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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3002724-23.2013.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante NELSON DA 
SILVA CARREIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RIBEIRO & FAZAN 
FACTORING LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª 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 COELHO MENDES 
(Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E JAIRO OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 7 de abril de 2016.

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação (com revisão) nº 3002724-23.2013.8.26.0081

Apelante(s): Nelson da Silva Cerreira Junior (AJ)

Apelado (a): Ribeiro & Fazan Factoring Ltda.
Comarca: Adamantina
Juiz (a) 1º Grau: Fabio Alexandre Marinelli Sola

Órgão 2º Grau: 15ª Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto nº 3161

CERCEAMENTO DE DEFESA  JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE  NÃO OCORRÊNCIA  
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA 
QUESTÃO  PRELIMINAR REJEITADA
MONITÓRIA  CHEQUE  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA  
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA 
DEBENDI, EM SE TRATANDO DE AÇÃO MONITÓRIA 
FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO SENTENÇA 
MANTIDA  APELO NÃO PROVIDO. 

 Cuida-se de apelação oportunamente tirada de sentença de fls. 80/82, 

proferida pelo MM. Juiz, Fábio Alexandre Marinelli Sola, que julgou parcialmente procedente a ação 

monitória, ajuizada por Ribeiro & Fazan Factoring em face de Nelson da Silva Cerreira Júnior, 

constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, o crédito oriundo de cheques juntados aos 

autos, perfazendo o valor de R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais). No mais, 

condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor atualizado da condenação, observada a benesse da gratuidade de justiça.

Apela o requerido, arguindo preliminar de nulidade da sentença, sob a 

alegação de que o julgamento antecipado da lide, obstou a produção de provas, acarretando 

verdadeiro cerceamento de defesa. No mérito sustenta a necessidade de demonstração da causa 

debendi. Pede a alteração do resultado (fls. 84/93).

Recurso manifestado em tempo oportuno e isento de preparo.
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Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões (fl. 95).

É o relatório.

A preliminar arguida é rejeitada.

Há de ficar evidenciada a necessidade da produção de prova para que o 

julgamento antecipado implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (STF-RExtr 

101.171-8/SP).

Já decidiu esta Corte que: "para que se tenha caracterizado o cerceamento 

de defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas 

as provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo, 

elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se 

mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento 

antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um 

negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito à este ou àquele tipo de prova" (Apelação n. 

990.10.076540-0, Comarca de São Paulo, 21ª Câmara de Direito Privado, j . em 9.2.2011, Rel. o 

Des. Itamar Gaino).

No mesmo sentido precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, segundo 

o qual "tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo 

autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o 

processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de 

defesa"(STJ., 6a Turma, Resp. 57.861-GO, Rei. o Ministro Anselmo Santiago, j . em 17.2.98, não 

conheceram, v.u., DJU de 23.3.98).

Alias, conforme anotou o magistrado sentenciante, conquanto se insurja o 

recorrente contra pontos formais da pretensão, em essência, não negou o débito.

Logo, suficientes os elementos constantes dos autos ao perfeito desate da 

causa e, destarte, era de rigor o julgamento antecipado da lide, com fulcro no inciso I, do art. 330, 

do Código de Processo Civil. Na verdade, tudo estava a exigir o cumprimento pelo Magistrado da 

sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias (CPC, arts. 125, II, e 130).
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Nada obstante, nunca é demais lembrar que descabe à parte avocar-se 

função adstrita ao jus dicere, para imprimir valoração outra que não ao legítimo destinatário da 

prova (CPC, art. 130), vale dizer que não pode julgar necessária a realização de mais provas ao já 

formado convencimento do sentenciante, cuja liberdade de convicção tem também assento 

constitucional.

Além disso, prova é 'meio' de convencimento do juiz (artigo 131 do C.P.C.).

Incogitável, pois, falar-se em nulidade sentencial, por cerceamento de 

defesa.

No mérito melhor sorte não lhe socorre.

O título monitório, a teor do art. 1.102-a, do Código de Processo Civil, é 

documento escrito, sem eficácia de título executivo, entendendo-se por documento escrito não só o 

instrumento, mas também toda prova documental que, somada a esse instrumento, afira-lhe 

liquidez, certeza (José Rodrigues de Carvalho Netto, Da Ação Monitória, ed. RT 2.001, p. 69).

A prova escrita é documento que, embora não prove, diretamente, o fato 

constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através da presunção, a existência do direito 

alegado.

No caso em comento a monitória está lastreada em 04 (quatro) cheques 

prescritos (fls. 14/15) que se encontravam em poder da autora. Cheques que, nessa condição, 

conquanto despidos de força executiva, são quirógrafos capazes de servir de início de prova, por 

dar presunção de veracidade às declarações que contêm (arts. 368 e 334, IV, do CPC, e art. 61, da 

Lei 7.357/85, que regem a ação de locupletamento injustificado), não havendo sequer necessidade 

de se mencionar e descrever o negócio subjacente (Fran Martins, Títulos de Crédito, vol. II/148, 

Forense, 1.993), pois, tal ação se baseia exclusivamente no fato do não pagamento, presumindo-se 

o não recebimento do valor pela simples apresentação do título (José Rogério Cruz e Tucci, A 

Causa Petendi no Processo Civil, p. 237, RT, 2001; REsp 32.722-0/PR, Rel. Min. Dias Trindade, in 

RSTJ 47/440; REsp 285.223/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 05.11.01; REsp 

262.657/MG, Rel. Min. Menezes Direito, DJ 19.03.01).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a uniformização da 

interpretação da lei federal, já proclamou que, na ação monitória fundada em cheque prescrito, não 
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se exige do autor a declinação do negócio subjacente ao débito, pois é bastante para tanto a 

juntada do próprio cheque devolvido por falta de pagamento, cabendo ao réu o ônus da prova da 

inexistência do crédito (EDcl no REsp 1.155.962/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 26.2.2010; 

AgRg no REsp 721.029/SC, Rel. Sidnei Beneti, DJU de 3.11.2008; AgRg no Ag 965.195/SP, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, DJU de 23.6.2008; REsp 1.018.177/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, DJU de 12.5.2008; REsp 612.539/ES, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 

7.5.2007; REsp 777.838/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 12.12.2005, DJU de 1º.2.2006; e 

REsp 291.760/DF, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 17.9.02, DJU de 14.4.03).

Além do que, cheque é ordem de pagamento à vista, expedida para que o 

sacado pague, a quem ele indicar ou ao portador, determinada importância, bastando a assinatura 

do emitente no documento para reconhecimento da quantia devida (RT 645/124), não tendo o 

recorrente, na hipótese vertente, em nenhum momento, negado que firmara os quirógrafos.

Ora: o procedimento monitório fica a meio-termo entre conhecimento e 

execução. A princípio com força de processo quase executivo, resta a cargo do réu dar azo, se 

assim o quiser, à eventual fase cognitiva com o oferecimento de embargos.

Ocorre que, nesta sede de conhecimento, deve o embargante (a)  

impugnar o documental que serve de substrato à demanda ou, efetivamente, (b) atacar sua causa 

debendi isto é, opor óbice material à pretensão de cobrança veiculada pelo credor, comprovando-o.

O que não se subsume ao caso em tela.

Portanto, a constituição do título era mesmo de rigor.

Desse modo, a sentença é mantida também por seus próprios e jurídicos 

fundamentos.  

Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo. 

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator

(assinatura digital)


		2016-04-07T13:52:19+0000
	Not specified




