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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0048983-
94.2012.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante KARINA CAMARGO 
RASI CARVALHO, é apelado JAUCRED FACTORING LTDA.

ACORDAM, em 11ª 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 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.

São Paulo, 28 de julho de 2016.

GIL COELHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0048983-94.2012.8.26.0071 

Comarca de Bauru  3ª Vara Cível

Apelante: Karina Camargo Rasi Carvalho

Apelada: Jaucred Factoring Ltda.

Voto nº 25.027

Monitória  Cobrança de cheques  Procedência mantida  
Negado provimento ao recurso. 

Pretensão monitória, julgada procedente, adotado, no 

mais, o relatório da r.sentença (fls. 143/145).  

Em apelação, alegou a embargante que os títulos 

foram emitidos para pagamento de dívidas oriundas de empréstimos pessoais 

de seu pai para a pessoa física de Marcelo Di Donato, que é sócio proprietário 

da apelada. Alegou, mais, que seu pai efetuou empréstimo, mediante 

pagamento de juros abusivos e mesmo com a realização de diversos 

pagamentos e a entrega de um veículo Volkswagen Gol, a dívida não foi 

quitada. Alegou, também, que nunca existiu qualquer prestação de serviço ou 

venda mercantil que pudesse lastrear a origem dos títulos emitidos. 

Acrescentou ser inexistente operação de fomento mercantil. Disse ter havido 

dação em pagamento com a entrega do veículo Vokswagen Gol. Postulou pelo 

provimento ao recurso. 

Houve resposta (fls. 173/183). 

Eis o relatório.

A inicial da ação monitória veio instruída com os 

documentos de fls. 14/15, cheques (prescritos) de emissão da embargante, 

provas escritas adequadas e suficientes para os termos da lei. 

Do exame dos autos, verifica-se que os argumentos 

deduzidos nos embargos não oferecem condição alguma de infirmar as 
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referidas provas escritas. 

Por serem cheques os documentos apresentados pela 

embargada, não havia necessidade alguma de indicação do negócio 

subjacente. Assim é a orientação predominante da jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que pode ser verificada na seguinte ementa: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO 

DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. DESCRIÇÃO 

DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. I. A 

jurisprudência do STJ é assente em admitir como 

prova hábil à comprovação do crédito vindicado em 

ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja 

prescrição tornou impeditiva a sua cobrança pela via 

executiva. II. Para a propositura de ações que tais é 

despicienda a descrição da causa da dívida. III. 

Recurso especial conhecido em parte e 

provido.”(Resp1018177/RS - Relator Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR - QUARTA TURMA - Data do 

Julgamento 04/03/2008 - Data da Publicação/Fonte 

DJE 12/05/2008.

A embargante, em momento algum negou a emissão 

dos títulos, todavia aduziu ter praticado tal ato em favor de seu pai, para que 

este efetuasse empréstimo junto a Marcelo Di Donato (que seria sócio da 

apelada), a quem alega já ter sido efetuado o pagamento integral da dívida, 

incluindo a entrega a sua filha de um veículo Volkswagen Gol, argumentos  

estes insuscetíveis de afastar o crédito representado pelos títulos, uma vez que 

pagamento se comprova por documento, revelando-se insuficientes para tal 

mister a prova testemunhal produzida e as cópias juntadas a fls. 57/62. Logo, 

inafastável era a procedência da demanda. 
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Dispõe o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la.

No caso, a r.sentença, com fundamentação apropriada, 

possui a solução adequada à causa. Merece, portanto, ser mantida. 

Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao 

recurso. 

                             Gil Coelho

                               Relator. 
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