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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
nº 1007018-55.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em 
que é apelante PAROQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA, é apelado 
NRS FACTORING 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 Exmos. 
Desembargadores HERALDO DE OLIVEIRA (Presidente) e 
FRANCISCO GIAQUINTO.

São Paulo, 11 de maio de 2017.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 23777
APEL.Nº: 1007018-55.2016.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE.:   PARÓQUIA DA SAGRADA FAMÍLIA
APDA.:   NRS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AÇÃO MONITÓRIA  Pretensão de reforma da r. sentença 
que rejeitou parcialmente os embargos monitórios, 
constituindo o título executivo  Descabimento  Hipótese 
em que a ação monitória está embasada em cheque, sendo 
prescindível a discussão da “causa debendi”  Ausência de 
elementos de convicção que apontem para a inexistência da 
dívida ou para algum vício na emissão dos títulos  
Ausência de indícios de que o endosso seja irregular - 
RECURSO DESPROVIDO.

Contra a respeitável sentença proferida 

às fls. 48-56, que acolheu os embargos monitórios para 

extinguir a ação monitória com relação ao cheque 

n.901003 (CPC, art. 485, VI) e os rejeitou para condenar 

a ré ao pagamento da quantia prevista no cheque n. 

900991, apela a embargante, Paróquia da Sagrada Família 

(fls. 64-68).

Sustenta que o cheque não foi regulamente 

endossado, pois no verso da cártula há apenas a 

assinatura do nome da favorecida.

Alega que, sem o endosso, não se 

justifica a cobrança do cheque pela apelada.

Contrarrazões às fls. 73-79.

Recurso bem processado.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de ação monitória, alegando a 

autora que os cheques que instruem a petição inicial não 

foram adimplidos pela ré, ora apelante.
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O cheque cobrado via ação monitória é 

título não causal e prescinde da comprovação da sua 

“causa debendi”.

Nesse sentido, voto do eminente Ministro 

João Otávio de Noronha, no AgRg no Agravo de Instrumento 

nº 965.195/SP (2007/0241614-9), julgado aos 10.06.2008:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal 
de Justiça tem o entendimento firmado no 
sentido de ser cabível a ação monitória 
para cobrança de cheque prescrito, exigindo-
se apenas “prova escrita sem eficácia de 
título executivo (art. 1.102ª do CPC). 
Assim, desnecessário que o autor/credor 
comprove a “causa debendi” que originou o 
documento”.

No mesmo sentido, o entendimento desta 

Colenda 13ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio 

Tribunal:

MONITÓRIA - Cheque prescrito endossado a 
terceiro de boa-fé - Desnecessária a 
descrição da 'causa debendi' - 
Inoponibilidade de questões ligadas a 
causa debendi a terceiro legítimo 
possuidor do título - Recurso não provido 
(Ap. 0001313-06.2013.8.26.0615, Rel. Des. 
Heraldo de Oliveira, j. 18.11.14).

Monitoria. Cheques prescritos. Súmula 299-
STJ. Prova de cansa debendi. 
Desnecessidade, ônus do devedor. Agravo 
provido (Ap. 0026579-78.2006.8.26.0000, 
Rel. Des. Cauduro Padin, j. 29.11.06).

Competia, portanto, à apelante a 

demonstração de que o crédito cobrado inexiste, 

demonstrando que o negócio não teria se concretizado e 
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que a empresa contratada teria deixado de realizar a 

instalação dos vidros, conforme contratado.

Ocorre que, apesar de ter formulado tais 

alegações, não as comprovou de forma alguma, como lhe 

cabia, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, por se tratar de fato extintivo do 

direito da autora, portadora de cheques a ela 

endossados.

Os documentos juntados aos autos do 

processo às fls. 38-44 não demonstram o alegado 

inadimplemento da empresa Regional Vidros.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de 

que a assinatura lançada no verso da cártula não seria 

hábil para materializar o seu endosso.

A aposição do nome da favorecida, 

microempresária individual, no verso do cheque constitui 

endosso em branco, habilitando a autora à cobrança da 

dívida, nos termos da lei n. 7.357/85:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, 
cheque ou na folha de alongamento e assinado 
pelo endossante, ou seu mandatário com 
poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o 
endossatário. Consistindo apenas na 
assinatura do endossante (endosso em branco), 
só é válido quando lançado no verso do cheque 
ou na folha de alongamento (destacamos).

Em que pese o esforço argumentativo da 

apelante, inexistem indícios que apontem para a 

invalidade da assinatura lançada no verso do título, 

devendo, consequentemente ser tida como regular.
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Inexistem requisitos legais que imponham 

formalidades à assinatura da pessoa natural, não se 

exigindo que seja mais complexa do que a mera aposição 

do nome.

Dessa forma, ausentes elementos de 

convicção que demonstrem a invalidade do endosso ou a 

inexistência da dívida expressa no título, correta a 

respeitável sentença que rejeitou parcialmente os 

embargos e que deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 

recurso, majorando-se os honorários fixados em favor do 

patrono da autora para o equivalente a 15% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora


		2017-05-11T14:24:59+0000
	Not specified




