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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação nº 

1011674-95.2013.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que é apelante LUCIMAR DA 

SILVA RIBEIRO, é apelado ARNALDO FARCHI. 

ACORDAM, em 37ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e 

negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação do Exmos. 

Desembargadores PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E 

JOSÉ TARCISO BERALDO. 

São Paulo, 1 de dezembro de 2015

João Pazine Neto

RELATOR

Assinatura Eletronica 
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Apelação Nº 1011674-95.2013.8.26.0100 Comarca: São Paulo

Apelante: LUCIMAR DA SILVA RIBEIRO 

Apelado: ARNALDO FARCHI

Juíza sentenciante: Adriana Brandini do Amparo

Voto nº 14.056

Apelação digital. Ação declaratória de inexigibilidade de débito 
c/c indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de 
defesa. Inocorrência. Cheque. Autora que não nega a emissão 
da cártula. Título autônomo, abstrato e de admitida circulação. 
Alegação de pagamento da dívida. Depósitos efetuados na 
conta do Réu que não comprovam o pagamento do débito 
representado pelo cheque, pois nenhuma referência a ele é feita. 
Falta de cautela da Autora ao não resgatar a cártula no 
momento do alegado pagamento. Precedentes jurisprudenciais. 
Sentença de improcedência mantida. Preliminar rejeitada e 
recurso não provido.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória julgada 

improcedente pela r. sentença de págs. 105/107, cujo relatório adoto, com condenação 

da Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC. Julgou improcedente 

ainda a Cautelar de sustação de protesto em apenso, com consequente revogação da 

liminar lá concedida. 
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Apela a Autora (págs. 113/119) para alegar, em síntese, 

que ingressou com esta ação em razão da cobrança de dívida já paga. Argumenta ter 

ocorrido o cerceamento de sua defesa, o que acarreta a nulidade do julgado. Colaciona 

alguns julgados acerca de seu entendimento. Alega que as provas possíveis se fundam 

especialmente em depoimentos pessoais. Assevera que as provas trazidas aos autos não 

foram devidamente apreciadas pela n. Magistrada “a quo”. Informa que a cártula venceu 

em 02/08/2012 e os comprovantes datam de momento posterior, o que demonstra o 

pagamento da cártula. Enuncia que a diferença do valor pago se deu justamente em 

razão do tempo prolongado do efetivo pagamento. Argumenta que a cártula colacionada 

à pág. 86 é a mesma da qual o Apelado demandou contra ela, conforme em anexo a 

inicial e cópia da mesma cártula. Afirma que os depósitos efetuados sequer foram 

impugnados pelo Apelado em sua contestação. Sustenta ter quitado a dívida, 

representada pelo cheque acostado aos autos.

Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos 

(pág. 124). Preparo anotado às págs. 120/121. Contrarrazões às págs. 127/131.

É o relatório.

A r. sentença de págs. 105/107 não comporta reparos.

De início, não se deve falar em cerceamento de defesa. 

Segundo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a necessidade da produção de 

prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 

101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na hipótese dos autos.
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Nos autos já se encontravam elementos de prova 

suficientes à análise das pretensões deduzidas, a justificar o julgamento antecipado.

Os depoimentos pessoais pretendidos pela Apelante (pág. 

117) em nada contribuiriam para um julgamento diverso do realizado, até porque a 

prova era de natureza estritamente documental, de modo que deveria ter sido 

apresentada com a inicial ou contestação (artigo 396 do Código de Processo Civil). 

Razão alguma transparece para a dilação probatória em audiência.

No mérito, em que pesem os argumentos enunciados pela 

Apelante, o recurso não comporta provimento.

Cediço que o cheque é regido pelo princípio da abstração e 

não está vinculado ao negócio jurídico que lhe deu origem, de sorte que não pode a 

Apelante se negar ao cumprimento da obrigação por ele representada. 

A Autora, ora Apelante, não nega a emissão do cheque, ao 

contrário, a afirma. Contudo, as alegações de que quitou o débito representado pela 

cártula não restaram comprovados. Em que pese ter ela juntado os comprovantes de 

depósito de págs. 17/18, realizados na conta do Apelado, o fato é que ela possuía dois 

cheques em posse do Réu (págs. 86 e 88), ambos devolvidos por ausência de fundos 

(págs. 87 e 89), cujos pagamentos e respectivos resgates das cártulas não restaram 

demonstrados nos autos. Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, em caso 

análogo:

“AÇÕES DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

TÍTULO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Cheque. Título que 

mantém suas características. Autora que não se desincumbiu de afastar os 

requisitos próprios. Ausência de demonstração do efetivo pagamento do débito 

representado pelo título. Sucumbência que permanece inalterada, não 
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representando fixação exagerada. Improcedência mantida, com fundamento no 

art. 252, do Regimento Interno. Recurso improvido” (Apelação nº 

9170634-66.2006.8.26.0000  Des. Rel. ADHERBAL ACQUATI  julgado em 

02/08/2011).

Como bem enunciou a i. Magistrada sentenciante, à pág. 

106: “... verifica-se que, além de o valor não corresponder à exata importância do 

cheque e não existirem nos autos elementos que permitam identificar que os 

pagamentos são a ele referentes, os comprovantes de fls. 17 e 18 datam de 19/09/2012, 

11/10/2012, 08/11/2012 e 22/11/2012, datas posteriores à indicada no cheque para 

apresentação (fl. 88). Saliente-se que o réu afirma que a autora efetuou outros 

empréstimos, inclusive apresentando outra cártula emitida pela autora em seu favor (fl. 

86)”.

Verifica-se que a Autora não teve a cautela necessária em 

efetuar os pagamentos e resgatar o título com quem estava de posse do mesmo. Sequer 

buscou um recibo que indicasse que tais pagamentos se referiam a um dos cheques 

emitidos e devolvidos por ausência de fundos.

Sobre o assunto, ainda:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Prova de 

pagamento ausente. Título exequível. Tratando-se de um título cambiário, a prova 

da quitação só poderia ter ocorrido à vista da cártula, considerando os princípios 

cambiariformes, em especial o da literalidade. Recurso não provido” (Apelação 

nº 9063574-39.2003.8.26.0000  Des. Rel. WILLIAM MARINHO  julgado em 

06/04/2011).

Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de 

forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese 

dos autos, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se 

faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância.
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Diante do exposto, rejeito a preliminar e nego provimento 

ao recurso.

João Pazine Neto

Relator




