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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1042735-35.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA 
ALVES DA SILVA - ME, é apelado PREMIER CAPITAL FOMENTO 
MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 18ª 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 ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO 
JÚNIOR E CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 17 de julho de 2018. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação: 1042735-35.2017.8.26.0002

Comarca: São Paulo

Juízo de origem: Foro Regional II  Santo Amaro  12ª Vara Cível

Juiz prolator: Raphael Augusto Cunha

Processo: 1042735-35.2017.8.26.0002

Apelante: Edna Alves da Silva  ME

Apelada: Premier Capital Fomento Mercantil Ltda.

CERCEAMENTO DE DEFESA  Inocorrência - 
Documentos trazidos aos autos bastavam para formar 
suficientemente sua convicção.

MONITÓRIA  Sentença que rejeitou os embargos, 
julgando procedente a ação monitória  Insurgência da 
embargante  Simulação de circulação  Cheque  Garantia 
em contrato de fomento mercantil - Discussão da causa 
debendi  Descabimento - Cártula que circulou por endosso 
- Título de crédito autônomo, abstrato e literal - Aplicação 
do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a 
terceiro de boa-fé - Art. 25 da Lei 7.357/85 - Exigibilidade 
reconhecida  Sentença mantida  Recurso não provido.

VOTO Nº 18186

Trata-se de apelação interposta contra sentença 

de fls. 136/139, que julgou procedente a ação monitória e 

improcedentes os embargos monitórios, para constituir de pleno direito 

o título executivo judicial (art. 701§3º do CPC), no valor de 

R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), com correção monetária pela 

tabela prática do TJSP, a partir da data da emissão da cártula e juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, 

nos termos do art. 701,§2º do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condenou a requerida 
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ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor 

da condenação.

Recorre a ré.

Diz que o cheque estava vinculado à operação de 

fomento, de acordo com os contratos e documentos colacionados aos 

autos.

Alega que houve simulação de circulação, 

acrescentando que a hipótese difere do precedente mencionado no 

acórdão, Resp nº 1.094.571.

Sustenta que a possibilidade de discussão da 

causa debendi é autorizada pela legislação vigente, uma vez que não 

houve circulação.

Alega que o julgamento antecipado do feito 

frustrou o direito de a apelante produzir prova e demonstrar a existência 

do grupo econômico, assim como da vinculação do cheque cobrado à 

operação de fomento disponibilizada pela recorrida, inclusive quanto à 

correta apuração dos valores devidos em favor de uma das partes, com a 

adequada prestação de contas. 

Pretende a anulação a sentença e o retorno dos 

autos ao Juízo, com a reabertura da instrução do feito. Reitera os termos 

da defesa apresentada às fls. 40/53 (fls. 149/158).

Em cumprimento à determinação de fls. 193/195, 

a apelante recolheu a diferença das custas de preparo (fls. 200/201).

Recurso preparado, tempestivo e respondido.

É o relatório.

Premier Capital Fomento Mercantil Ltda. ajuizou 

ação monitória contra Edna Alves da Silva  ME.
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Disse que a ré emitiu cheque no valor de 

R$130.000,00, que foi protestado ante a falta de pagamento.

Alegou que diversas foram as tentativas de 

receber seu crédito, todavia sem êxito.

Assim, ajuizou a presente demanda para 

recebimento da quantia de R$152.962,67 (fls. 1/3).

Juntou cópia do cheque, instrumento de protesto 

(fls. 21/23) e demonstrativo de cálculo (fl. 24).

A requerida opôs embargos monitórios.

Disse que a autora omitiu a existência de contrato 

de fomento mercantil (factoring), cujo instrumento foi celebrado em 

09/6/2016 e que embasou a emissão a cártula.

Alegou que o cheque em questão foi sacado em 

face de Michel Suplementos Alimentares e transferido por endosso à 

apelada, não tendo havido circulação do título, uma vez que a 

embargante é do mesmo grupo econômico da endossatária.

Sustentou que a tentativa de compensação do 

cheque violou o acordo existente entre as partes, visto que o título tinha 

por finalidade a garantia das operações.

Asseverou que não foi notificada acerca do 

inadimplemento das obrigações por parte dos devedores, para exercício 

da faculdade de “recompra” do título, na forma do contrato. A apelada 

teria agido maliciosamente para ocultar as condições do negócio.

Alegou que o título é vinculado ao contrato de 

faturização e não pode ser considerado documento hábil para justificar a 

cobrança, uma vez que não está acompanhado do respectivo extrato da 

conta gráfica, tampouco do contrato.
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Aduziu que a conduta da apelada viola o 

princípio da boa-fé. Acrescenta que não havendo circulação real do 

título, admite-se a discussão da causa subjacente.

Afirmou que a emissão de título de crédito 

voltado à garantia de eventual inadimplemento dos créditos negociados 

entre faturizador e faturizado é nula de pleno direito, pois a 

transferência do risco é elemento essencial à caracterização do contrato 

de fomento mercantil.

Subsidiariamente, disse que os juros e correção 

monetária cobrados pela exequente são indevidos no período de 

24/6/2016 a 19/12/2016, uma vez que a cártula somente foi apresentada 

nesta data. No caso, haveria excesso de execução (fls. 40/53).

Juntou memória de cálculo (fl. 54), cópia de 

mensagens eletrônicas (fls. 58/59).

Em impugnação, a embargada alegou que o 

cheque objeto da ação é título líquido, certo e exigível, não possuindo 

qualquer liame jurídico ou contratual.

Sustentou que o cheque foi emitido pela 

embargante a um terceiro, que o repassou à embargada, face à teoria da 

circulação cambial, em razão do endosso existente na cártula. 

Mencionou que a incidência da correção e dos 

juros deve ter como termo inicial o vencimento do título.

Pugnou pela improcedência dos embargos (fls. 

125/128).

Infrutífera a tentativa de conciliação (fl. 134), 

sobreveio o decisório monocrático que rejeitou os embargos monitórios 

e julgou procedente a ação, para constituir de pleno direito o título 
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executivo judicial, no valor de R$130.000,00, com correção monetária 

pela tabela prática do TJSP a partir da emissão da cártula, e juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada 

(fls. 136/139).

A sentença não comporta reforma.

Imperioso, afasta-se a preliminar arguida. 

Como cediço, o juiz é o destinatário da prova, a 

quem compete aquilatar a conveniência de sua produção. 

Com efeito, a prova documental é bastante para 

exaurir a atividade cognitiva das questões postas em debate, de forma 

que a pretendida dilação probatória, requerida pela recorrente, não 

acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento 

jurisdicional.

Os documentos esgotam a demonstração da 

situação fática, restando apenas a aplicação do direito para a 

qualificação dos fatos. 

Isso porque o magistrado “a quo”, apoiado em 

seu livre convencimento, encontrou elementos suficientes nos autos 

aptos a embasar o deslinde da causa, não havendo que se cogitar de 

cerceamento de defesa. 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, 

inciso I, determina que “a ação monitória pode ser proposta por aquele 

que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de 

quantia em dinheiro”.

O cheque foi emitido por Edna Alves da Silva 
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ME a Michel Suplementos Alimentares (fl. 21), que o repassou à 

embargada por endosso (fl. 22), restando configurada a circulação do 

título.

A cártula perdeu a eficácia executiva, podendo, 

entretanto, embasar a ação monitória, nos termos do dispositivo legal 

mencionado.

Estando a ação embasada em cheque, prova 

suficientemente hábil para a propositura da demanda, cabia à 

embargante o ônus de provar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, os elementos constantes dos autos não 

demonstraram a tese da defesa.

Convém esclarecer que o cheque é uma ordem de 

pagamento à vista e, sendo um título de crédito causal, autônomo e 

abstrato, é dispensável a menção da origem do débito.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, fixado nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 

CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE 

PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA 

DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em 

ação monitória fundada em cheque prescrito, 

ajuizada em face do emitente, é dispensável 

menção ao negócio jurídico subjacente à emissão 
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da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial 

parcialmente provido. (STJ; REsp 1094571/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013) (Grifei)

 

A matéria restou, inclusive, pacificada no 

Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 531: “Em ação 

monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é 

dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 

cártula”.

Ademais, de acordo com a teoria moderna, a 

eficácia dessa espécie de título de crédito está no substrato econômico, 

cuja presença se configura, no caso, pela propalada emissão.

A propósito, preleciona o mestre Rubens 

Requião a respeito do assunto, ao comentar o art.15, da Lei nº 7.357/85: 

“O cheque contém, necessariamente, como requisito essencial e 

intrínseco, uma ordem incondicional de pagar quantia em dinheiro. 

Quem não quiser pagar cheque que não o emita” (Curso de Direito 

Comercial, Rubens, Saraiva, 7ª edição, 1988, 2º vol.,pág. 393).

Assim, afigura-se prescindível a demonstração da 

“causa debendi”, considerando que tais títulos de crédito ostentam a 

natureza jurídica autônoma, e não causal, de sorte que a eficácia 

cambial, em regra, independe do negócio que deu origem à emissão do 

cheque “sub judice”, sendo, pois, inútil a controvérsia sobre ele 

instaurada.

Além disso, mesmo que se pretendesse discutir a 

causa subjacente entre as partes que deram origem à emissão da cártula, 

é de se observar que o cheque em questão circulou e se encontra 
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atualmente na posse da autora, terceira cuja boa-fé não foi ilidida pela 

apelante.

Uma vez que o título de crédito circula, é 

inviável a discussão acerca da causa jurídica subjacente, justamente em 

razão da aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções 

pessoais a terceiros de boa-fé consagrado pelo art.25 da Lei do Cheque:

“Art. 25. Quem for demandado por obrigação 

resultante de cheque não pode opor ao portador 

exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o 

portador o adquiriu conscientemente em detrimento do 

devedor.”.

Cabe à apelante, se assim desejar, ingressar com 

ação autônoma de ressarcimento em face do credor originário do 

cheque.

Nesse sentido tem entendido esta Câmara:

Monitória - Cheque - Cártula que circulou por 

endosso - Título de crédito autônomo, abstrato e 

literal - Aplicação do princípio da inoponibilidade 

de exceções pessoais a terceiro de boa-fé Art. 25 

da Lei 7.357/85 - Exigibilidade reconhecida - 

Emissão em garantia de pagamento de duplicatas 

- Discussão da “causa debendi” descabida, nesta 

sede - Sentença mantida Aplicação do art. 252 do RITJ 

do TJSP. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 

1062487-29.2013.8.26.0100, Relator Desembargador 

Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em 26/11/2014, 

g.n.).
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Apelação. Ação monitória. Cobrança da importância de 

R$2.809,00, representada por cheque prescrito. 

Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o 

reconhecimento de inépcia da inicial, pela não 

declinação da causa que deu origem ao título. Causa 

subjacente. Cheque regido pelo princípio da abstração. 

Desvinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem. 

Súmula 531 do STJ. Inépcia da inicial não 

caracterizada. Anulação da r. sentença. Aplicação do 

artigo 515, §3º, do Código de Processo Civil/1973. 

Prescrição. Aplicação do artigo 206, §5º, I, do Código 

Civil. Prazo prescricional de cinco anos. Interpretação 

da Súmula 18 da Seção de Direito Privado desta Corte 

e da Súmula 503 do C. STJ. Cheque emitido em 

15/12/2009. Ação monitória proposta em 13/10/2010. 

Prescrição não configurada. Mérito. Título que 

circulou. Transferência ao autor, por endosso. 

Exceções pessoais que não podem ser opostas ao 

terceiro de boa-fé. Cheque subscrito pela 

devedora. Prova de confissão escrita da 

existência da dívida. Ônus da prova de fato 

desconstitutivo do direito do credor que é da 

devedora. Quitação do débito cobrado na inicial não 

demonstrada. Procedência da ação. Sucumbência. Ré 

responsável pelo pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios fixados em 15% do valor 

atualizado da condenação. Sentença anulada, com 

aplicação do artigo 515, §3º, do Código de Processo 

Civil/1973, para dar provimento ao recurso e julgar 

procedente a ação monitória. Recurso provido (TJSP, 

Apelação nº 0009492-69.2010.8.26.0453, Relator 

Desembargador Edson Luiz de Queiroz, julgado em 

19/7/2016, g.n.).

A sentença é mantida, inclusive quanto aos juros 
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e correção monetária, em consonância com entendimento consolidado 

pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 

1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE 

QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA 

CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM 

FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 

AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE 

DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, 

INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: 'Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a 

contar da primeira apresentação à instituição financeira 

sacada ou câmara de compensação'. 

2. No caso concreto, recurso especial não provido.” 

(STJ-2ª Seção, REsp nº 1.556.834/SP, J. 22.06.2016, 

np, vu, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

HELIO FARIA
Relator
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