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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1055556-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEMENTA 
SÃO JORGE LTDA. ME (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JN FOMENTO 
MERCANTIL LTDA EPP..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 JACOB VALENTE 
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.

São Paulo, 12 de setembro de 2017.

Tasso Duarte de Melo
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1055556-39.2015.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO  4ª VARA CÍVEL

APELANTE: CLEMENTA SÃO JORGE LTDA. ME (JG)

APELADA: JN FOMENTO MERCANTIL LTDA. EPP

V O T O Nº 25052

AÇÃO ANULATÓRIA C.C. DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Operação de factoring. 
Cheques emitidos validamente pela representante legal da 
Apelante, conforme comprovado por perícia grafotécnica. 
Títulos representativos de obrigações líquidas, certas e 
exigíveis. Desnecessidade de prova pericial grafotécnica em 
procuração que supostamente autorizaria as operações de 
faturização. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 394/402) interposto por 

CLEMENTA SÃO JORGE LTDA. ME nos autos da ação anulatória c.c. 

declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de JN FOMENTO 

MERCANTIL LTDA. EPP, contra a r. sentença (fls. 390/391) proferida pelo MM. 

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central, Comarca de São Paulo, Dr. 

César Augusto Vieira Macedo, que julgou improcedentes os pedidos.

Sustenta a Apelante, em suma, ter sido vítima de fraude por 

um parceiro comercial de nome “Sr. Simon Benedykt”, o qual, em conluio com a 

faturizadora Apelada, teria descontado diversos cheques sem autorização; que 

não teria havido nenhum relacionamento com a Apelada, apenas teria sido vítima 

de um golpe; que a prova pericial, além dos cheques, deveria também ter 

analisado a procuração que autorizaria o desconto de cheques pelo “Sr. Simon”, 

cujo documento original não teria sido apresentado pela Apelada; que o juízo a 

quo teria se equivocado ao voltar atrás e entender desnecessária a perícia sobre 

a procuração; que o pedido deduzido na petição inicial não se limitaria à anulação 

dos cheques, mas também ao reconhecimento da inexistência do débito; que 

somente a empresa faturizada, ora Apelante, ou alguém com poderes para tanto, 

poderia ceder os seus créditos a terceiros; que o Sr. Simon não teria poderes 

para descontar os cheques em nome da Apelante; que os valores dos cheques 
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descontados, inclusive, teriam sido depositados na conta do filho do Sr. Simon; 

que a procuração não teria sido assinada pela sócia da Apelante; que a lide teria 

dois pontos controversos: o primeiro, a autenticidade dos cheques; e, o segundo, 

a autenticidade da procuração; que a nulidade não estaria nos cheques, mas sim, 

na forma como se deu a operação de faturização, sobretudo porque realizada por 

pessoa  Sr. Simon  sem poderes de representação da Apelante; que a 

assinatura da procuração seria grosseira. Pede a reforma da r. sentença, para 

que sejam julgados procedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, reconhecido o 

cerceamento de defesa, com a realização de perícia grafotécnica na procuração.

Justiça gratuita concedida a Apelante a fls. 467.

Impugnação da justiça gratuita pela Apelada às fls. 471/474.

É o relatório.

Resta prejudicada a peça apresentada pela Apelada às fls. 

471/474, intitulada “embargos de declaração”, com a finalidade de impugnar a 

decisão de fls. 467 do Relator, que concedeu o benefício da justiça gratuita à 

Apelante.

Ao contrário do que argumenta a Apelada, a concessão do 

benefício da assistência judiciária não está submetida a prévio contraditório 

judicial, seja na origem, seja em grau recursal.

Registra-se que, no caso concreto, o pedido foi formulado 

no recurso de apelação, razão pela qual a Apelada poderia ter oferecido 

impugnação em contrarrazões (art. 100 do NCPC).

Não obstante, determinado pelo Relator a juntada de 

documentos para análise do benefício (fls. 433/434), a Apelada também poderia 

ter apresentado impugnação por petição simples. Não o fez.

De qualquer sorte, os documentos citados na decisão de fls. 

467 demonstram firmemente que a Apelante não tem condições de arcar com as 

custas e despesas processuais, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.

Feita a ressalva, passa-se ao julgamento.
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O recurso não deve ser provido.

Da leitura da petição inicial em cotejo com as razões 

recursais, constata-se a clara pretensão da Apelante de alterar a causa de pedir, 

ao argumento de que imprescindível a perícia grafotécnica na procuração para 

verificação da regularidade das operações de faturização.

O argumento não deve ser acolhido.

Isso porque a pretensão da Apelante, conforme se extrai da 

causa de pedir declinada na petição inicial, é tão somente anular os cheques 

impugnados, bem como declarar inexigíveis os valores neles representados, já 

que teriam sido emitidos por pessoa diversa da “Sra. Ana Maria Matos 

Magalhães”, representante legal da Apelante.

Vejamos algumas passagens da petição inicial que deixam 

isso claro:

“Após averiguações internas, foi descoberto que o 
parceiro comercial da empresa, o Sr. Simon Benedykt, 
estava efetuando várias operações de emissão de notas 
fiscais em duplicidade para poder descontar junto às 
duas instituições: BRADESCO S/A E JN FOMENTO 
MERCANTIL LTDA.

Além das operações supramencionadas, ficou 
descoberto que foram emitidos vários cheques para a 
empresa J.N. FOMENTO MERCANTIL LTDA, sem assinatura e 
conhecimento da empresa CLEMENTA SÃO JORGE LTDA. ME, 
cujos valores resultantes da operação da troca de 
cheques na empresa J.N. FOMENTO MERCANTIL LTDA 
(factoring) eram depositados na conta do filho do Sr. 
SYMON BENEDYCT, Banco Itaú, Ag. 9337, C/c 21664-3, 
Uri Benedykt, CPF. 221.075.738-08, conforme se 
constata pelas trocas de e-mail (DOC.ANEXO), enviado 
pelo Sr. SYMON BENEDYCT para a J.N FOMENTO MERCANTIL 
LTDA.” (destacamos  fls. 02/03)

“O Sr. SYMON BENEDYCT emitiu vários cheques para 
a empresa JN FOMENTO MERCANTIL LTDA sem assinatura e 
conhecimento da empresa requerente, cujos valores 
resultantes das operações da factoring eram 
depositados na conta do seu filho do Sr. Yuri 
Benedykt.

Veja Exa., foram emitidos vários cheques para a 
empresa JN FOMENTO MERCANTIL LTDA sem assinatura e 
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conhecimento da empresa requerente, cujo os valores 
resultados das operações realizadas na empresa 
requerida JN FOMENTO MERCANTIL LTDA (factoring) eram 
depositados na conta do filho do Sr. Simon Benedykt.” 
(destacamos  fls. 04)

“Conforme prescrito em lei faltou um dos 
requisitos essenciais do cheque, que é a assinatura 
do emitente ou a de seu mandatário com poderes 
especiais, como consequência deverá ser decretado a 
inexigibilidade dos títulos.

Ainda que a ré JN FOMENTO MERCANTIL LTDA seja 
considerada terceira de boa fé há que se destacar que 
esta não exime da discussão quanto a higidez do 
título.” (destacamos  fls. 06)

E, ao final, a Apelante deduz o seguinte pedido:

“Contestada ou não, seja esta julgada totalmente 
procedente para decretar a nulidade dos títulos 
(doc.anexo), declarando-se inexigíveis os títulos e 
decretar, por consequência, sua nulidade;” (destacamos 

 fls. 11)

Como se constata, a pretensão da Apelante era tão somente 

a anulação dos cheques por vício na assinatura e, por consequência, a 

declaração de inexistência do débito.

Por esta razão, realizada a perícia grafotécnica nos cheques 

e constatado que os cheques impugnados foram todos validamente assinados 

pela representante legal da Apelante, a “Sra. Ana Maria Matos Magalhães”, o juiz 

julgou improcedente os pedidos, pois hígidos os cheques, representativos de 

obrigações líquidas, certas e exigíveis.

Diante de tal quadro probatório, dispensável a perícia 

grafotécnica na procuração que supostamente autorizaria o Sr. Simon a realizar 

operações de faturização em nome da Apelante, pois, ainda que verificada 

alguma irregularidade, tal fato não alteraria o resultado do julgamento, pois o que 

se discute nesta ação é tão somente validade dos cheques impugnados e 

regularidade do débito deles oriundo. 

No mais, incorporam-se os fundamentos da r. sentença:

“A principal alegação da autora é a de ter sido 
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vítima de fraude realizada pelos réus.
No entanto, realizada a perícia grafotécnica, 

esta foi conclusiva ao apontar que as assinaturas 
apostas nos cheques são autênticas, e pertencem à 
representante legal da empresa autora, de modo que 
'ANA MARIA MATOS MAGALHÃES assinou os cheques' (fls. 
314).

Logo, o que se verifica é que não houve fraude de 
qualquer tipo, e não há que se falar em nulidade nem 
em inexigibilidade, eis que os cheques se mostram 
perfeitamente válidos em todos os seus aspectos.” 
(destacamos  fls. 391)

 

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, 

mantida na íntegra a r. sentença.

Aumentam-se os honorários advocatícios para 15% 

sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da justiça gratuita.

Petição de fls. 471/474 prejudicada.

TASSO DUARTE DE MELO
                Relator
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