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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0064891-34.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante ANA PAULA DAURICIO DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é 
apelado ALCIR FELIPE GONÇALVES.

ACORDAM, em 24ª Câmara Extraordinária 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 Exmos. Desembargadores JOVINO 
DE SYLOS (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA 
ROCHA.

São Paulo, 31 de outubro de 2016. 

Jovino de Sylos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 28.960
APEL.Nº: 0064891-34.2012.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.  : ANA PAULA DAURÍCIO DE MATTOS
APDO.  : ALCIR FELIPE GONÇALVES

*Monitória  cheques  embargos monitórios fundados 
na ilegitimidade ativa do embargado para a cobrança dos 
títulos, não indicação do negócio subjacente e excesso no 
valor cobrado legitimidade do embargado decorrente do 
recebimento dos títulos através de endosso  
desnecessidade de indicação do negócio subjacente  
Súm. 531/STJ  correção monetária devida desde o 
vencimento de cada cheque - embargos monitórios 
parcialmente procedentes  recurso improvido.*

1. Cuida-se de ação monitória ajuizada 

por ALCIR FELIPE GONÇALVES em face de ANA PAULA 

DAURÍCIO DE MATTOS, objetivando o recebimento de 

R$7.536,85, representados por 8 cheques emitidos pela 

ré e não compensados no momento da apresentação. 

2. A pretensão inicial foi impugnada 

através de embargos monitórios julgados parcialmente 

procedentes pela r. sentença de fls. 52/58 apenas para 

determinar a incidência dos juros moratórios a partir 

da citação, declarando constituído título executivo 

judicial em favor do embargado no importe de R$5.620,00 

(valor nominal dos títulos). Embargos de declaração 

foram opostos por ambas as partes (fls. 60/62 e 65/66) 

e rejeitados (fls. 63 e 67).

3. Recorreu a embargante (fls. 69/75), 

arguindo cerceamento de defesa, tendo em vista o 

julgamento antecipado do feito sem a produção de 

perícia grafotécnica e das demais provas necessárias 

para a comprovação da veracidade de suas teses. 
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Ademais, “ao falar de cessão civil, com base no art. 

919 do Código Civil, a r. decisão esqueceu-se de que as 

cártulas, se corretas e apresentadas à boca do caixa 

bancário, teriam sido pagas ou haveria obstrução da 

conta corrente da emitente. Essa preocupação inexistiu. 

É uma prova das chamadas maquiavélicas, das cártulas 

por terem sido roubadas, adquiridas ou recebidas de 

terceiros com a finalidade de espoliar a dona da conta 

corrente, se verdadeira fosse sua assinatura nas 

cártulas, o que eu fora castrado pelo MM. Juiz 

monocrático de forma empírica” (fls. 71). Arguiu 

carência da ação porque os títulos acostados aos autos 

foram emitidos nominalmente para terceiros alheios à 

lide, bem como pelo fato de que a mera detenção de 

cheques prescritos não implica em cessão de crédito, 

pois a transmissão nominal é feita através de endosso 

consoante o art. 17 da Lei 7.354/85, de modo que não há 

dúvida acerca da ilegitimidade do embargado.

4. No mérito, afirmou que se os títulos 

fossem válidos a ação correta seria de execução, não 

monitória, e que o embargado não comprovou a origem do 

crédito. Concluiu que “os cheques podem ter sido 

roubados, comercializados ou recebidos” (fls. 71). Por 

fim, insurgiu-se contra a incidência de correção 

monetária a partir do vencimento dos títulos, tendo em 

vista que o art. 1º, §2º da Lei 6.899/81 estabelece 

como termo “a quo” a data do ajuizamento da ação.

5. O recurso foi recebido, processado e 

respondido (fls. 77/82). Os autos subiram em seguida. 

É o relatório.
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6. A preliminar de cerceamento de defesa 

não prospera, uma vez que os autos já estavam 

instruídos com os elementos necessários à formação da 

convicção do juízo. Ademais, tratando-se de questão 

exclusivamente de direito não havia necessidade de 

dilação probatória.

7. Também fica rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade “ad causam” do embargado para a cobrança 

dos títulos, uma vez que todos eles foram endossados 

conforme comprovam as assinaturas lançadas nos versos. 

E quanto à perícia grafotécnica das assinaturas, 

requerida na inicial dos embargos, realmente era 

desnecessária porque os cheques foram postos em 

circulação e estão em poder do embargado que, pelo fato 

de não haver qualquer prova em sentido contrário, 

presume-se terceiro de boa fé. 

8. No mérito, o recurso não comporta 

provimento. O cheque é ordem de pagamento à vista, 

passível de transmissão através de endosso. Tratando-se 

de título de crédito não causal, autônomo e abstrato, 

pode circular e vale por sua cartularidade. Assim, o 

fato do embargado não ter comprovado a origem dos 

títulos é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez 

que “em ação monitória fundada em cheque prescrito 

ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao 

negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súm. 

531/STJ).

9. Quanto aos cheques, os de fls. 9 e 10 

foram emitidos em favor do embargado e os demais em 

favor de Agnaldo Ângelo G. Filho e WS Factoring 
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Mercantil Ltda. e endossados em branco, conforme se 

verifica pelas assinaturas no verso dos títulos (fls. 

7, 8, 11, 12, 13 e 14). Não há prova de pagamento dos 

cheques e a embargante não se desincumbiu de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito do credor, pelo que fica mantida a obrigação de 

quitá-los.

10. Por outro lado, a alegação de que 

“os cheques podem ter sido roubados, comercializados ou 

recebidos” (fls. 71) fica desconsiderada, uma vez que o 

artigo 300 do CPC/73 deixa claro que “compete ao réu 

alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna 

o pedido do autor e especificando as provas que 

pretende produzir”. Trata-se do princípio da 

eventualidade, segundo o qual réu deve alegar todas as 

matérias que possa invocar em sua defesa, salvo as que 

devem ser invocadas em incidentes próprios, sob pena de 

preclusão. Foi o que ocorreu no caso dos autos. 

Ademais, na inicial dos embargos não foi negada a 

emissão dos títulos, limitando-se a embargante a 

impugnar a forma como circularam e os acréscimos de 

correção monetária e juros moratórios. Na verdade, ela 

até pugnou pelo “reconhecimento dos cheques de fls. 8, 

9 e 10, cujo beneficiário/portador é o autor Alcir 

Felipe Gonçalves em razão da transação havida” (fls. 

32, item “e”).

11. Por fim, correta a sentença ao 

determinar a incidência de correção monetária a partir 

do vencimento de cada título, embora o fundamento 

correto não seja o art. 1º, §1º da Lei 6.899/81 já que 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0064891-34.2012.8.26.0576 6

esta ação não é de execução, mas monitória. De todo 

modo, a correção monetária deve incidir desde o momento 

pactuado para o cumprimento da obrigação, ou seja, 

desde o vencimento de cada cheque porque se presta 

meramente à recomposição do poder aquisitivo da moeda. 

Do contrário, haveria enriquecimento indevido da 

embargante.

12. Com esses fundamentos, nega-se 

provimento ao recurso.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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