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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015048-09.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GOLDEN 
BRASIL COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, é apelada NORTH 
BANK FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 11ª 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 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL 
DESINANO.

São Paulo, 19 de julho de 2018

WALTER FONSECA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 26360

APELAÇÃO Nº: 1015048-09.2015.8.26.0405

COMARCA: OSASCO  1ª V.C.

APELANTE: GOLDEN BRASIL COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA.

APELADA: NORTH BANK FOMENTO COMERCIAL LTDA.

MM. JUIZ DE 1º GRAU: Fernando Dominguez Guiguet Leal

MONITÓRIA  CHEQUE PRESCRITO  TÍTULO EXECUTIVO 

REGULARMENTE CONSTITUÍDO  ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE  DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA  REJEIÇÃO  Nas ações monitórias, basta a 

existência de prova escrita, sem força executiva, sendo 

desnecessária a prova oral ou pericial para o seu pronto 

julgamento  Inteligência dos arts. 700 e 701 do CPC. Preliminar 

afastada.

MONITÓRIA  CHEQUE PRESCRITO  PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE 

CONSTITUÍDO  ALEGAÇÃO DE QUE ERA NECESSÁRIA A 

DESCRIÇÃO DA CAUSA DEBENDI  DESCABIMENTO  No 

caso dos autos, não foi negada a emissão dos títulos pela apelante, 

mas, apenas, que os títulos não teriam circulados sendo necessária 

a demonstração da causa debendi pela credora. Contudo, os 

embargados monitórios foram apresentados de forma anêmica, 

sem qualquer embasamento em documentos ou sem existência de 

elementos indiciários de que a importância descrita na petição 

inicial não seria devida pela ré apelante - Não há que se falar em 

ilegalidade ou nulidade da dívida ora cobrada, tendo em vista que 

a desconstituição do cheque exige prova cabal e robusta, não 

bastando, para tanto, dizer que o título não circulou e que 

competia à ex-adversa a demonstração da legitimidade dívida. 

Sentença mantida, com a majoração dos honorários de 

sucumbência. Recurso desprovido. 
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Vistos...

Ação monitória ajuizada, pretendendo a constituição 

do título executivo judicial de R$ 21.000,00 (vinte e um mil 

reais), julgada procedente ao fundamento de que o cheque é 

título abstrato e autônomo, não havendo necessidade de prova 

da causa debendi (fls. 93/94).

Inconformada, a empresa embargante interpõe recurso 

de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do 

decisum pois não lhe foi permitida a ampla produção de 

provas. No mérito, assere que os títulos “foram emitidos 

diretamente à autora, esta não os obteve por endosso” (fls. 

102), de modo que não haveria que se falar em princípio de 

autonomia das cártulas. Alega a não existência de relação 

jurídico-mercantil entre as partes, sendo o não pagamento 

dos títulos em razão de “inexistência de negócio jurídico a 

amparar a emissão de qualquer título” (fls. 103). Persegue, 

nos aludidos termos, a reforma da sentença recorrida. (fls. 

97/115)

Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está 

pronto para julgamento.

Não há se falar em nulidade da sentença, por 

ausência de dilação probatória. 

Conquanto o cheque tenha perdido a eficácia 

executiva, enquadra-se perfeitamente no conceito de dívida 

constante de prova escrita. 
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Ocorre que o art. 701 do Código de Processo Civil, 

dispensa o credor da discussão acerca da causa debendi, 

estabelecendo que “sendo evidente o direito do autor, o juiz 

deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer”.

Verifica-se, pois, que não se mostra imprescindível 

a descrição da razão pela qual a dívida se originou pelo o 

titular de cheque prescrito para a ação executiva.

Esse o entendimento solidificado do E. 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 

cheque devolvido por insuficiência de fundos, 

cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do 

débito. Precedentes. Recurso não conhecido.”

(STJ, 4ª Turma, REsp nº. 291.760/DF, Rel. Min. 

CÉSAR ASFOR ROCHA, v.u., DJU de 14/04/2003)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL. CAUSA DEBENDI. 

INDICAÇÃO NA INICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 

RECURSO PROVIDO.

Na linha da orientação das Turmas da Segunda Seção, 
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o cheque prescrito é prova suficiente a ensejar o 

ajuizamento de ação monitória, pouco importando a 

origem da dívida.”

(STJ, 4ª Turma, REsp nº. 419.477/RS, Rel. Min. 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJU de 02/09/2002)

Desta maneira, a prova oral ou até mesmo a 

perícia indireta nos documentos contábeis das partes era 

realmente desnecessária para a solução da lide, eis que 

bastava a prova escrita, sem eficácia de título executivo 

trazida com a inicial.

Saliente-se, outrossim, que a apelante não 

trouxe com os embargos monitórios ofertados, qualquer 

demonstração de que não teria emitido os títulos cobrados, 

batendo-se pela tese de que não houve circulação ou causa 

efetiva para exigência dos valores expressos nas cártulas. 

No mérito, a r. sentença deve ser confirmada pelos 

seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do 

art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Aludido dispositivo regimental estabelece que: “Nos 

recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar 

os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente 

motivada houver de mantê-la”.

Nesta Seção de Direito Privado o permissivo legal 

tem sido largamente utilizado por suas câmaras, seja para 

evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio 

constitucional da razoável duração dos processos.
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Confira-se: Apelação 994.06023739-8, Rel. Des. 

ELLIOT AKEL, 1ª Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; Apelação 

994.02069946-8, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK, 1ª Câmara, 

São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 994.05106096-7, Rel. Des. 

NEVES AMORIM, 2ª Câmara, São José do Rio Preto, em 

29/06/2010; Apelação 994.04.069012-1, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO 

BEDRAN, 2ª Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; 

Apelação 990.10.031478-5, Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA, 3ª 

Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 994.05.0097355-6, 

Rel. Des. JAMES SIANO, 5ª Câmara, Barretos, em 19/05/2010; 

Apelação 994.01.0117050-8, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS 

SANTOS, 6ª Câmara, São Paulo, em 27.05.2010; Apelação 

994.04.073760-8, Rel. Des. PAULO ALCIDES, 6ª Câmara, 

Indaiatuba, em 01/07/2010; Apelação 991.09.079089-9, Rel. 

Des. MOURA RIBEIRO, 11ª Câmara, Lins; em 20/05/2010; 

Apelação 991.09.084177-9, Rel. Des. SIMÕES DE VERGUEIRO, 17ª 

Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação 991.00.021389-1, 

Rel. Des. PAULO ROBERTO SANTANA, 23ª Câmara, São Paulo, em 

09/06/2010; Apelação 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. 

CÉSAR LACERDA, 28ª Câmara, em 27/07/2010.

O C. Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado 

esse entendimento quando predominantemente reconhece “a 

viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo 

de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no 

acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de 

fundamentação no decisum” (REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. de 04/09/2007; REsp 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de 

21.11.2005; REsp nº 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. ELIANA 

CALMON, j. 17/12/2004; e REsp 265534-DF, 4ª Turma, Rel. Min. 

FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).
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A sentença acertadamente assentou que “(...) Os 

cheques apresentados nos autos consubstanciam uma relação 

comercial supostamente realizada entre as partes. Digo 

suposta relação comercial entre as partes, porque é certa 

que uma das características marcantes do cheque é a sua 

abstração, ou seja, prescinde de prova da obrigação 

subjacente. Desde que seja formalmente perfeito e presentes 

os requisitos da liquidez, da certeza e da exigibilidade, 

abstrai-se a causa de sua existência, não havendo 

necessidade de qualquer prova de direito material pela 

autora. Assim, representa o cheque, consoante o artigo 13, 

da Lei 7.357/85, uma obrigação autônoma e independente. Ou 

seja, a partir do momento de sua emissão, desprende-se do 

negócio jurídico originário e a sua abstração e autonomia só 

podem ser questionadas diante de prova capaz de abalar a 

presunção de veracidade que o título encerra. Dessa forma, o 

embargante deveria apresentar prova inconteste de que os 

cheques não representaram uma relação obrigacional com a 

autora. O que não fez. Sequer juntou aos autos algum tipo de 

documento a comprovar seus argumentos (...)” (fls. 197/199).

Destaca-se que não foi negada a emissão dos títulos 

pela ora apelante, mas, apenas, que tais títulos não teriam 

circulado, sendo necessária a demonstração da causa debendi 

pela credora apelada.

Nesse ponto, se mostra inexpugnável o decisum 

recorrido, eis que os embargados monitórios foram 

apresentados de forma absolutamente anêmica, isto é, sem 

qualquer embasamento em documentos ou sem a existência de 

elementos indiciários de que a importância descrita na 

petição inicial não seria, de fato, devida pela ré apelante.
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Assim, simples alegação de que seria necessária a 

prova oral ou de que necessária a prova pericial e contábil 

para a solução da lide, não impediria o direito da autora, 

consubstanciado em prova escrita, sem eficácia de título 

executivo.

Deve-se salientar que, indiretamente a ré assume 

ser devedora da importância cobrada ao assentar que “como se 

vê dos cheques juntados às fls. 18, a 23 e dos autos, os 

mesmos foram emitidos diretamente à autora” (sic fls. 39), 

sendo certo, outrossim, que houve a juntada de instrumento 

de protesto das cártulas, esclarecendo o protesto por motivo 

de falta de pagamento, por parte da ré apelante (fls. 

24/26).

Em suma, ainda que possível a discussão da causa 

debendi, não trouxe a ré apelante mínima demonstração de que 

não seria ele a devedora da importância cobrada, sendo a 

prova dos autos favorável à tese autoral.

Por conseguinte, a r. sentença remanesce intangível 

por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.

Por fim, necessário atentar para a necessidade de 

majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte 

vencedora.

Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de 

Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso, 

majorará os honorários fixados anteriormente levando em 

conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 

observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, 
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sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos 

honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os 

respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase 

de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância em 10% 

do valor da dívida, de rigor a majoração da verba de 

sucumbência para 15% sobre a mesma base, nos termos da 

legislação processual vigente, considerando maior tempo e 

trabalho gastos para a solução da demanda. 

Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a 

majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do 

Código de Processo Civil em vigor.

WALTER FONSECA
RELATOR
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