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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4002397-55.2013.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é 
apelante LETICIA BASSEGA CAMPOS, é apelado COMERCIAL DE 
ALIMENTOS DAVINES LTDA. - EPP.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 Desembargadores CARLOS 
ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO 
BISOGNI.

São Paulo, 20 de agosto de 2015.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 3630
Apelação  nº 4002397-55.2013.8.26.0568
Apelante: Leticia Bassega Campos 
Apelado: Comercial de Alimentos Davines Ltda. - Epp
Comarca: São João da Boa Vista

Ação monitória – Prova testemunhal e pericial – 
Desnecessidade – Cerceamento de defesa inocorrente – 
Pedido de reconhecimento de conexão afastado – Não 
identificação dos elementos das outras ações para 
análise do pedido – Ação lastreada em cheques 
prescritos – Desnecessidade de declinação da causa 
originária – Emissão de cheque em branco não acarreta 
sua nulidade – Inteligência da Súmula 387 do STF – 
Devedora não comprovou que o cheque não tem causa 
ou que essa é ilegítima – Sentença mantida – Recurso 
desprovido.

Em ação monitória ajuizada por 

Comercial de Alimentos Davines Ltda. em face de Letícia Bassega 

Campos, a r. sentença (fls. 101/104), de relatório adotado, julgou 

parcialmente procedente o pedido, constituindo de pleno direito o 

título executivo judicial no valor de R$ 6.400,00, acrescido de 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como das custas iniciais. 

Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar 

com os honorários de seus advogados.

Apelou a embargante (fls. 110/123) 

alegando cerceamento de defesa; a necessidade do reconhecimento 

da conexão entre todos os feitos ajuizados pela embargada em face 

da embargante; que é estudante e não tem condição financeira para 

lastrear a emissão de cheques de altos valores; que apenas assinou 

cheques em branco e os entregou a seu genitor, estando alheia aos 

negócios que ele realizou; que seu pai realizava negócios com o Sr. 
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Davis Bruscagin de Assis, podendo se vislumbrar a prática ilegal de 

factoring; que este senhor endossou os títulos para a embargada, 

pessoa jurídica de propriedade de seu filho e sua esposa; que é 

necessária a apresentação pela embargada de cópia de seus livros 

contábeis para aferição de eventual prática de lavagem de capital. 

Requereu a anulação da sentença ou sua reforma.

O recurso foi recebido em seus 

regulares efeitos (fls. 126), preparado (fls. 124) e respondido (fls. 

129/135).

As partes não se opuseram à realização 

do julgamento virtual (fls. 143).

É o relatório.

A ação monitória ajuizada pela 

apelada em face da apelante está fundada em dois cheques prescritos 

(nºs 850033 e 850048  fls. 06), nos valores de R$ 2.500,00 e R$ 

3.900,00, os quais foram emitidos em branco pela apelante e 

entregues a seu pai, Sr. Reinaldo Campos, que os entregou a Davis 

Bruscagin de Assis, que, finalmente, endossou os títulos.

Sumariada a controvérsia e à vista de 

todo o processado, o recurso não prospera.

Não houve cerceamento de defesa.

A solução da controvérsia, por 

prescindir de dilação probatória além dos documentos trazidos pelas 

partes, foi adequada em sede de julgamento antecipado que, por isso, 

revelou-se conforme o artigo 330, inciso I, do Código de Processo 
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Civil.

Ademais, o Juiz é o destinatário das 

provas. Cabe a ele deferir as necessárias à instrução do processo e 

indeferir as que, no seu sentir, são inúteis, desnecessárias ou 

meramente protelatórias, tudo em conformidade com as normas 

insertas nos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.

Aqui, a prova testemunhal era 

desnecessária, já que a emissão dos cheques fora confessada pela 

apelante, independentemente do fato de terem sido entregues 

assinados em branco ao seu pai, circunstância essa irrelevante para o 

quanto se discute nesta ação monitória.

Da mesma forma, e sob o mesmo 

fundamento aliado a não subsunção do caso em concreto às hipóteses 

do artigo 381 do Código de Processo Civil, o pedido de apresentação 

dos livros contábeis da apelada era descabido.

Ademais, “o exame de livros 

comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os 

litigantes” (Súmula 260 do STF), o que não é o caso.

Rejeita-se, pois, a arguição de 

cerceamento de defesa.

Rejeita-se, também, o pedido de 

reconhecimento da conexão.

A apelante se limitou a afirmar a 

existência de conexão desta ação com outras ajuizadas pela apelada, 

sem evidenciar a relação jurídica capaz de autorizar seu 

reconhecimento.

Cabia à apelante trazer aos autos 
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informações claras sobre o objeto e os demais elementos das 

demandas supostamente relacionadas, a fim de permitir a necessária 

aferição em concreto.

Sem o cotejo dos elementos, 

impossível reconhecer-se a conexão que não se presume a qualquer 

título ou sob qualquer fundamento.

No mais, o inconformismo não 

procede.

Não é necessária a indicação da causa 

subjacente do título para a propositura de ação monitória que tem por 

base cheque prescrito.

O Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu ser desnecessária a exposição da causa debendi pelo autor da 

ação monitória, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte 

julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. 
INDICAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DA 'CAUSA 
DEBENDI' PELO AUTOR DA AÇÃO. 
DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE 
COMPETE AO RÉU. JURISPRUDÊNCIA 
CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA 
CORTE, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO 
REPETITIVO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES 
PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO 
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(STJ-3ª turma, AgRg no REsp 1250792-SC, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, J. 05/06/2014, DJe 
24/06/2014)

A respeito, também, colhe-se 

precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
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0032526-68.2010.8.26.0196 Apelação / Cheque 
Relator(a): Mauro Conti Machado; Comarca: Franca; 
Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data 
do julgamento: 03/07/2013; Data de registro: 
05/07/2013 Ementa: Apelação. Monitória. Cheque. 
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de 
realização de provas. Cheque atingido pela prescrição 
semestral para excluir a sua força executiva, sem 
impedir, porém, o ajuizamento da ação monitória com a 
finalidade de constituir o título executivo judicial. Ação 
de enriquecimento sem causa. Art. 61, da Lei n º 
7.357/85. Desnecessidade de comprovação da "causa 
debendi". Regular circulação dos títulos. Endosso em 
branco. Recurso improvido.

Desta forma, resta superada a questão 

relativa a não declinação da causa debendi. 

Aqui, o inadimplemento dos cheques é 

fato incontroverso, mesmo porque a posse deles em mãos da credora 

(apelada) presume o não pagamento dos valores neles estampados 

(CC, art. 324).

É irrelevante a afirmação da apelante 

de não ter celebrado qualquer relação jurídica subjacente com a 

apelada.

A apelante alega que assinou os 

cheques e os entregou, em branco, a seu pai, que os repassou.

Restou incontroversa a emissão das 

cártulas pela apelante, que não apresentou qualquer alegação de vício 

que as macule.

Portanto, a apelante assinou os 

cheques e autorizou a circulação, obrigando-se ao pagamento a 

qualquer portador de boa-fé, da quantia que neles viesse a ser 

lançada.

A emissão de cheque em branco não 
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acarreta sua nulidade, não afetando a dívida por ele representada.

Nesse sentido se pronunciou o 

Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 387: “A cambial 

emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada 

pelo credor de boa fé antes da cobrança ou do protesto.”

Assim, objetivamente considerada a 

controvérsia, os fundamentos apresentados pela apelante não 

revelam o desacerto da r. sentença que, tendo sido proferida em 

consonância com os elementos carreados aos autos, deve ser mantida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Convencido de tais razões, meu voto 

NEGA PROVIMENTO ao recurso.

 MAURÍCIO PESSOA

              Relator


		2015-08-20T16:43:14+0000
	Not specified




