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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027876-62.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante 
HONORINA A. MARTINS CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LEONARDO 
BENASSI VALENTIM (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e negaram 
provimento à apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA 
PESSOA E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 22 de agosto de 2016. 

Ricardo Pessoa de Mello Belli
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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19ª Câmara

Apelação nº 1027876-62.2014.8.26.0602

Comarca: SOROCABA  4ª Vara Cível 

Apelante: HONORINA A. MARTINS CORDEIRO

Apelado: LEONARDO BENASSI VALENTIM

MM. Juíza de primeiro grau: Maria Cláudia Moutinho Ribeiro

Voto nº 26.290

Apelação  Cheques  Ação monitória  Sentença de acolhimento 
parcial dos embargos  Cerceamento de defesa  Inocorrência  
Falta de especificação da assertiva de pagamento e da prova 
testemunhal que se pretendia produzir  Prova exclusivamente 
testemunhal incabível, à época, para a demonstração de 
pagamento, considerado o valor global do afirmado pagamento 
(CPC/73, arts. 401 c.c. 403)  Ausência de documentos que 
demonstrem o pagamento ou que sirvam de início de prova 
material da alegação  Títulos regularmente transmitidos ao autor, 
por endosso em branco, documentado no verso das cártulas  
Legitimidade do autor para a cobrança do crédito expresso nas 
cártulas.

Dispositivo: Afastaram a preliminar e negaram provimento à 
apelação. 

1. Trata-se de ação monitória proposta por 

LEONARDO BENASSI VALENTIM em face de HONORINA A. MARTINS CORDEIRO.

A r. sentença acolheu em parte os embargos 
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monitórios, apenas para considerar a fluência dos juros de mora a partir da 

citação, constituindo título executivo judicial pelo valor de R$ 2.800,00, com 

correção monetária desde os vencimentos e juros de mora a partir da citação. 

Outrossim, proclamou a sucumbência recíproca e equivalente, compensando os 

honorários advocatícios (fls. 109/111).

Apela a embargante, suscitando preliminar de 

cerceamento de defesa, com o argumento de que o julgamento antecipado da 

lide lhe tolheu o direito de produzir prova oral, com vistas à demonstração do 

pagamento. Quanto ao mais, argumenta ter havido o pagamento do débito, 

além de ser o apelado parte ilegítima para figurar no polo ativo da relação 

processual, uma vez que os cheques eram nominativos e não foram endossados 

(fls. 117/126).

2. Recurso tempestivo (fls. 113 e 117) e respondido 

(fls. 136/151).

Não há preparo, por ser a apelante beneficiária da 

gratuidade da justiça (fl. 134).

É o relatório do essencial, adotado o da r. sentença 
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quanto ao mais.

3. Não procede a preliminar de cerceamento de 

defesa.

Diz a apelante que pretendia provar o suposto 

pagamento mediante depoimento de “duas testemunhas oculares” (cf. fl. 120).

Era de rigor, contudo, que a apelante melhor 

especificasse a assertiva, com vistas ao convencimento da necessidade da 

prova, como, por exemplo, quem seriam essas testemunhas, quando teria 

ocorrido a dação em pagamento, em que condições, por que valor o suposto 

credor José Paulo teria aceito os móveis e semoventes etc.

Ora, só as alegações sérias, especificadas e críveis 

ensejam a abertura da fase instrutória; do contrário, impõe-se o pronto 

julgamento, sabido que ao juiz cabe o poder-dever de indeferir “as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias” (CPC de 1973, art. 130). 

Cabe considerar, ainda a respeito, que a prova em 
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questão haveria de ter sido produzida ainda sob a égide do CPC de 1973, cujo 

art. 403 (c.c. 401) era expresso ao proibir a prova exclusivamente testemunhal 

para a demonstração do pagamento de obrigação de valor superior a dez 

salários-mínimos  no caso, a suposta dação teria sido feita para satisfazer 

dívidas no valor global de R$ 38.265,79 (cf. fl. 64).

4. Pois bem. Em embargos, afirmou a apelante haver 

satisfeito a dívida mediante dação em pagamento ao primitivo credor, José 

Paulo Aparecido Valentim, pai do apelado (v. fl. 63).

No entanto, além de não haver um mínimo de prova 

documental a demonstrar a alegada dação em pagamento, não é crível que a 

apelante, qualificada como “assistente financeira” (v. fl. 96/97), e seu marido, 

tenham simplesmente entregue os móveis e semoventes sem exigir recibo de 

quitação com a discriminação dos débitos abarcados pela suposta dação  que, 

segundo ainda a apelante, alcançaria inúmeros cheques cobrados em outras 

demandas, no valor global de R$ 38.265,79 (cf. fl. 64).

Aliás, tal conduta seria ainda mais esperada a se 

considerar verdadeira a alegação de que o primitivo credor não estava na posse 
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dos cheques, os quais estariam em poder de agiotas e empresas de factoring (fl. 

64, primeiro parágrafo).

5. Não procede, por igual modo, a alegação de 

ilegitimidade ativa.

Isso porque, embora os cheques sejam nominativos 

a terceiros, todos eles contam com rubrica aposta no verso daquelas cártulas, o 

que configura regular endosso em branco.

Observe-se que o art. 19, §1º, da Lei 7.357/85 

estabelece que “o endosso pode não designar o endossatário. Consistindo 

apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando 

lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”, exatamente como 

ocorreu no caso em tela.

Donde a legitimidade do apelado, portador daquelas 

cártulas, para a cobrança do crédito expresso nos indigitados cheques.

Meu voto, portanto, afasta a preliminar e nega 
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provimento à apelação. 

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
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