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ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O i min mu mi um um mu m um mi m 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 9072808-40.2006.8.26.0000, da Comarca de 

Pederneiras, em que ê apelante EDIVAN LUÍS DE 

OLIVEIRA PRATA sendo apelado MAX CRED FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

ACORDAM, em 16a 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(a) Relator(a), que integra 

este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores JOVINO DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES 

DE VERGUEIRO. 

São Paulo, 13 de setembro de 2011. 

COUTINHO DE ARRUDA 
RELATOR 



A 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Voto n° 14.549 

Apelação n° 991.06.015.308-4 (7.095.477-5) 

Apelante: Edivan Luís de Oliveira Prata 
Apelado: Max Cred Factoring Fomento Mercantil Ltda. 

Ação monitoria - cheques - título de crédito 
formal e abstrato - desnecessidade de menção e 
prova do negócio jurídico subjacente e embargos 
julgados improcedentes - sentença mantida -
recurso improvido. 

Vistos, etc. 

Trata-se de ação intentada por MAX CRED FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra EDIVAN LUÍS DE OLIVEIRA 

PRATA buscando o recebimento de cheques não compensados. Ao 

relatório de fls. 57, acrescenta-se que os embargos opostos foram 

julgados improcedentes. Em apelação, o embargante sustenta a falta 

de indicação da causa do débito. Com contra-razões, os autos 

subiram a este Tribunal. 

É o RELATÓRIO. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Inicialmente, destaque-se que o cheque é título de crédito 

abstrato e formal, consistente em ordem de pagamento à vista, nos 

termos do art. 32 da Lei n° 7.357/85, que não está vinculado a um 

negócio jurídico subjacente, não havendo razão para obrigar o credor 

a comprovar a origem do débito. 

Destarte, a improcedência dos embargos foi bem 

prolatada, de sorte que, com fundamento no art. 252 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça segundo o qual "nos recursos em 

geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de 

mantê-la", é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada, por 

seus próprios fundamentos. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

íjtinho/de Arruda 

lator 

Voto n° 14.549 - Apelação n° 991.06.015.308-4 (7.095.477-5) 


