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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. 
CHEQUES PRESCRITOS. REGULARIDADE DOS 
TÍTULOS. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.  
Em se tratando de ação monitória fundada em cheques 
prescritos, consabido que o portador do título tem a seu 
favor as presunções de certeza, liquidez e exigibilidade, 
incumbindo à parte devedora a prova de qualquer fato 
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado. No 
caso dos autos, a embargante não logrou comprovar as 
suas alegações de que a mercadoria adquirida teria sido 
entregue com atraso e posteriormente devolvida, sequer 
havendo prova de que a vendedora houvesse sido 
informada de sua insatisfação, o que poderia, 
eventualmente, indicar uma ilegítima transmissão do título 
ao atual portador. Manutenção da sentença que constituiu o 
título executivo judicial em favor da parte autora. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 

 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70061514766 (Nº CNJ: 0344039-
14.2014.8.21.7000) 
 

COMARCA DE PELOTAS 

ELISABETE MANCILHA  
 

APELANTE 

PEDRA FOMENTO E FACTORING 
LTDA  
 

APELADO 

BRINKPEL LTDA E OUTROS 
 

INTERESSADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima 

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em negar provimento ao apelo. 

Custas na forma da lei. 
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Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores DES. GUINTHER SPODE (PRESIDENTE) E DES. PEDRO LUIZ 

POZZA. 

Porto Alegre, 27 de agosto de 2015. 

 
DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT,  

Relatora. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT (RELATORA) 

Parto do relatório da sentença, lançado nas fls. 229-230, a 

seguir reproduzido: 

Trata-se de ação monitória ajuizada por PEDRA FOMENTO e 
FACTORING LTDA em face de BRINKPEL LTDA., SUCESSÃO DE 
NEREU ELIAS FUENTES, DOUGLAS NUNES GUTERRES, RENATA 
KOHLER DA SILVA, ELISABETE MANCILHA e TERESINHA DE 
LOURDES NUNES GUTERRES. Contou a parte autora que sua 
principal atividade destina-se a compra de créditos de diversas 
empresas. Disse que comprou da empresa ré BRINKPEL diversos 
títulos de crédito emitidos pelos demais réus, tornando-se credora dos 
mesmos. Contou que os cheques emitidos retornaram por que 
desprovidos de fundos, frisando que buscou o pagamento dos débitos 
junto aos requeridos, mas não obteve êxito. Disse que enviou 
notificação extrajudicial para a corré BRINKPEL, estando esta 
constituída em mora. Requereu a procedência da ação. Juntou 
documentos. 

Citada, a ré ELISABETE MANCILHA opôs embargos à monitória, 
alegando prescrição. Ademais, sustentou que a falta de pagamento 
deu-se em razão de não ter realizado qualquer transação financeira 
com a parte autora. Disse que a ré BRINKPEL deixou de entregar as 
mercadorias compradas, e por isso procedeu à suspensão dos cheques 
emitidos. Pediu AJG e juntou documentos, requerendo a improcedência 
da ação.  

Deferida AJG a corré Elisabete. 
Citada, a parte ré BRINKPEL opôs embargos alegando não ter 

condições de adimplir a dívida em virtude da falência da empresa. Pediu 
a improcedência da ação, juntando documentos. 

Citada, através de seu representante, a SUCESSÃO DE NEREU 
ELIAS FUENTES opôs embargos alegando que o réu faleceu e não 
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deixou bens e por isso os herdeiros não podem ser responsabilizados 
por tal dívida. Disse que em momento algum a parte autora comprovou 
a transação comercial operada, requerendo a improcedência da 
demanda. Pediu AJG e juntou documentos. 

Deferida AJG. 
A parte autora impugnou os embargos opostos pela Sucessão de 

Nereu Elias Fuentes. 
Citados, os réus TERESINHA DE LOURDES NUNES 

GUTERRES, DOUGLAS NUNES GUTERRES e RENATA KOHLER DA 
SILVA deixaram transcorrer in albis o prazo contestacional. 

Em saneamento foi afastada a prejudicial de prescrição e 
regularizado o polo passivo da demanda. 

Instadas, as partes não requereram outras provas. 
Vieram os autos conclusos. 

 

Em complemento, aduzo ter sobrevindo o julgamento de 

procedência da ação, nos seguintes termos: 

POSTO ISSO, forte no art. 269, I, do CPC, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação monitória e DESACOLHO os 
embargos opostos. Outrossim, declaro constituídos de pleno direito 
títulos executivos judiciais os cheques das fls. 47/73, pelo valor de cada 
cheque emitido, atualizado monetariamente pelo IGP-M desde a data do 
vencimento de cada cártula, e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês, a contar da citação, observada, ademais, a devida 
correspondência entre o devido por cada um dos emitentes dos 
cheques, à exceção da codevedora Brinkpel Ltda., que responde, 
solidariamente, pelo todo devido, prosseguindo-se na forma dos arts. 
475-I e seguintes do CPC. 

Sucumbente, CONDENO os réus/embargantes, em igual 
proporção, ao integral pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios ao patrono da parte autora/embargada, os quais fixo em 
R$ 1.500,00, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. Ao abrigo da AJG os 
réus ELISABETE MANCILHA e SUCESSÃO DE NEREU ELIAS 
FUENTES. 

 

Irresignada com a sentença, apela a ré Elizabete Mancilha (fls. 

234-235), aduzindo que os cheques objeto da ação monitória foram todos 

sustados em razão da não realização dos negócios que deram causa à sua 

emissão, estando evidenciado, portanto, no caso concreto, o fato extintivo da 
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obrigação de adimpli-los. Assim, propugna o provimento do recurso, 

julgando-se improcedente a ação. 

A parte autora, em contrarrazões recursais (fls. 239-241), pede 

a manutenção do decisum. 

Ascenderam os autos a este grau de jurisdição, vindo a mim 

conclusos para julgamento. 

Foram cumpridas as formalidades do art. 551 do Código de 

Processo Civil. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT (RELATORA) 

Colegas. 

Trata-se de ação monitória ajuizada por Pedra Fomento e 

Factoring Ltda. em face de Brinkpel Ltda., Nereu Elias Fuentes, Douglas 

Nunes Guterres, Renata Kohler da Silva, Elisabete Mancilha e Teresinha de 

Lourdes Nunes Guterres. 

A ação encontra-se fundada em 27 cheques prescritos, os 

quais foram emitidos em favor da demandada Brinkpel pelos demais 

requeridos, e que, posteriormente, foram endossados em prol da 

demandante (vide o verso das cártulas juntadas às fls. 47-73 dos autos).  

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, veredicto 

contra o qual se insurge tão somente a requerida Elisabete Mancilha, 

emitente de 9 (nove) dos 27 (vinte e sete) cheques que amparam a 

demanda. 

A questão devolvida à apreciação deste colegiado, portanto, 

limita-se à exigibilidade, ou não, dos nove cheques emitidos por Elizabete, 
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visto que, não tendo sobrevindo recurso dos demais requeridos, perenizada 

restou a lide com relação a eles. 

Feita essa breve introdução, prossigo no exame da 

desconformidade recursal.  

O ajuizamento da ação monitória, em princípio, não exige a 

demonstração ou a discussão da causa subjacente que deu origem ao título, 

porque o cheque é título cambiário e ordem de pagamento à vista, que 

independe de comprovação da sua origem.  

Nos embargos opostos, a requerida alega ter emitido as 

cártulas das fls. 60-68 para fins de aquisição de mercadorias junto à 

empresa Brinkpel e que, em razão da entrega das mercadorias após o prazo 

ajustado, procedeu na sua devolução, bem como na sustação dos títulos 

emitidos. 

Ocorre que os cheques, como dito alhures, circularam, 

encontrando-se, atualmente, com a parte autora, não cabendo a ela, legítima 

portadora das cártulas e terceira de boa-fé, responder pelas exceções 

decorrentes do negócio alegadamente desfeito. 

No tópico, insta consignar que as arguições defensivas de 

inadimplemento não foram sequer minimamente demonstradas no processo, 

não existindo qualquer comprovação de que a mercadoria adquirida tivesse 

sido entregue com atraso e por isso devolvida pela ré, sequer havendo prova 

de que a vendedora houvesse tomado conhecimento da desistência da 

adquirente, o que poderia, eventualmente, indicar uma ilegítima transmissão 

do título ao atual portador.  

Outrossim, importante ser sublinhado que os cheques foram 

emitidos em pagamento de produtos comprados em seis momentos distintos 

(entre os meses de setembro de 2006 e novembro de 2006), e não em uma 

única oportunidade, circunstância que derrui a arguição de inadimplemento 
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contratual da beneficiária dos títulos, haja vista não ser crível que a ré, 

estando descontente, permanecesse a realizar sucessivas aquisições no 

mesmo estabelecimento. 

Destarte, a apelada, enquanto eminente dos cheques, e porque 

não logrou êxito em rechaçar a presunção de liquidez e exigibilidade dos 

valores neles representados como devidos, deve responder pela dívida. 

Nesse sentido, listo o seguinte precedente desta Câmara: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. 
Tratando-se de ação monitória fundada em cheque 
prescrito, mostra-se suficiente à parte a apresentação 
da cártula, para demonstração de sua qualidade de 
credora, sendo desnecessária a comprovação do 
negócio jurídico subjacente à cártula, incumbindo à 
parte adversa a comprovação de fato extintivo, 
modificativo ou impeditivo daquela pretensão. No caso, 
não há prova suficiente do alegado pagamento da dívida, 
ônus que incumbia à embargante, do qual não se 
desincumbiu. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 
70058627563, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 
Julgado em 11/09/2014) (grifei) 

 

Por tais motivos, deve ser mantida a sentença, nos seus exatos 

termos. 

Em face do exposto, nego provimento ao apelo. 

É como voto. 

 

 

 
DES. PEDRO LUIZ POZZA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. GUINTHER SPODE (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. GUINTHER SPODE - Presidente - Apelação Cível nº 70061514766, 

Comarca de Pelotas: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: RITA DE CASSIA MULLER 


