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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008053-02.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante 
AUGUSTO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR, é apelado VERA LÚCIA 
CECCONELLO ALBINO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER 
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.

São Paulo, 11 de dezembro de 2013. 

Mauro Conti Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 21.792
APEL. Nº: 0008053-02.2012.8.26.0114
COMARCA: Campinas
JUÍZA: Lissandra Reis Ceccon
APTE.: Augusto Henrique Barbosa Júnior
APDA.: Vera Lúcia Cecconello Albino

Cheque sacado em branco e depois transmitido por mera 
tradição manual até atingir o último endossatário na 
cadeira causal. Boa-fé. Apontamento e protesto por falta 
de pagamento pouco depois de exaurido o prazo 
prescricional da última ação de que poderia se valer em 
proveito dos seus direitos. Boa fé conservada. Emitente 
com outros desabonos. Indenização indevida. Súmula 385 
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Resultado do 
julgamento invertido com os seus ônus sucumbenciais, 
arbitrados os honorários de advogado por equidade (art. 
20, §4º, do Código de Processo Civil) em R$ 1.000,00. Art. 
12 da Lei 1.060, de 1.950.

Recurso de apelação a que se dá provimento. 

Trata-se de recurso de apelação bem recebido e processado, 

preparado e impugnado, segundo qual deverá ser invertido o resultado do 

julgamento da r. sentença de fl. 76/77, pois é parte ilegítima passiva “ad causam”, 

não houve a prescrição liberatória, a falsidade da assinatura lançada no cheque 

controvertido e nem é possível falar que, havendo outros desabonos, a indenização 

seria devida.

É a suma do necessário.

O apelante é o último endossatário legitimado do cheque 

controvertido, que foi emitido em branco e depois passou a circular no comércio até 
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que foi lhe transferido sem que fosse compensado pelo banco sacado, à época, ao 

ser apresentado, com a sua devolução sem fundos, sendo então apontado e 

protestado por falta de pagamento. 

É presumida a sua boa-fé, tal qual se dá em qualquer ato ou 

negócio jurídico, bem como em seus efeitos pós-contratuais. A boa-fé não se 

resume a um mero imperativo ético-abstrato desprovido de valor na compreensão 

da norma jurídica, mas o próprio valor que justifica a sua existência e a imposição 

da sanção por seu descumprimento. 

A boa-fé é o inverso da má-fé. Esta somente é admitida depois 

de demonstrada, enquanto aquela, que se resolve em um princípio metajurídico, de 

conteúdo moral e jurídico, é sempre presumida e mantida enquanto não for desfeita 

pela má-fé, cuja existência não se concebe aqui, ainda que o cheque fosse apontado 

e protestado por falta de pagamento, depois de prescrito.

Deve-se, aliás, esclarecer neste aspecto que o cheque foi 

emitido em 3 de maio de 2.005. Desta data é que devem ser fixados três prazos 

importantes na vida do cheque. O primeiro é o decadencial de trinta dias para a sua 

apresentação à compensação pelo banco sacado. Com o seu término, inicia-se, 

então, o prazo de seis meses para a propositura da ação de execução forçada, que 

terminou em 3 de dezembro de 2.005. 

Depois, seria ainda admissível a ação residual para impedir o 

locupletamento ilícito, em dois anos, nos termos do art. 61 da Lei 7.357, de 1.985, 

cujo termo final se deu em 3 de dezembro de 2007, o qual nada precisaria 

comprovar pela natureza cambiária da obrigação controvertida, em atenção à sua 

natureza abstrata e independente. E, por fim, a residual, em três anos, dando-se o 
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seu termo final em 3 de dezembro de 2.010 (art. 206, §3º, inciso IV, do Código 

Civil.

O cheque foi apontado em Cartório em 19 de setembro de 

2011. Portanto, pouco tempo após ocorrer a última prescrição para o exercício pelo 

cessionário de seus direitos, em reconhecimento de que não é possível falar aí em 

sua má-fé e muito menos no abuso ou em falsidade para impregná-lo com a sua 

invalidade, por nulidade. O cheque foi devolvido por falta de fundos e não por 

divergência de assinatura, confirmando implicitamente a sua validade em confronto 

com o cartão de autógrafos existente no banco.  

Não houve, de outra parte, durante a instrução processual, 

qualquer prova técnica pericial que concluísse pela falsidade da assinatura. Esta não 

poderia ser presumida diante do devido processo legal, penhor que se impõe em 

qualquer processo para excluir a idéia do falso e mesmo finalmente de indenização 

devida, havendo outros desabonos anteriores da emitente para excluir a sua 

proteção de sua personalidade. 

O entendimento é pacífico a respeito  súmula 385, do 

Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado 

o direito ao cancelamento”.

É dizer, não se pode falar com os adminículos probatórios 

recolhidos nos autos que a inscrição propalada foi promovida irregularmente e 
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mesmo que fosse nada seria possível reclamar do endossatário, que  recorde-se  é 

o último portador do cheque em questão, hoje reduzido a uma mera obrigação 

moral pela consumação da prescrição liberatória.

O resultado do julgamento deve ser invertido para excluir a 

indenização e impor a emitente os ônus do sucumbimento, arbitrados os honorários 

de advogado por equidade em R$ 1.000,00 nos termos do art., 20, §4º, do Código 

de Processo Civil, à luz do art. 12 da Lei 1.060 de 1.950.

Posto isto, dá-se provimento ao recurso.

MAURO CONTI MACHADO

Relator

Assinatura Eletrônica
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