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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 0009021-35.2011.8.26.0189, da Comarca de 
Fernandópolis, em que é apelante AGROPECUÁRIA CAPÃO 
GRANDE LTDA ( AGROPECUÁRIA CATELANI LTDA ), é apelado 
CONTINENTAL 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, 16 de julho de 2015.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 18443
APEL.Nº: 0009021-35.2011.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APTE.  : AGROPECUÁRIA CAPÃO GRANDE LTDA
APDO.  : CONTINENTAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

AÇÃO MONITÓRIA  CHEQUE  Pedido para que sejam 
acolhidas as preliminares arguidas  Rejeição  Hipótese 
em que o pedido é juridicamente possível, pois não é 
vedado por nosso ordenamento jurídico, bem como está a 
empresa recorrente legitimada para figurar no polo passivo 
da demanda  PRELIMINARES REJEITADAS.

AÇÃO MONITÓRIA  Pretensão de que sejam julgados 
procedentes os embargos monitórios em virtude das 
cártulas terem sido entregues por quem não mantinha mais 
relação jurídica com a empresa  Descabimento  Hipótese 
em que, como ficou claramente demonstrado nos autos do 
processo, os cheques foram emitidos pela empresa 
recorrente, sendo irrelevante a sua relação jurídica com o 
ex-sócio  RECURSO DESPROVIDO.

Irresignada com o teor da respeitável 

sentença, que julgou improcedentes os embargos 

monitórios, apela a embargante.

Argui, em preliminar, a impossibilidade 

jurídica do pedido e a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a recorrente, em 

apertada síntese, que os cheques foram dados por quem 

não poderia transigir em nome da apelante.

Recurso bem processado, com resposta.

É o relatório.

As preliminares devem ser rejeitadas.

O pedido é juridicamente possível, pois 

não é vedado por nosso ordenamento jurídico: trata-se de 
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demanda monitória para a cobrança dos valores de cheques 

que perderam sua força executiva.

Ademais, está a recorrente legitimada 

para figurar no polo passivo da demanda, pois os cheques 

são de sua emissão, sendo certo que as alegações 

trazidas como relativas à legitimidade, dizem respeito, 

na verdade, ao mérito, e serão a seguir apreciadas.

No mérito, o recurso não comporta 

provimento.

De fato, o cheque é título não causal e 

prescinde da comprovação de 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), julgado aos 10.06.2008:

“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 
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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).

Não é requisito, portanto, para a 

propositura da ação monitória, a comprovação da causa 

debendi, de sorte que, como já referido, não há que se 

falar ilegitimidade passiva ou mesmo que o portador das 

cártulas deveria ser sócio da empresa apelante.

Como ficou claramente demonstrado nos 

autos do processo, os cheques foram emitidos pela 

empresa recorrente, sendo irrelevante a sua relação 

jurídica com o ex-sócio.

Ademais, como ressaltou a apelada em suas 

contrarrazões “mesmo sendo desnecessária a prova da 

relação jurídica subjacente e da relação entre a 

Apelante e o Sr. Antônio Carlos Catelani, cumpre 

esclarecer que o sócio com poderes para administrar e 

representar a sociedade Apelante, que assinou 

regularmente os cheques por ela emitidos Sr. Marcelo 

Catelani, é sobrinho do Sr. Antônio, antigo sócio e 

fundador da sociedade” (fls. 173, sem destaques no 

original).

No mais, conforme concluiu o juiz 

sentenciante, “o cheque, uma vez emitido livremente e 

colocado em circulação, mesmo que prescrita a ação de 

execução, constitui instrumento de confissão de dívida e 

o emitente somente se libera do débito se comprovar a 
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ocorrência de fato desconstitutivo da obrigação, como 

ocorre com o pagamento” (fls. 134, destaques nossos), o 

que aqui não ficou demonstrado.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

recurso.

ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora


		2015-07-16T14:51:40+0000
	Not specified




