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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1025885-
97.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLIVIO 
TAUMATURGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRED MAIS FOMENTO 
MERCANTIL LTDA.

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 Desembargadores FRANCISCO 
GIAQUINTO (Presidente sem voto), CAUDURO PADIN E ANA DE LOURDES 
COUTINHO SILVA DA FONSECA.

São Paulo, 10 de maio de 2018.

Nelson Jorge Júnior
relator

Assinatura Eletrônica
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-- voto n.14915 -- 

Apelação Cível n. 1025885-97.2017.8.26.0100

Apelante: Olivio Taumaturgo

Apelado: Cred Mais Fomento Mercantil Ltda.

Comarca: São Paulo - 44ª Vara Cível do Foro Central 

Juiz de Direito sentenciante: Guilherme Madeira Dezem

AÇÃO MONITÓRIA
  Cheque  Demonstração da “causa debendi” pelo autor na 
petição inicial  Desnecessidade, em regra  Princípio da 
cartularidade e autonomia do título de crédito:
  
  Em regra, ante o princípio da cartularidade e da autonomia dos 
títulos de crédito, não é exigível que o autor prove na petição 
inicial de ação monitória fundada em cheque, a “causa debendi” 
do título.  

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

da respeitável sentença a fls. 73/75, que rejeitou os embargos monitórios 

e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

rito para execução de título judicial, em cumprimento de sentença.

O réu e embargante apela, narrando que os 

cheques o foram emprestados para um amigo (SANDRO). Após a 

devolução do primeiro cheque por ausência de fundos entrou em contato 

com seu amigo, que lhe informou ter descontado os cheques com suposto 

agiota.

Alega ter suscitado o depoimento pessoal do 

senhor SANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA, para provar que nunca realizou 
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operação comercial com a apelada.

Ressalta que a apelada adulterou a data de 

emissão de um dos cheques (fls.23) para 26/03/2012, sendo que a data 

correta é 16/03/2012. Considerando a data real de emissão, o cheque 

encontra-se alcançado pela prescrição quinquenal, não podendo ser objeto 

da presente monitoria. Havendo fortes indícios da prática de agiotagem 

disfarçada pela apelada, necessário se faz a inversão do ônus da prova.

O recurso é tempestivo, dispensado de 

preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (fls. 147/150) 

e foi recebido também no efeito suspensivo.

Em resposta a apelada pugna, em síntese, 

pela manutenção da sentença.

É o relatório.

I. CRED MAIS FOMENTO MERCANTIL 

LTDA. ajuizou ação monitória contra OLIVIO TAUMATURGO, a fim de 

buscar a constituição de título executivo judicial, fundado em cheques 

prescritos (fls. 28/33). 

Os embargos monitórios foram rejeitados 

pela r. sentença, que constituiu o título executivo pleiteado na inicial. E 

diante dessa r. sentença, foi manejado o presente recurso de apelação, 

que comporta provimento. 

Inicialmente, afasta-se a alegação de 

cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do novo 
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Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência. 

Nesse particular, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento 

antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já 

que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, 

indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. 

E, no caso, em que pesem as alegações do 

recorrente, não era mesmo necessária a produção da prova oral 

pretendida pelo embargante, ora apelante. 

Como se vê, trata-se de ação monitória 

para cobrança de diversos cheques, emitidos pelo apelante e repassados a 

um amigo, segundo esclareceu. Alegou que na afirmação do referido amigo 

as cártulas teriam sido descontada com um agiota. 

Todavia, alegações genéricas e desprovidas 

do mínimo probatório, no sentido de que há prática de agiotagem, não são 

suficientes para afastar pretendida cobrança de crédito fundada em 

documento que demonstra o negócio jurídico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nesse contexto, é de se consignar que, 

ainda que se admitissem as alegações do apelante, como se vê as cártulas 

são nominais a uma factoring que, na qualidade de instituição financeira, 

possui autorização legal para celebrar contratos de mútuo feneratício, não 

aplicando juros acima do patamar de 12% ao ano. 

No mais, a relação foi travada entre 
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terceiros, não cabendo ao apelante discutir as condições da relação 

negocial ou mesmo opor as exceções pessoais que caberiam ao terceiro, se 

existir.

Ora, não havendo nem ao menos um 

princípio de prova, capaz de suscitar a dúvida no espírito do julgador, não 

era mesmo cabível sua pretensão de comprovar todas essas alegações 

unicamente com a prova oral  oitiva de SANDRO e o depoimento pessoal 

do representante do embargado.

II. Não obstante a questão atinente à 

prescrição possa ser alegada reconhecida a qualquer momento e grau de 

jurisdição, por certo que no caso não há viabilidade de ser acolhida.

Isso porque, antes de adentrar na análise 

do transcurso do prazo prescricional, fazia-se necessária a comprovação 

da adulteração na data de emissão da cártula a fls.33.  E tal circunstância 

não dispensaria a produção da prova grafotécnica, a qual não fora 

requerida na instancia a quo. 

E não sendo a matéria levada a 

conhecimento do juízo a quo, não se instaurou o contraditório, nem 

mesmo fora requerida a prova necessária para seu reconhecimento. Está-

se diante de um óbice de julgamento, por inexistir a perícia para fins de 

apreciação da alegada falsidade, apta a afastar a prescrição da pretensão 

da ação monitória.

 A prova pericial advém da necessidade de 

se demonstrar no processo fato que dependa de conhecimento especial 

que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e 

do juiz de cultura média. 
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III. No que concerne à necessidade de se 

provar a causa subjacente, é cediço que a demonstração da causa 

subjacente à emissão da cártula não é requisito exigível do portador do 

título de crédito, no momento em que se ajuíza a ação monitória. 

Conforme já decidiu o Superior Tribunal Justiça:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. 
VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 
DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA 
DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE. 
POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o 
lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que 
é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 
60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título 
como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele 
em que se situa a agência pagadora.

2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 
da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da 
prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de 
locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, 
prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado 
o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o 
artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de 
ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, 
como no caso em julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, 
conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá 
necessidade de descrição da causa debendi.
4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido 
oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico 
subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em 
decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres 
cambiários inerentes ao título de crédito.
5. Recurso especial provido.1 (grifos nossos)

E também por meio da edição da Súmula 

nº 531 que pôs fim à presente discussão: "Em ação monitória fundada em 

cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao 

negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

1 REsp. n. 926.312/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. em 20.09.2011.
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É certo que o cheque é título de crédito 

dotado de presunção de liquidez e certeza e, consoante explana Luiz 

Emygdio F. da Rosa Jr.2, consubstancia título cambiário abstrato, formal, 

resultante de mera declaração unilateral de vontade, pelo qual uma pessoa, 

designada emitente ou sacador, com base em prévia e disponível provisão 

de fundos em poder de banco ou instituição financeira a ela assemelhada 

por lei, denominado sacado, dá contra o banco, em decorrência de 

convenção expressa ou tácita, uma ordem incondicional de pagamento à 

vista, em seu próprio benefício ou em favor de terceiro, intitulado tomador ou 

beneficiário.

Ora, houve a configuração do teor do artigo 

700, do novo Código de Processo Civil, de modo que o cheque prescrito é 

hábil a instruir a monitória. Nesse sentido, a demonstração do negócio 

jurídico que deu causa à emissão da cártula que embasou a demanda não 

configura elemento essencial da ação, de modo que não há que se cogitar 

que o autor da monitória a comprove. 

Assim, não cabe ao apelado o ônus de 

comprovar a causa subjacente da emissão dos títulos, ônus esse que deve 

ser imposto ao embargante, nos termos do disposto no artigo 373, inciso 

I, do novo Código de Processo Civil. E, como foi afirmado, não seria com 

a colheita do depoimento de uma pessoa que o apelante disse ter 

“emprestado” os cheques, é que seria possível a comprovação do alegado e 

eventual abusividade na cobrança, pois necessário a comprovação por 

meio de documentos.

Portanto, correta a sentença de origem, que 

julgou improcedente os embargos monitórios, constituindo de pleno direito 

os títulos em questão.

2 Títulos de Crédito, 5ª Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág. 514.
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IV. Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Majora-se a verba honorária advocatícia 

devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11º, do novo 

Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.

Nelson Jorge Junior

--  Relator  --
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