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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001450-06.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOÃO ANTONIO 
LISTA, é apelado LIDERCRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 MELO COLOMBI 
(Presidente sem voto), CARLOS ABRÃO E MAURÍCIO PESSOA.

São Paulo, 20 de setembro de 2017.

Lígia Araújo Bisogni
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31382
APEL. Nº: 1001450-06.2015.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE: JOÃO ANTONIO LISTA
APDA: LIDERCRED FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

MONITÓRIA  Cheques  Exigência apenas de apresentação do 
documento ao qual se deseja conferir a executividade  
Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo  Inexistência de um 
fundamento de direito e/ou um fato modificativo, impeditivo ou 
extintivo, capaz de operar a desconstituição dos títulos  
Inteligência do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo 
Civil  Declaração juntada pelo embargante que só corrobora a 
existência do negócio subjacente  Sentença mantida  Recurso 
não provido.

                                                 

Trata-se de ação monitória ajuizada por Lidercred Factoring 

Fomento Mercantil Ltda contra João Antônio Lista que, pela r. sentença (págs. 

119/122), proferida pela magistrada DANIELA ALMEIDA PRADO NINNO, cujo 

relatório se adota, foi julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de 

R$ 14.021,07, acrescidos de correção monetária pela tabela prática do E. TJSP 

desde a emissão de cada título e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, 

carreando ao réu a sucumbência de custas e despesas processuais, além de 

verba honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, apelou o réu sustentando que os cheques foram pós-

datados e emitidos originalmente para fins de compra de pneus usados do sr. 

Clodoaldo Francisco do Nascimento, conforme declaração juntada nos autos. 

Alega que houve desacordo comercial, razão pela qual sustou os cheques pela 

alínea 21. Afirma que não houve qualquer tentativa de contato amigável, bem 

como que não sabia o paradeiro dos cheques até ser citado. Entende como 

admissível as exceções pessoais derivadas do negócio subjacente ao 

faturizador/cessionário, mormente porque não foi notificado da referida cessão. 

Aduz que a ré tem o ônus de comprovar a transação por meio da cessão 

realizada e que a faturizadora não diligenciou a validade do negócio subjacente.

Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 135/141), 

subiram os autos.  

É o relatório.

A presente demanda visa constituir em título executivo judicial os 
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cheques de nºs 850455, 850456, 850457 nos valores de R$ 3.382,00, R$ 

4.980,00 e R$4.980,00, respectivamente.

Pois bem, já se pacificou o entendimento de que a ação monitória 

é meio adequado para cobrança dos cheques, objetos da ação, haja vista que 

sem força executiva autoriza o manejo da ação monitória, por se tratar de 

documento escrito que comprova a existência do débito, satisfazendo, desse 

modo, os arts. 700 e 701, do Novo Código de Processo Civil (Súmula 299 do 

STJ).

Demais disso, em precedente jurisprudencial, o C. STJ deixou 

assentado que, "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 da inexistência do débito" (REsp. 

n° 541666/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 05/08/04, DJ de 02/05/2005, p. 

356).

Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob o 

regime do art. 1.036, do Novo Código de Processo Civil, aquela Egrégia Corte 

assentou a dispensa da discussão da causa originária em hipóteses como a 

presente.

Aliás, restou decidido que: "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 da cártula" (REsp 

n° 1.094.571 - SP (2008/0215442-5), rel. min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 

4/2/2013).

Ainda, para colocar uma pá de cal sobre a matéria, a Súmula 531, 

do Colendo STJ que dispõe: "em ação monitória fundada em cheque prescrito, 

ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente 

à emissão da cártula" (REsp 1.094.571 e REsp 1.101.412).

De qualquer modo, é claro que o réu, no caso, o embargante-

apelante, pode sempre trazer à baila a discussão sobre o negócio subjacente, 
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mormente no presente caso em que há alegação de que os títulos foram 

transferidos à empresa de Fomento Mercantil. Nessa hipótese, porém, cabia a ele 

a prova dos fatos elisivos do direito afirmado pela autora, ônus do qual não se 

desincumbiu, olvidando os termos da legislação processual civil, conforme dispõe 

o art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Isso porque a declaração acostada em defesa, prestada pelo Sr. 

Clodoaldo (pág. 88), simplesmente afirma que os cheques se referem a venda de 

pneus usados, mas sequer menciona desacordo comercial entre as partes ou que 

os produtos supostamente vendidos apresentaram problemas.

Assim, referida declaração somente corrobora a existência de 

lastro para emissão dos títulos. Aliás, verifica-se por meio de pesquisa realizada 

no e-SAJ, a existência de várias ações intentadas pelo autor de anulação de 

títulos, cancelamento ou sustação de protesto (págs. 99/114).

Assim, diante dos cheques já sem força executiva (Lei 7.357/85, art. 

47), cumpria ao apelante provar a existência de um fundamento de direito e/ou um 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo, capaz de operar a desconstituição dos 

títulos, a teor do CPC, art. 373, inciso II do NCPC, trazendo prova cabal de suas 

alegações, com vistas a afastar a pretensão de recebimento do crédito. E, não 

tendo produzido qualquer prova nesse sentido, é mesmo caso de procedência do 

pedido inicial.

Por fim, mesmo considerando a existência de cessão de crédito, 

a regra insculpida no art. 290 do Código Civil vigente tem a finalidade única de 

impedir que o pagamento tenha que se repetir, caso seja efetuado ao credor 

primitivo, quando cedido o crédito sem a notificação. Assim, a falta de notificação 

não tem o condão de tornar a dívida inexigível, porquanto ela existe e não foi 

paga.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
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