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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004895-43.2009.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante 
WALMIR ROBERTO NAPOLITANO, é apelado CEREALISTA HOLMO LTDA 
(MASSA FALIDA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN 
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 4 de setembro de 2015.

Heraldo de Oliveira
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 33469
APEL.Nº: 0004895-43.2009.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE.  : WALMIR ROBERTO NAPOLITANO
APDA.  : CEREALISTA HOLMO LTDA. (MASSA FALIDA) 

*MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS  Cheque  
Prescrição  Inocorrência  Ajuizamento de habilitação de 
crédito que interrompeu o prazo prescricional  Aplicação 
do artigo 202, inciso IV, do Código Civil - Incontroversa 
emissão do título e a ausência de pagamento da dívida em 
questão - Desnecessária indicação da “causa debendi”  
Documento hábil à propositura da ação nos termos do artigo 
1.102 do CPC - Título constituído de pleno direito  
Sentença reformada  Ação procedente - Recurso provido* 

Trata-se de ação monitória julgada 
improcedente pela r. sentença de fls. 89/vº, conforme 
dispositivo que transcrevo: “Isto posto JULGO PROCEDENTES 
os embargos opostos por Massa Falida de Ceralista Holmo 
Ltda. contra WALMIR ROBERTO NAPOLITANO, dou por 
desconstituído o mandado de pagamento, e JULGO 
IMPROCEDENTE a ação monitória, pelas razões acima; e 
CONDENO o autor/embargado ao pagamento das despesas 
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 
em 10% do valor da dívida, atualizado.” 

Não se conformando com os termos da r. 
sentença, o autor apresentou a apelação de fls. 96/102, 
sustentando que era gerente do banco Unibanco, bem como 
gerente da conta da pessoa jurídica da empresa requerida, 
mantendo relação de amizade com o sócio da massa falida. 
A origem da confecção dos cheques se deu por promessa de 
pagamento a um empréstimo que o próprio autor fez à 
empresa por meio de suas economias pessoais, diante da 
negativa de empréstimo pecuniário a esta. O parecer do 
Ministério Público foi pelo não acolhimento dos embargos 
opostos, posto que sequer contestaram a existência da 
dívida em fomento. É cabível a presente ação monitória, 
nos termos do artigo 1.102 do Código Civil, e juntam-se 
as provas trazidas os testemunhos que dão conta da 
existência da dívida e da licitude do negócio entabulado. 
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que não é 
necessário comprovar o tipo de negócio jurídico que gerou 
a emissão dos títulos, no entanto, no caso, a dívida não 
foi negada e nem contestada pela massa falida. Requer 
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provimento ao apelo. 

Recurso tempestivo, preparado e 
respondido.

 
É o relatório.

Walmir Roberto Napolitano ajuizou ação 
monitória em face da Massa Falida de Cerealista Holmo 
Ltda., aduzindo que é credor da importância de R$ 
26.258,63, representada pelos cheques n.ºs 526980, no 
valor de R$ 10.808,63 e n.º 526696, no valor de R$ 
15.450,00 (fls. 08/09). Arguiu que os cheques foram 
apresentados para pagamento e devolvidos pela alínea 44.

O polo requerido, representado por 
Millenium Factoring Fomento Mercantil Ltda., nomeada 
síndica da falência decretada contra Cerelista Holmo 
Ltda., apresentou embargos monitórios às fls. 19/21, 
alegando que anteriormente à propositura desta ação o 
autor tentou a habilitação de crédito dos cheques, 
objetos da presente demanda, cujo feito restou 
indeferido, com sentença transitada em julgado. O 
indeferimento da habilitação de crédito se deu com base 
no artigo 82 da Lei de Falências, já que não comprovada a 
origem do débito. O caso é de tentativa de cobrança de 
“coisa julgada”. Requer a ouvida do representante do 
Ministério Público. 

O representante do Ministério Público 
emitiu seu parecer às fls. 31/32, opinando pelo não 
recebimento dos embargos, sustentando que a requerida não 
comprovou a alegação de coisa julgada. Os embargos não 
contestam a existência ou o valor do crédito pleiteado, 
apenas alegam que os cheques são causais. Declara que a 
jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de 
demonstração da origem do crédito. Pelo acolhimento da 
pretensão do autor. 

Foi coligida aos autos cópia da sentença 
proferida nos autos da habilitação de crédito interposta 
pelo autor (fls. 35/36).

Por despacho de fls. 39/40 foi rejeitada a 
preliminar de ocorrência de coisa julgada material 
arguida pela requerida e determinado prazo para o autor 
apontar a causa do crédito cobrado. 

O autor manifestou-se pugnando pela 
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produção de prova oral, mediante a oitiva de testemunhas 
e inclusive do representante legal da empresa requerida 
(fls. 41/43). 

Em audiência de instrução e julgamento 
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor (fls. 
55/61).

A primeira testemunha (Sr. André Holmo, ex 
sócio da Massa Falida) alegou que se lembrava da emissão 
dos cheques e, que os mesmos foram dados em pagamento a 
dinheiro emprestado pelo autor para saldar dívidas da 
empresa (fls. 56/57).

As suas outras testemunhas ouvidas (Sr. 
Luís Geraldo Boriolo e Paulo Antonio Sanches) 
corroboraram a condição de emissão dos cheques para 
pagamento de empréstimo efetuado pelo ex-sócio da massa 
falida junto ao autor. 

Por despacho de fls. 64 foi deferido o 
pleito do representante do Ministério Público e 
determinada a perícia contábil da escrituração da falida, 
para averiguação de eventual existência de registros 
referentes aos mútuos alegados. 

No entanto, por petição de fls. 74/75, o 
Síndico da Massa Falida declara que os livros da empresa 
não foram arrecadados. 

Às fls. 86/87 consta novo parecer do 
representante do Ministério Público, pela improcedência 
da presente ação monitória, fundada em indícios de fraude 
em relação à empresa, através da referida emissão dos 
cheques objetes da demanda. Os cheques foram emitidos em 
período que antecedeu a falência, presumindo-se a 
prática, por parte do devedor, de atos desesperados ou 
fraudulentos. O artigo 82 da Lei de Falências dispõe que 
devem os credores demonstrar a origem de seus créditos. 

Sobreveio a r. sentença de fls. 89/vº, que 
julgou improcedente a ação, e contra esse r. decisum se 
insurge o autor. 

Primeiramente, cabe mencionar que, no 
presente caso, o ingresso da ação monitória se deu em 
25.03.2009 e os cheques foram emitidos em 05 e 20 de 
dezembro de 2002 (fls. 08/09) e de acordo com o art. 59 
da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do 
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Cheque), o prazo para a propositura da ação de execução 
expira em seis meses do prazo de apresentação dos 
títulos. 

Porém, no presente caso, o recorrente não 
ajuizou ação de execução, assim o título perdeu a força 
executiva.

O ajuizamento do pedido de habilitação de 
crédito, nos autos da ação de falência da requerida, se 
deu em 19.09.2005, sob o n.º 0021628-89.2006.8.26.0566 e 
interrompeu o transcurso do prazo prescricional da 
pretensão monitória, conforme a interpretação do inciso 
IV, do artigo 202, do Código Civil:

“artigo 202: A interrupção da prescrição, 
que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

IV  pela apresentação do título de 
crédito em juízo de inventário ou concurso de credores.”

A pretensão do autor que revela a 
inequívoca vontade de haver o crédito, propondo 
habilitação de crédito nos autos da ação falimentar, é 
capaz de interromper o prazo prescricional.  

Assim, independentemente da prescrição dos 
títulos para cobrança pela via executória, as cambiais 
podem ser exigidas, não só com fundamento no artigo 61 da 
Lei 7.357/85, que prevê a ação de enriquecimento, mas 
como ação causal, sendo necessária a indicação do negócio 
jurídico que motivou a emissão dos títulos ora exigidos.

“A prescrição chéquica na verdade retira a 
executoriedade do título, mas não o direito nele 
documentado (art.131 do Código Civil). Esse é o fenômeno 
que explica a subsistência de outras duas demandas: a 
ação de locupletamento (cambiariforme, mas não de 
eficácia executiva, que é a prevista no art. 61) e a ação 
causal, fundada esta última na relação jurídica que deu 
origem a emissão do cheque (art. 62). Nesta a causa de 
pedir remonta ao negócio subjacente, servindo o cheque 
impago (pro solvendo) como elemento de prova, e o prazo 
é, em princípio, o vintenário de prescrição das ações 
comuns, de conformidade com o Código Civil; já a 
pretensão de locupletamento contra o emitente em 
detrimento do credor tem na falta de pagamento do cheque 
o seu pressuposto, e o prazo é bienal de prescrição”(Lei 
do Cheque, Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe, 
Ed. Revista dos Tribunais, p.352).
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Além disso, nesse caso, o prazo é 
quinquenal. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL  PRESCRIÇÃO  CHEQUE 
PRESCRITO  DEMANDA FUNDADA NA RELAÇÃO JURÍDICA 
SUBJACENTE  OBRIGAÇÃO LÍQUIDA DERIVADA DE NEGÓCIO 
JURÍDICO  PRAZO QUINQUENAL  RECURSO PROVIDO (TJSP  Ap. 
1.181.769-0/0, Rel. Artur Marques, j. 14.07.2008).

"PRESCRIÇÃO  Cheque - além do prazo do 
art. 61 da lei do cheque, este pode ser cobrado no prazo 
de até cinco anos, que na vigência do Código Civil antigo 
era de vinte anos  prescrição não consumada  recurso 
provido" (Apel. n° 7.229 640-7, Rel. José Luiz Germano, 
TJSP - 24a Câmara de Direito Privado E, j. 26/09/2008).

O mesmo prazo vale para monitórias:

“O cheque prescrito serve como instrumento 
de ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos 
para ação de enriquecimento (Lei do Cheque, artigo 61), 
pois o artigo 1102ª do Código de Processo Civil, exige 
apenas “prova escrita sem eficácia de título executivo, 
sem qualquer necessidade de demonstração da causa 
debendi” (STJ  3ª Turma, REsp 365.061/MG, Min. Humberto 
Gomes de Barros, j.21.02.2006, DJ.20.3.2006, p.263)

Em suma, o prazo é quinquenal, 
independentemente da exigência ou não da demonstração da 
causa debendi. Essa questão já está pacificada neste 
Tribunal, sendo inclusive objeto da Súmula n° 18, da 
Seção de Direito Privado: "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, § 5o, I)".

Convém ressaltar que os títulos, que 
embasam a presente ação monitória, se apresentam como 
prova escrita e não como título executivo, demonstrando a 
relação jurídica existente entre a emitente e a autora da 
ação, não evidenciando mais uma relação cambiária.

Além disso, as testemunhas ouvidas (fls. 
55/61) confirmam o empréstimo realizado pelo apelante à 
apelada, demonstrando a origem do crédito. 

Portanto, os cheques impagos (pro 
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solvendo) ficam valendo como elementos de prova e o prazo 
é o mesmo para prescrição das ações comuns, conforme 
determina o Código Civil.

No presente caso, os cheques foram 
emitidos em 05 de dezembro de 2002 e 20 de dezembro de 
2002 (fls. 08/09) e a ação foi proposta em 25 de março de 
2009, porém a propositura de habilitação de crédito, em 
19.09.2005, nos autos falimentares, interrompeu o prazo 
prescricional.

No mérito, cumpre consignar que, consoante 
o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, “A ação 
monitória compete a quem pretender, com base em prova 
escrita sem eficácia de título executivo, pagamento ou 
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de 
determinado bem móvel”.

Para Vicente Grecco Filho: “Prova escrita 
é a documental, não necessariamente o instrumento do 
negócio jurídico. Podemos citar, entre outras: o 
documento assinado pelo devedor, mas sem testemunhas, os 
títulos cambiários após o prazo de prescrição, a 
duplicata não aceita antes do protesto ou a declaração de 
venda de um veículo, por exemplo” (Comentários ao 
Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória, 
Saraiva, 1996, págs. 51/52) (grifos nossos).

“A Prova escrita, exigida pelo CPC 1102 
'a', é todo documento que, embora não prevê, diretamente, 
o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, 
através de presunção, a existência do direito alegado. 
Lição da doutrina italiana” (TJRS, 5ª Câmara Cível, Ap. 
597.030.873, rel. Des. Araken de Assis, j.15.5.97, v.u., 
Bol.AASP 2074/64).

E, ainda, vale destacar:

“A prova escrita hábil a instruir a ação 
monitória é a procedente do devedor ou de terceiro, nunca 
a exclusivamente oriundo do próprio credor” (2º TACivSP, 
4ª Câmara, Ap. 520849, rel. Juiz Rodrigues da Silva, 
j.15.6.1998, BolAASP 2084/5, supl.).

Pelos conceitos acima expostos, verifica-
se que é documento hábil a embasar a ação monitória, 
aquele que demonstre a existência provável de obrigação 
de dar dinheiro, e, nesse quadro, o cheque se insere 
perfeitamente.
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Certo é que o artigo 1.102-A do Código de 
Processo Civil refere-se apenas a “prova escrita sem 
eficácia de título executivo”. E, entender de forma 
contrária, é abandonar o fundamento da monitória, que é 
um misto de cognição e execução, igualando-a à ação de 
locupletamento, de natureza ordinária.

Vale citar o entendimento do Ilustre 
Ministro Waldemar Zveiter, invocando a doutrina no REsp 
337.639-MG:

“Se qualquer prova escrita, até mesmo uma 
carta onde se reconheça um débito é suficiente a ensejar 
a monitória, com maior razão ainda o cheque prescrito, 
assinado pelo devedor...”

 
No caso, verifica-se a adequação da via 

processual eleita, pois o autor ajuizou a presente ação 
monitória, buscando o pagamento do crédito reclamado com 
base na prova escrita coligida, representativa da relação 
jurídica havida entre as partes.

Assim, desnecessária a indicação da causa 
debendi, conforme entendimento esposado, inclusive, pelo 
Superior Tribunal de Justiça:

 “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 
PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. 
Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não se 
exige do autor a declinação da causa debendi, pois é 
bastante para tanto a juntada do próprio título, cabendo 
ao réu o ônus da prova de inexistência do débito. 
Precedentes. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ 
 4ª Turma - REsp 541.666/MG - Rel. Min. César Asfor 
Rocha - j. 4.8.2004 - DJ 02.05.2005  p. 356).

Assim, não há fundamentos para prevalecer 
a tese da Síndica da Massa Falida, visto que, por tudo 
quanto exposto, verifica-se o título em questão é 
documento hábil a embasar a ação monitória e para 
comprovar a existência do débito discutido, não 
exonerando o réu quanto a tal dívida.

Ademais, como se sabe, o cheque constitui 
ordem de pagamento à vista e as obrigações dele derivadas 
são autônomas e independentes, nos termos do art. 13 da 
Lei 7.357/85.
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No caso em tela, a ação monitória está 
centrada nos cheques de fls. 08/09, e a origem do crédito 
é irrelevante.

Reforce-se, na ação monitória é 
desnecessária a indicação da causa debendi da dívida 
cobrada, desde que instruída por documento escrito idôneo 
e, portanto, não se exige do autor a declinação do 
negócio jurídico subjacente, cabendo ao réu provar a 
inexistência do débito.

Logo, o título em questão se apresenta 
hábil à demonstração do crédito do autor e, portanto, 
apto a determinar o acolhimento da pretensão esboçada na 
inicial da ação monitória.

Entender de forma contrária, ou seja, de 
que a petição inicial não indica precisamente a relação 
jurídica que originou o débito exigido e padece de efeito 
insanável merecendo o indeferimento, seria abandonar o 
fundamento da monitória, que configuram um misto de 
cognição e execução, igualando-a à ação de 
locupletamento, de natureza ordinária.

A apresentação dos embargos transforma a 
monitória em ação de conhecimento, com livre discussão a 
respeito do débito.

É certo que o artigo 9º da Lei Falimentar 
exige a demonstração da origem do crédito que se pretende 
habilitar, no entanto na ação monitória é desnecessária a 
indicação da causa debendi da dívida cobrada, desde que 
instruída por documento escrito idôneo, como no caso. 

Por outro lado, não poderia o credor ser 
prejudicado pela ausência de arrecadação dos livros 
contábeis da empresa falida. 

Assim, a r. sentença merece ser reformada 
para julgar improcedentes os embargos monitórios e 
procedente a ação monitória, constituindo título 
executivo judicial, no valor de R$ 26.258,63, acrescido 
de correção monetária e juros de 1% ao mês, contados a 
partir do vencimento de cada cheque, ou seja, quando 
deveriam ser compensados. 

Pela sucumbência, arcará a requerida com o 
pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
honorários fixados em 10% sobre o valor do débito, 
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atualizado.

No que ao pagamento de custas, a Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a 
recuperação judicial, extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária, prevê em seu artigo 
84, inciso IV, como crédito extraconcursal, as custas 
judiciais relativas à ações em que a massa for vencida, a 
ser pago com precedência. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA 
Relator
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