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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0020093-75.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARCO 
ANTONIO TELINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LINC FACTORING 
FOMENTO MERCANTIL.

ACORDAM, em 22ª 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 
ROBERTO MAC CRACKEN (Presidente) e SÉRGIO RUI.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.

FERNANDES LOBO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0020093-75.2010.8.26.0602

APELANTE: MARCO ANTONIO TELINI 

APELADO: LINC FACTORING FOMENTO MERCANTIL

COMARCA: SOROCABA

VOTO Nº 14982

PRESCRIÇÃO  CHEQUE  NÃO OCORRÊNCIA  
PRESCRIÇÃO EM 5 ANOS  INTELIGÊNCIA, AINDA, 
DA SÚMULA N. 18 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP  
PRELIMINAR REJEITADA .

AÇÃO MONITÓRIA  EMBARGOS  CHEQUE 
PRESCRITO  DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO 
DA INICIAL  DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO 
APRIORÍSTICA DA CAUSA DEBENDI  CHEQUE 
QUE CONSTITUI ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA 
 EMBARGANTE, POR OUTRO LADO, QUE NÃO 

NEGA TÊ-LO FIRMADO  PRECEDENTES  
CONSTITUIÇÃO REGULAR, POIS, DO TÍTULO 
MONITÓRIO  IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS  
SENTENÇA MANTIDA  RECURSO NÃO   PROVIDO

Cuida-se e apelação oportunamente tirada de sentença de fls. 

88/91, proferida pelo MM. Juiz, Ivan Alberto de Albuquerque Doretto, que rejeitou os 

embargos monitórios, opostos por MARCO ANTONIO TELINI em face de LINC 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL, para constituir de pleno direito, como título executivo 

judicial, no valor de R$ 2.981,63, atualizados com correção monetária e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, condenando o réu a pagar custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de 10% do valor da causa. 

Apela o vencido arguindo a prescrição bienal da ação. No mérito 

sustenta a necessidade de demonstração da causa debendi e que que jamais entabulou 

qualquer negócio com a apelada. Pede a inversão do resultado (fls. 93/96).

Recurso manifestado em tempo oportuno, isento de preparo e 

contrariado.

Subiram os autos.

É o relatório.
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A preliminar de prescrição não prospera.    

Com efeito, para cobrança de cheque emitido em 26.09.06 (fl. 18), 

foi ajuizada a presente ação monitória em 21.07.2010 (fl. 02), visto que findo o prazo 

previsto nos arts. 59 a 61 da Lei n. 7.357/85, para ajuizamento da ação executiva e 

cobrança, restando apenas a ação fundada em relação causal.

O que se cobra em processo monitório  que fica a meio termo 

entre conhecimento e execução  não é a obrigação cambiária (crédito decorrente do título 

cambiariforme), mas a dívida oriunda do negócio subjacente. Ocorre que, na inicial da 

monitória, o fólio serve de prova literal desse negócio, que não precisa ser de imediato 

justificado. 

Sendo assim, a ação monitória fundada em cheque não mais 

revestido de exequibilidade tem prazo prescricional de cinco anos a partir da exigibilidade da 

dívida  a teor do art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002. O cheque traz dívida líquida 

confessada em instrumento particular.

Disso não se tem dúvida. Tem decidido o Superior Tribunal de 

Justiça que “a ação monitória fundada em notas promissórias prescritas está subordinada 

ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil” 

(AgRg no Ag 1304238/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010; REsp 1053007/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 09/12/2009; cf., também, 

Informativo STJ nº 402/2009)

O mesmo entendimento vale para cheque prescrito, como in casu. 

Só se extingue a pretensão à cobrança dos quirógrafos pela via monitória após cinco anos 

da exigibilidade da dívida (e não dois anos após a perda de sua eficácia executiva).

Nesse sentido, elucidativo o seguinte precedente, constante do 

Informativo de Jurisprudência nº 483/2011, do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE 

PRESCRITO. VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 

DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA DISCUTINDO 

O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. POSSIBILIDADE.

1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 

(seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de 

apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, 

ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como 

sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a 

agência pagadora.
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2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o 

artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da 

prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, 

por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico 

subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem 

causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de 

ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.

3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela 

ação monitória, como no caso em julgamento, o prazo prescricional será 

quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá 

necessidade de descrição da causa debendi.

4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o 

requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, 

inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso 

temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de 

crédito.

5. Recurso especial provido. (REsp 926312/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 

17/10/2011  sem grifos).

Assim, segundo norma do artigo, 206, inciso §5º do CC, aplicável 

ao caso em comento, o lapso prescricional quinquenal não se consumou.

Convalidando com o entendimento supra, o Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo editou a Súmula 18: "Exigida ou não a indicação da 

causa subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de força 

executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5°,I)".

Portanto, não há que se falar em prescrição.

No mérito a irresignação deve ficar ao desabrigo.

A inicial da monitória deve conter apenas o título em que se funda, 

desnecessária a demonstração da causa debendi. A teor do art. 1.102-A, do Código de 

Processo Civil, constitui documento escrito, sem eficácia de título executivo não só o 

instrumento de dívida, mas também toda prova documental que, somada a esse 

instrumento, afira-lhe liquidez e certeza (José Rodrigues de Carvalho Netto, Da Ação 

Monitória. São Paulo: RT, 2001, p. 69).

Conforme se constata dos autos, a pretensão creditícia está 

baseada em cheque prescrito que se encontra em poder da autora, ora recorrida. Cheque 

que, conquanto despido de força executiva, é quirógrafo capaz de servir de início de prova, 

por dar presunção de veracidade às declarações que contêm (arts. 368 e 334, IV, do CPC, e 
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art. 61, da Lei 7.357/85, que rege a ação de locupletamento injustificado).

Não há de início, pois, qualquer necessidade de se mencionar e 

descrever o negócio subjacente à lavratura da cártula (Fran Martins, Títulos de Crédito, vol. 

II/148. Rio: Forense, 1993), já que tal ação se baseia exclusivamente no fato do não 

pagamento, presumindo-se o não recebimento do valor pela simples apresentação do título 

(José Rogério Cruz e Tucci, A Causa Petendi no Processo Civil, p. 237, RT, 2001; REsp 

32.722-0/PR, Rel. Min. Dias Trindade, in RSTJ 47/440; REsp 285.223/MG, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Júnior, DJ 05.11.01; REsp 262.657/MG, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 

19.03.01).

A teor da Súmula 299, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Ademais, cheque é ordem de pagamento à vista, expedida para 

que o sacado pague, a quem indicado no título, determinada importância, bastando a 

assinatura do emitente no documento para reconhecimento da quantia devida (RT 645/124), 

não tendo o embargante, na hipótese vertente, em nenhum momento, negado que firmara o 

quirógrafo.

Segundo o prelecionamento de FÁBIO ULHOA COELHO (Curso de 

Direito Comercial  Direito de Empresa, 11ª ed. Saraiva, vol. 1, 2007, p. 436):

“Ninguém está obrigado a 

documentar sua dívida por cheque; se o 

faz, concorda em vir a pagar, 

eventualmente, o valor do título a 

terceiro de boa-fé, mesmo que tenha 

razões juridicamente válidas para 

questionar a existência ou extensão da 

dívida, perante o credor originário. Não 

se trata, assim, de mera formalidade, 

encerrada em si mesma, a exigência da 

palavra 'cheque' no texto do documento”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a uniformização da 

interpretação da lei federal, já proclamou, que na ação monitória fundada em cheque 

prescrito, não se exige do autor a declinação do negócio subjacente ao débito, pois é 

bastante para tanto a juntada do próprio cheque devolvido por falta de pagamento, cabendo 

ao réu o ônus da prova da inexistência do crédito (EDcl no REsp 1.155.962/MG, rel. Min. 

Massami Uyeda, DJU de 26.02.2010; AgRg no REsp 721.029/SC, rel. Sidnei Beneti, DJU de 

03.11.2008; AgRg no Ag 965.195/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 

23.06.2008; REsp 1.018.177/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 12.05.2008; 
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REsp 612.539/ES, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 07.05.2007; REsp 

777.838/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 12.12.2005, DJU de 01.02.2006; e REsp 

291.760/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 17.09.02, DJU de 14.04.03).

O entendimento é o mesmo inclusive para quando já ultrapassados 

os dois anos a que alude o art. 61 da Lei nº 7.357/85  desde que ajuizada ação monitória. 

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE 

PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - CAUSA DEBENDI - 

DESNECESSIDADE. O cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória, 

mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 

61), pois o Art. 1.102a, do CPC exige apenas "prova escrita sem eficácia de título 

executivo". Desnecessária a demonstração da causa debendi. (AgRg no REsp 

873.879/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 418).

No mesmo sentido: RSTJ 148/365; LEXSTJ 200/147; REsp 

612.539/ES, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T., j. em 3.4.2007, DJ 7.5.2007, p. 

313; REsp 365.061/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª T., j. em 21.2.2006, DJ 

20.3.2006, p. 263; REsp 402.699/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª T., j. em 

4.6.2002, DJ 16.9.2002, p. 194.

Com propriedade, acerca dos requisitos da inicial da monitória, 

anotam LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO em seu Código de Processo Civil 

Comentado (São Paulo: RT, 2008 - nota 2 ao art. 1.102-B):

Para a expedição do mandado, não é necessária prova do 

fato constitutivo do direito de crédito, bastando que a inicial esteja instruída com prova 

escrita, isto é, com escrito merecedor de fé quanto á sua autenticidade e eficácia 

probatória. 

Certo, assim, que, estando em termos a inicial, e não tendo o 

embargante sequer trazido adminículo de prova para sustentar sua mera alegação de 

inexistência da causa debendi, não infirmado o título, de rigor a convolação do mandado 

monitório em título executivo.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

               FERNANDES LOBO

                                                            RELATOR
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