

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS MONITÓRIOS. Cheque prescrito para ação 

executiva.Ônus da prova.  Prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.  Dever que se imputa ao emitente da cártula.  Inteligência do artigo 333, 

inciso II do Código de Processo Civil.  Oposição de supostas exceções fundadas em 

relações pessoais com suposto beneficiário originário do crédito.  Impossibilidade.  

Inteligência do artigo 25 da Lei n. 7.357/1985: Em ação monitória fundada em cheque 

prescrito, é ônus do emitente da cártula a comprovação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do titular do cheque à luz do quanto dispõe o artigo 333, inciso 

II do Código de Processo Civil, não sendo admissível a oposição de supostas exceções 

fundadas em relações pessoais com suposto beneficiário originário do crédito, se não 

há prova da má-fé do Autor ao receber a cártula. RECURSO NÃO PROVIDO.” 

(Relator(a): Nelson Jorge Júnior; Comarca: Poá; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 15/05/2013; Data de registro: 20/05/2013)

Por fim, frente ao acolhimento do recurso, de rigor que o ônus da 

sucumbência recai sobre a recorrida, devendo arcar com as custas, despesas processuais 

e verba honorária ora fixada R$ 4.000,00, considerando-se a complexidade da causa, 

seu valor, bem como o número de manifestações, sob a luz dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam 

expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

      

     FLÁVIO CUNHA DA SILVA

                               Relator

1 Eduardo Talamini, “Tutela Monitória, A ação monitória  Lei 9.079/95”, ED. RT. 2ª ed. 2001, pg. 
76/77
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Voto nº 4707
Apelação nº 0017442-38.2010.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: B M Factoring Fomento Mercantil Ltda 
Apelado: Transportes Liberato Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adotando o relatório do douto relator, registro minha 
divergência. 

Com efeito, a sentença (fls. 241/243) acolheu os embargos 
monitórios para determinar improcedente a cobrança e condenar a autora ao reembolso 
das despesas processuais corrigidas desde o desembolso e em honorários advocatícios 
de 15% sobre o valor corrigido da causa.

A autora, empresa de factoring, adquiriu da empresa “Unicarr 
Ind e Reforma de Imp. Rodov. Ltda” dez cheques de R$ 3.250,00, que foram 
protestados. Ingressou com a presente ação monitória em face da emitente.

A autora apelou sob alegação de que em ação monitória não há 
discussão acerca da causa debendi, bem como que os cheques em comento, perante 
terceiros, revestem-se de cartularidade, sendo ordens de pagamento à vista, não cabendo 
oposição de exceções pessoais. Aduziu que os títulos foram regularmente transmitidos 
por endosso, havendo independência e autonomia da obrigação cambial. Acrescentou 
que foram protestados, sem qualquer tipo de oposição da ré.

No entanto, o titulo restou analisado e entendo que sua 
desconstituição está presente.

O MM. Juiz “a quo” determinou a produção de prova oral e 
documental, ainda que não fosse necessária, sendo certo que restou comprovado que os 
serviços pagos pelos cheques emitidos não foram mesmo realizados.

Confira-se trecho da r. sentença recorrida:

“.. a ré sustenta que pretendia adquirir da Unicarr alguns 
tanques, conforme o orçamento de fls. 77, pelo qual se vê que a ré 
pagaria 10% ou R$ 44.100,00 com recursos próprios e os 90% 
restantes seriam obtidos mediante financiamento do denominado 
PROGER. Afirma a ré que emitiu os cheques em questão em 
garantia do pagamento dos 10%, ficando condicionada a 
concretização do negócio à obten- ção subsequente do 
financiamento. Ocorre que, segundo alega, o financiamento não foi 
concedido e, por isso, segundo a condição então avençada, o 
negócio foi desfeito. Não obstante, a Unicarr, descumprindo o que 
havia sido contratado, ao invés de lhe restituir os cheques 
recebidos em garantia, descontou-os indevidamente perante a 
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autora. 

Essa versão encontra respaldo nas provas produzidas. 

O representante legal da autora, em depoimento pessoal, disse 
que, em contato com o representante legal da ré, este teria lhe 
afirmado que o negócio com a Unicarr não teria se consumado 
(fls. 120). 

Márcio Alexandre Fazanaro é o contador da ré e confirmou a 
versão por ela apresentada (fls. 121). 

Ouvido como testemunha arrolada pela ré, o representante 
legal da Unicarr, José Valentim Campos dos Santos, afirmou que o 
negócio da Unicarr com a ré teria se consumado, com a realização 
de diversas reformas de carretas de tanques, declarando, ainda, 
que estava em poder dos documentos respectivos, notas fiscais 
comprobatórias da prestação desses serviços (fls. 150). 

Para apurar se o representante legal da Unicarr havia dito a 
verdade, foi determinado a essa empresa que juntasse os 
documentos referidos no testemunho. 

Essa sociedade apresentou, no entanto, notas fiscais emitidas 
por ela em face de Transportadora Courier e de Rodrigo Batista 
Pini, não em relação à ré. 

Sobre esse aspecto, instada pelo juízo, a Unicarr esclareceu que 
as notas teriam sido emitidas em favor dessas pessoas, e não da ré, 
a pedido da própria ré. Acrescentou que a Transportadora Courier 
está estabelecida no mesmo endereço da ré. 

Ocorre que não há assinatura de recebimento dos serviços em 
nenhuma dessas notas. Não há nenhuma confirmação de que os 
serviços nelas mencionados tenham sido efetivamente executados. 

Além disso, as notas não são de valor correspondente aos dos 
cheques em questão. 

Em razão dessas incongruências, entendo não ter ficado 
comprovada a execução de serviços que correspondam aos dez 
cheques objeto da presente ação. O que leva a concluir que, de 
fato, como sustenta a ré, foram emitidos em garantia e início de 
pagamento de negócio condicionado à obtenção de financiamento 
e este acabou não sendo obtido, o que implicou no desfazimento do 
negócio, pela superveniência de condição resolutiva. 

A Unicarr, portanto, não poderia exigir o pagamento dos 
valores correspondentes aos cheques, pois referentes a negócio 
desfeito.
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Essa exceção pessoal da ré em face da Unicarr, como acima 
salientado, é oponível à autora, pois esta assumiu o risco do 
crédito ao adquiri-lo. O que, por sua vez, determina o acolhimento 
dos embargos monitórios.

Eventual direito regressivo da autora em face da Unicarr é 
questão a ser resolvida em ação própria”

Assim, diante das provas dos autos e da certeza de que os 
serviços pagos pelos cheques emitidos não foram mesmo realizados, de rigor a 
mantença da r. sentença recorrida.

Ante o exposto, meu voto NEGO PROVIMENTO AO 
RECURSO.

ACHILE ALESINA

Revisor, vencido.
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7 9 Declarações de 
Votos

ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR 277A909

Para conferir o original acesse o site: 
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