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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1007462-79.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em 
que é apelante ISALDO FERREIRA DA SILVA (ESPOLIO), é 
apelada MARIA QUINTINO REBECCI.

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 ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA 
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.

São Paulo, 26 de outubro de 2016.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 22732
APEL.Nº: 1007462-79.2015.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE.  : ESPÓLIO DE ISALDO FERREIRA DA SILVA
APDO.  : MARIA QUINTINO REBECCI

AÇÃO MONITÓRIA  Pretensão de reforma da r. sentença 
que rejeitou os embargos monitórios  Descabimento  
Hipótese em que a ação monitória está embasada em 
cheques prescritos, sendo prescindível a discussão da 
“causa debendi”  Ausência de elementos de convicção que 
apontem para o pagamento das cártulas ou para algum 
vício na sua emissão  RECURSO DESPROVIDO.

Contra a respeitável sentença proferida 

às fls. 82-84, que rejeitou os embargos monitórios 

oferecidos pelo Espólio de Isaldo Ferreira da Silva em 

demanda movida por Maria Quintino Rebecci, apela o 

embargante (fls. 87-91).

Argui, como preliminar, o cerceamento do 

seu direito de defesa, pois era necessária dilação 

probatória.

No mérito, sustenta que desconhece a 

origem da dívida e argumenta que a causa debendi deveria 

ser perquirida, de modo que a r. sentença deve ser 

anulada ou reformada.

Contrarrazões às fls. 99-103.

Recurso bem processado.

É o relatório.

A questão preliminar deve ser rejeitada.

As alegações genéricas do espólio no 

sentido de que desconhece a origem do débito e de que o 

de cujus teria afirmado, antes do falecimento, nada 

dever à autora da ação monitória não bastam para afastar 

a certeza da dívida expressa no cheque.
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Não houve o alegado cerceamento do 

direito de defesa, pois as provas constantes dos autos 

do processo eram suficientes para ensejar o julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355, I), sendo 

desnecessária a produção de outras.

No mérito, o recurso não comporta 

provimento.

Trata-se de ação monitória em que a 

autora visa ao adimplemento das dívidas expressas em 

diversos cheques.

Com efeito, o cheque cobrado via ação 

monitória é título não causal e 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), 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 
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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).

Dessa forma, ausentes elementos de 

convicção que demonstrem o pagamento das cártulas ou 

algum vício na sua emissão, correta a respeitável 

sentença que rejeitou os embargos, uma vez que, repita-

se, o espólio embargante apenas afirma que desconhece a 

origem do débito, sem contestar a validade do título de 

crédito.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

recurso.

E com fundamento no artigo 85, §11, do 

Código de Processo Civil, ficam os honorários 

advocatícios majorados para 20% do valor da condenação.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora
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