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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1056198-80.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
DANIEL APARECIDO PEREIRA CONFECÇÕES e DANIEL APARECIDO 
PEREIRA, é apelado ADEMAR APARECIDO RIBEIRO (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 23ª 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 PAULO 
ROBERTO DE SANTANA (Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.

São Paulo, 16 de março de 2016. 

Sebastião Flávio
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 33.346
Apelação com revisão nº 1056198-80.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Daniel Aparecido Pereira Confecções e Daniel Aparecido Pereira
Apelado: Ademar Aparecido Ribeiro

EMBARGOS MONITÓRIOS. Rejeição. Ação 
Monitória, fundada em cheque prescrito. 

Inépcia da inicial. Inocorrência. Se o mérito foi 
conhecido e enfrentado, fica rejeitada a alegação de 
inépcia da petição inicial, que se caracteriza pela 
insuficiência desta, seja por falta de pedido ou de causa 
de pedir, seja pela incompatibilidade destes ou mesmo 
dos próprios pedidos entre si, como consta da regra do 
artigo 295, parágrafo único e seus incisos, do Código de 
Processo Civil.

Ilegitimidade passiva do réu-embargante pessoa física. 
Inocorrência. O patrimônio do réu-embargante pessoa 
física, empresário individual, se confunde com o da ré-
embargante pessoa jurídica, de tal sorte que a 
responsabilidade de ambos é solidária pela emissão e 
pagamento do título.

Embargantes que buscam discutir a causa subjacente da 
emissão do título. Impossibilidade. Cheque que circulou. 
Endosso em branco. Aplicabilidade do princípio da 
inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de 
boa-fé. 

Ausência de fatos desconstitutivos do direito do autor-
embargado. Higidez da dívida. 

Sentença integralmente mantida. Recurso não provido.
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Apelação de réus-embargantes, nos autos do processo da 

ação monitória, reportada a cheque, de r. sentença que rejeitou os 

embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado, a fim 

de constituir o título executivo e determinar o pagamento do débito 

no valor de R$ 2.838,93, corrigido monetariamente desde o 

ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em 15% sobre o valor da condenação.

Batem-se os recorrentes pela inversão da conclusão de 

primeiro grau, sob a alegação, em preliminar, de ilegitimidade passiva 

“ad causam” do réu-embargante Daniel Aparecido Pereira, uma vez 

que o cheque foi emitido pela ré-embargante Daniel Aparecido 

Pereira Confecções; e de inépcia da inicial por essa indevida inclusão. 

No mérito, argumentam que o título carece dos requisitos de liquidez 

e exigibilidade, sobretudo porque o autor-embargado não formalizou 

a entrega da mercadoria por eles solicitadas, de tal sorte que, por 
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acreditarem que o cheque não seria realmente descontado, não se 

preocuparam com o fato de sua conta não ter fundos na data aprazada 

para o pagamento do título. Pugnam, a par disso, pela improcedência 

da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais. 

Recurso regularmente recebido, processado e 

respondido.

É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pelo réu-embargante Daniel Aparecido Pereira, sobretudo porque 

este se encontra registrado no Departamento Nacional de Registro 

do Comércio  DNRC, na condição de empresário individual, hipótese 

em que não há separação patrimonial entre seus bens pessoais e 

aqueles atrelados à exploração da atividade empresarial.

Sendo assim, como o patrimônio do réu-embargante 
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pessoa física se confunde com o da ré-embargante pessoa jurídica, é 

forçoso reconhecer que a responsabilidade dos embargantes é 

solidária pela emissão e pagamento do título.

Dessa forma, passa ao largo o argumento recursal de que 

o réu-embargante pessoa física deve ser excluído do polo passivo do 

feito, notadamente diante dos fundamentos expendidos pelo r. 

“decisum” proferido, malgrado direcionados à rejeição dos embargos 

monitórios opostos. 

Por outro lado, se o mérito foi conhecido e enfrentado, 

fica rejeitada a alegação de inépcia da petição inicial, que se 

caracteriza pela insuficiência desta, seja por falta de pedido ou de 

causa de pedir, seja pela incompatibilidade destes ou mesmo dos 

próprios pedidos entre si, como consta da regra do artigo 295, 

parágrafo único e seus incisos, do Código de Processo Civil.

Logicamente que, se não houve dificuldade de apreciação 

do mérito, é apta a petição inicial.
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Assim, superada a questão preliminar, no mérito, melhor 

sorte não acompanha os recorrentes. 

A ação monitória em questão objetiva a satisfação do 

crédito representado em cheque prescrito, no valor de R$ 2.544,75, 

emitido em 26.12.2012, nominal à beneficiária Scopino Tecidos e 

Confecções Ltda-ME, com apontamento para apresentação e 

desconto em 26.12.2012. 

Insta ressaltar, nesse passo, que o posicionamento 

jurisprudencial mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça 

entende pela desnecessidade de comprovação da causa subjacente da 

emissão dos cheques, nas ações monitórias, mesmo após o transcurso 

do prazo previsto no art. 61 da Lei do Cheque.

Tal entendimento, evidentemente, assegura que a ação 

monitória fundada em cheque prescrito possa ser ajuizada e 
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processada regularmente, ainda que o autor não decline na exordial a 

causa subjacente que ensejou a emissão da cártula.

Não obstante tal fato, há que se considerar a 

possibilidade da discussão da “causa debendi” do título em hipótese 

excepcional. 

Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à vista, 

caracterizado por ser título não causal, isto é, desvinculado da causa 

subjacente que lhe deu origem, e dotado dos atributos da 

cartularidade, autonomia e abstração, ínsitos aos títulos de crédito em 

geral. 

De modo a assegurar a livre circulação que lhe é 

essencial, aplica-se-lhe o princípio da inoponibilidade das exceções 

pessoais a terceiros de boa-fé, que assim define que “quem for 

demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 
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conscientemente em detrimento do devedor.”

A par disso, entende a doutrina e a jurisprudência pátria 

que, caso a cártula não circule, ou seja, se ela permanecer no âmbito 

da relação jurídica que lhe deu gênese, é possível a demonstração de 

eventuais vícios no negócio jurídico celebrado, a fim de afastar a 

exigibilidade de tal título.

Todavia, a hipótese dos autos revela situação 

diametralmente oposta, na medida em que o cheque foi transferido ao 

autor-embargado por endosso em branco lançado pela empresa 

Scopino Tecidos e Confecções Ltda-ME (fls. 8/9), não havendo nos 

autos qualquer indício de prova que possa demonstrar que o portador 

adquiriu a cártula conscientemente em detrimento do devedor, 

cabendo ressaltar que, nos termos em que proferida a r. sentença, “o 

título não foi pago por ausência de fundos e não por desacordo 

comercial, como pretendem os réus” (fls. 73).

Demais disso, ainda que tenha havido desacordo 
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comercial entre a emitente e a beneficiária dos títulos, tal fato não 

vincula a autor-embargado, que os recebeu como ordem de 

pagamento à vista, ficando ressalvado apenas o direito de regresso da 

emitente em face da beneficiária.

Sendo assim, não se vê qualquer demonstração de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor-

embargado, motivo pelo qual os réus-embargantes não se 

desincumbiram de seu ônus probatório para o afastamento da 

pretensão autoral.

Verifica-se, pois, que o MM. Juiz a quo apreciou 

corretamente os elementos fáticos e jurídicos trazidos ao processo, 

dando a eles solução escorreita e irretocável, pelo que merece ser 

mantida integralmente a r. sentença proferida, por seus próprios 

fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente voto. 

Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
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Sebastião Flávio

Relator
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