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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 0003258-96.2011.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão 
Bonito, em que é apelante PAULO HENRIQUE CALDAS VON 
HAEHLING, é apelado TRINDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da  13ª 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 CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), 
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 22 de julho de 2015.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 18511
APEL.Nº: 0003258-96.2011.8.26.0498
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
APTE.  : PAULO HENRIQUE CALDAS VON HAEHLING
APDO.  : TRINDADE FOMENTO MERCANTIL LTDA

AÇÃO MONITÓRIA  EMBARGOS  CHEQUE - 
Alegação de falta de comprovação da “causa debendi”  
Descabimento  Cheque colocado em circulação, sendo 
aplicável o princípio da inoponibilidade das exceções 
pessoais, por se tratar de terceiro de boa-fé  Cheque 
emitido ao portador, permitindo a livre circulação do título 
 RECURSO DESPROVIDO.

Contra a respeitável sentença de fls. 

47-48 e complementada às fls. 53, que julgou procedente 

a presente ação monitória, apela o réu.

Sustenta que, “quando da emissão do 

cheque 'pós-datado' ele se transmuda, se reveste com 

roupagem de uma Nota Promissória (promessa de pagamento) 

e portanto, sujeito a um outro ordenamento jurídico. Se 

adotado o ordenamento jurídico da Nota Promissória, 

mister se faz necessário a comprovação da relação 

jurídica entre as partes” (fls. 61).

Recurso bem processado, com resposta. 

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Cuida-se de demanda monitória embasada em 

cheque já prescrito, o qual, por se tratar de título não 

causal, prescinde da comprovação da sua causa debendi.

Nesse sentido, voto do eminente Ministro 

João Otávio de Noronha, no AgRg no Agravo de instrumento 

nº 965.195-SP (2007/0241614-9):
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“A jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça tem o entendimento firmado no sentido 
de ser cabível a ação monitória para cobrança 
de cheque prescrito, exigindo-se apenas 
“prova escrita sem eficácia de título 
executivo (art. 1.102ª do CPC). Assim, 
desnecessário que o autor/credor comprove a 
“causa debendi” que originou o documento”.

No mesmo sentido, o entendimento desta 

Colenda 13ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio 

Tribunal:

“MONITORIA - Chegue prescrito - Título que se 
apresenta como prova escrita e não como título 
executivo -Desnecessária indicação da causa 
debendi - Ausência de prova de fatos extintivos ou 
modificativos do direito do autor, ônus do 
apelante - Sentença mantida - Recurso não provido” 
(Apelação nº 990.10.059184-3, Rel. Des. Heraldo de 
Oliveira).

MONITORIA - Cheque prescrito - Título de crédito 
que embora prescrito não perde características de 
autonomia e abstração - Desnecessária discussão 
sobre a causa debendi - Empresa de Factoring - 
Transferência dos títulos por meio de contrato de 
fomento mercantil - Emitente impossibilitado de 
opor ao endossatário de boa-fé, exceção pessoal 
que teria contra o endossante após transferência 
por endosso - Artigo 25 da Lei 7.357/85 - Sentença 
de extinção anulada - Ação monitoria procedente - 
Recurso provido (Apelação nº 990.10.197485-1, Rel. 
Des. Heraldo de Oliveira).

O emitente é, pois, responsável pelo 

pagamento do título e este não perde sua natureza 

cambiária de cheque porque foi pós-datado, como sustenta 

o recorrente.

No caso presente, o apelado trouxe aos 

autos do processo prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, sendo certo que a demanda foi proposta ainda 

dentro do prazo dos dois anos a que se refere o artigo 
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61 da lei nº 7.353/85. 

Dessa forma, cabia ao réu embargante 

provar a inexistência do débito, ônus do qual, todavia, 

não se desincumbiu. 

O cheque emitido ao portador possibilita 

sua livre circulação e, para impedi-la, deveria ter sido 

incluída a cláusula "não à ordem", o que deixou de ser 

feito. 

E, como referido, não pode o emitente do 

cheque, depois de colocá-lo em circulação, opor exceção 

pessoal contra terceiro de boa-fé.

Aplica-se assim o princípio da 

inoponibilidade das exceções pessoais, pois não ficou 

provada a má-fé do portador do título. 

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

recurso, mantida  respeitável sentença de primeiro grau.  

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA

Relatora
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