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 37.ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Registro: 2015.0000946443

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0025797-61.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JORGE CURY 
D. OLIVEIRA - ME, é apelado SYNTEC DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 37ª 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 Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO 
KODAMA (Presidente), JOÃO PAZINE NETO E SERGIO GOMES.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015

PEDRO KODAMA

RELATOR

(Assinatura Eletrônica)
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Voto nº 8244

Recurso: Apelação nº 0025797-61.2013.8.26.0506

Comarca: Ribeirão Preto

Recorrente: Jorge Cury D. Oliveira - Me

Recorrido (a): Syntec do Brasil Ltda

Juiz (a): Benedito Sérgio de Oliveira

 

Apelação. Monitória. Documentos suficientes para a propositura da 

ação. Duplicatas assinadas aparentemente por funcionários da 

embargada. Aplicação da teoria da aparência. Comprovação da 

prestação dos serviços. Débito devido. Título existente. Sentença 

mantida. Recurso improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 

60/63, cujo relatório adoto em complemento, que rejeitou os embargos e julgou procedente a 

ação monitória proposta por Syntec do Brasil Ltda contra Jorge Cury D. Oliveira-Me, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial monitório, nos termos constantes da 

petição inicial. A ré/embargante foi condenada a arcar com o pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00.

Inconformada apela a ré/embargante.

Sustenta a apelante que os documentos juntados na inicial não são 

suficientes para demonstrar a presunção da existência do débito a fim de embasar a propositura 
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da ação monitória. Afirma que as notas fiscais apresentadas pela embargada foram assinadas por 

pessoas desconhecidas e não pelo proprietário da empresa apelante, o único apto a receber 

mercadorias. Menciona que a nota de fls. 21 é cópia da apresentada a fls. 14. Esclarece que 

sequer foi notificada para pagamento da dívida exigida, sendo surpreendida com a propositura da 

ação. Informa que débitos posteriores foram quitados, cabendo ao credor o ônus de comprovar 

que as parcelas pretéritas não foram pagas, o que não ocorreu. Pugna pelo provimento do recurso 

para que o pedido monitório seja julgado improcedente (fls. 66/73). 

Recurso tempestivo e com regular preparo (fls. 74/77). 

As contrarrazões foram apresentadas com pedido de manutenção da 

sentença (fls. 81/84).

É o Relatório.

Versa a presente sobre monitória.

A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, 

nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe: "Nos 

recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, 

quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la". 

O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esse entendimento 

quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o 

juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida 

encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp. n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. 

Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 

17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003). 
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Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

A autora/embargada alega em sua inicial, em síntese, ser credora da 

ré/embargante da importância de R$ 5.971,75, representada pelas notas fiscais de venda e 

compra de mercadorias mencionadas na inicial, razão pela qual requer seja a ré condenada ao 

pagamento da dívida apontada.

Primeiramente há se observar que as notas fiscais acompanhadas dos 

recibos de entrega das mercadorias, são documentos aptos a embasar esta ação monitória, sendo 

o acolhimento ou não do pedido questão de mérito.

 

Pelos documentos carreados aos autos extrai-se que as partes 

realizaram relações comerciais. 

A inicial foi instruída com as notas fiscais devidamente assinadas e, ao 

que consta, houve a entrega das mercadorias.

O negócio jurídico entabulado entre as partes ficou caracterizado. 

 

As notas fiscais nº 3897 (fls. 14 e 21), 3727 (fls. 17), 3826, (fls. 19) e 

4652 (fls. 23) foram emitidas em razão da venda de mercadorias da autora/embargada em favor 

da ré/embargante. Referidas mercadorias foram devidamente recebidas, conforme 

respectivamente se infere dos recibos de fls. 15,18, 20 e 24.

Saliente-se, ainda que do total da nota fiscal de nº 4652 (R$ 2.770,32  

fls. 23), a embargada só está cobrando a quantia de R$ 461,72, referente a sexta parcela, 

conforme planilha de fls. 03, bem como que apesar da nota fiscal nº 3897 ter sido juntada duas 

vezes aos autos (fls. 14 e 21), o valor desta nota não está sendo cobrando em duplicidade na 

planilha apresentada na inicial. Por fim, o fato da embargante não ser destinatária do 

comprovante de recebimento de fls. 22, teve o equívoco reconhecido pela embargada a fls. 50 

dos autos, entretanto, ainda que assim não fosse o valor nesta constante não foi cobrado pela 

planilha de débito apresentada a fls. 03.
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Em todos os casos acima, a entrega das mercadorias foi efetuada nas 

dependências da embargante, devendo aplicar-se ao caso a teoria da aparência, a qual infere que 

a pessoa que assinou o recibo de entrega de mercadorias estava devidamente habilitada a tanto. 

Neste sentido decide este Tribunal:

“AÇÃO MONITÓRIA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PRESCRIÇÃO ASSINATURA NAS NOTAS FISCAIS TEORIA DA 

APARÊNCIA

1 A Lei que disciplina as duplicatas (Lei nº 5474/68) estabelece o 

prazo prescricional para a execução de três anos contados da data do 

vencimento do título (art. 18, I). Pleito que deve ser analisado levando-

se em consideração o prazo prescricional fixado no § 5º, I, do artigo 

206 do Código Civil, por não se tratar de execução de título, mas sim 

de ação monitória fundada em direito pessoal. Prescrição não 

verificada;

2 De rigor a aplicação da Teoria da Aparência quando se denota 

presumível que aquele que está na empresa aguardando a entrega das 

mercadorias ou supervisionando a prestação dos serviços possui 

legitimidade para assinar o comprovante de entrega das mercadorias. 

Se uma pessoa, no endereço da empresa, assinou canhoto de nota 

fiscal, a empresa deve arcar com o pagamento respectivo, voltando-se 

posteriormente contra o funcionário, se entender pertinente.

RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação nº 0104750-37.2006.8.26.0004, 

Relator(a): MARIA LÚCIA PIZZOTTI, Órgão julgador: 20ª Câmara 

de Direito Privado, data do julgamento: 04/02/2013) 

“Ação monitória. Duplicata sem aceite. Comprovante de entrega da 

mercadoria. Assinatura contestada. Ausência de prova. Ação 

monitoria procedente. Recurso improvido.” (Apelação nº 

0049801-51.2001.8.26.0000, Relator(a): Ary Casagrande Filho, Data 

do julgamento: 03/10/2005.) 
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CAMBIAL - Duplicata - Compra e venda mercantil - Falta de aceite - 

Irrelevância - Comprovação da entrega da mercadoria - Fato 

implicitamente admitido na inicial - Eficácia da cártula reconhecida - 

Declaratória de nulidade do título e cautelar de sustação de protesto 

improcedentes  Recurso improvido” (Apelação nº 849.538-3, 8ª 

Câmara do E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Relator RUI 

CASCALDI, j. 28.5.03).

Cumpre mencionar o ensinamento de VITOR REDERICO KÜMPEL, 

em obra em que trata da teoria da aparência:

A segunda forma de representação aparente é por intermédio do 

exercício de poderes excessivos ou abusivos. Nessa hipótese, o 

representante é nomeado por ato regular, mas ele não mantém sua 

atividade nos limites a ele atribuídos. Em princípio, os poderes do 

mandatário são determinados na ausência ou ignorância de poderes 

especiais, pelos usos do mercado com o qual negocia e com os usos e 

costumes da profissão que ele exerce. O terceiro que contrata com o 

profissional não é obrigado a perguntar sobre restrições a seus 

poderes. É do mandante a obrigação de avisar ao terceiro sobre as 

limitações levantadas à capacidade especial do mandatário.

(...)

No direito mercantil, a situação é ainda mais complicada, tendo em 

vista que boa parte dos atos e procedimentos é regida pelos usos e 

costumes, considerando-se, então, que os poderes do mandatário não 

são aqueles que lhe são outorgados pelo mandante, mas, sobretudo, os 

que são conferidos ao mandante, levando-se em conta “os hábitos do 

mercado”, com o qual o representante deveria tratar. Verifica-se, 

então, o fenômeno do mimetismo jurídico, indispensável ao mandante, 

ao próprio mandatário e ao terceiro de boa-fé, na rápida circulação de 
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riqueza, em que o terceiro de boa-fé fica resguardado, competindo 

apenas confirmar-se a responsabilidade entre mandante e mandatário. 

(Teoria da Aparência no Código Civil de 2002, Ed. Método, São Paulo, 

2007, p. 178-179).

Assim, vislumbra-se das provas carreadas aos autos que houve a 

efetiva entrega das mercadorias à embargante, sem a contraprestação total do pagamento. Por 

conseguinte, entregue a mercadoria, o que é incontroverso nos autos, tem a apelante a obrigação 

pelo pagamento, o que não ficou demonstrado, sendo seu o ônus da prova, até porque, quem 

paga mal, paga duas vezes. 

 

Assim, não tendo a apelante comprovado o fato extintivo do direito da 

apelada, qual seja, que quitou o débito, mister a procedência da ação. A propósito, observa 

ARRUDA ALVIM:

"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras 

do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como 

se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes 

enseja, por causa da atividade probatória. O juiz, como é imparcial, 

não deve influir na conduta dos litigantes, salvo se, excepcionalmente, 

tiver de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art. 333, 

parágrafo único), o que deverá fazer, mesmo que não haja 

impugnação, pois de nulidade se trata. Não será, todavia, 

propriamente atividade jurisdicional que influencie no resultado da 

aplicação da lei, mas a propósito da validade da convenção sobre 

distribuição do ônus da prova. Assim, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito (v.g., a sua propriedade e lesão, posse e 

turbação ou esbulho; locação e infração etc.); ao réu quanto à 

existência de fato impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua
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prestação depende de prestação do autor), modificativo (v.g., falta de 

requisito do negócio jurídico em que se estriba o autor ou a situação 

em que se baseia o autor se alterou) ou extintivo (v.g., pagamento, 

remissão e, comumente, prescrição ou decadência) do direito do autor 

(art. 333, e seus incisos)." (in Manual de Direito Processual Civil, 

ARRUDA ALVIM, Ed. RT, 7ª. Edição, pág. 475/476).

Destarte, a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos e pelos ora acrescentados.

Posto isso, pelo meu voto, nego provimento à apelação.

                                      Pedro Kodama

                                            Relator

                                      




