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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4002385-41.2013.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é 
apelante VALÉRIA FÁTIMA BASSEGA CAMPOS, é apelado COMERCIAL DE 
ALIMENTOS DAVINES LTDA.

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, 
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES 
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E CLÁUDIA 
GRIECO TABOSA PESSOA.

São Paulo, 26 de novembro de 2015. 

Salles Vieira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 25395
APEL.Nº : 4002385-41.2013.8.26.0568
COMARCA : SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APTE.   : VALÉRIA FÁTIMA BASSEGA CAMPOS
APDA.   : COMERCIAL DE ALIMENTOS DAVINES LTDA

“AÇÃO MONITÓRIA  EMBARGOS - CHEQUE  
EMISSÃO ERM BRANCO - CERCEAMENTO DE 
DEFESA  Pretensão à produção de prova testemunhal, a 
fim de demonstrar que os cheques foram preenchidos por 
terceiro  Irrelevância - Estando o processo devidamente 
instruído com documentos capazes de formar o 
convencimento do magistrado, cabível o julgamento 
antecipado da lide  Inteligência do art. 330, I, do CPC  
Preliminar afastada - Apelo improvido”.

“CONEXÃO  INEXISTÊNCIA  Ausência de identidade 
de objeto e causa de pedir entre a presente ação monitória, 
e outras monitórias anteriormente propostas, pela mesma 
credora  Cheques distintos  Hipótese, ademais, em que as 
ações monitórias anteriores já foram julgadas, constituindo-
se os títulos executivos  Aplicação da Súmula nº 235 do C. 
STJ  Preliminar afastada - Apelo improvido”.

“AÇÃO MONITÓRIA  EMBARGOS  CHEQUE  
EMISSÃO EM BRANCO  CAUSA SUBJACENTE - 
Devedora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato 
desconstitutivo do direito da credora - Reconhecido que o 
cheque é título não causal, sendo o fato gerador da 
obrigação a emissão daquele, e o fundamento, o 
inadimplemento da obrigação - Reconhecido que aquele 
que entrega cheque em branco a outrem, corre o risco de tê-
lo preenchido em valor e para finalidade alheia à sua 
vontade, não podendo se eximir do pagamento do valor 
constante da cártula -Ausência de provas capazes de elidir 
a presunção de liquidez e certeza do título de crédito  
Ausente, ainda, prova do pagamento, que se faz, no caso de 
títulos de crédito, mediante resgate do título - Arts. 321 e 
324 do CPC - Decisão mantida - Apelo improvido”.

Apelo da embargante em face da r. sentença 
de parcial procedência, proferida em ação monitória.

Sustenta, preliminarmente, o cerceamento de 
defesa, uma vez que necessária a produção de prova 
testemunhal. Ainda em preliminar, alega que o 
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reconhecimento da conexão é de rigor, nos termos do art. 
103, do CPC. No mérito, alega que inobstante a autonomia 
e abstração do cheque, é possível a discussão da causa 
debendi. Afirma que é estudante, e não tem a menor 
condição de emitir cheques em valores altos, como o aqui 
apresentado. Afirma que emitiu cheques em branco em 
favor de seu marido, Reinaldo Campos, o qual, por sua 
vez, depositava os valores na conta de Davis Bruscagin 
de Assis. Este tipo de negócio é muito comum em sua 
cidade, onde uma pessoa troca/empresta um cheque a 
outra, que, por sua vez, troca/empresta com uma terceira 
pessoa, e assim por diante. Tal fato poderia ensejar, 
até mesmo, prática ilegal de factoring. Os comprovantes 
de depósitos apresentados são mais do que suficientes 
para quitar o valor do cheque. Ademais, pergunta-se, 
será que a apelada escriturou este cheque em sua 
contabilidade? É possível cogitar, neste caso, indícios 
da prática de lavagem de dinheiro. Por fim, requer o 
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença, 
ou, sua reforma, julgando-se improcedente a ação 
monitória.

Contrarrazões da apelada, às fls. 104/112, 
pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Afasta-se, inicialmente, a preliminar de 
cerceamento de defesa.

Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 
em nota de rodapé nº 2b ao art. 330, do CPC, dizem que 
“constantes dos autos elementos de prova documental 
suficientes para formar o convencimento do julgador, 
inocorre cerceamento de defesa se julgada 
antecipadamente a controvérsia” (STJ-4ª-T., Ag 14.952-DF-
AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 
negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Tratando-se de ação monitória e estando os 
autos devidamente instruídos com documentos capazes de 
formar o convencimento do magistrado acerca da matéria 
discutida, perfeitamente possível o julgamento 
antecipado da lide.

Outrossim, a pretensão de realização de 
prova testemunhal, é irrelevante para o julgamento da 
ação, vez que o fato de o cheque ter sido assinado em 
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branco, por si só, não afasta a responsabilidade da ré, 
ora apelante, emitente da cártula, de honrar o seu 
pagamento.

Como é cediço, aquele que entrega cheque em 
branco a outrem, ainda que se trate de pessoa de sua 
confiança, corre o risco de tê-lo preenchido em valor e 
para finalidade alheia à sua vontade, não podendo se 
eximir do pagamento do valor constante da cártula. 

Veja-se:

“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo - PROCESSO: 0400762-3 - PROC. PRINC.: 3 RECURSO: 
Apelação Cível - ORIGEM: Garça - JULGADOR: 1ª Câmara - 
JULGAMENTO: 19/12/1988 - RELATOR: Guimarães e Souza - 
DECISÃO: Unânime - PUBLICAÇÃO: JTA 120/18 - MF 410/14 
CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - 
PROVA - EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - CAMBIAL - 
CHEQUE - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRETENSAO DO EMBARGANTE A 
DILACAO PROBATORIA VISANDO APURAR FALSIDADE IDEOLOGICA - 
INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE FALSIDADE - CABIMENTO, UMA 
VEZ QUE O INCIDENTE DE FALSIDADE VISA APURAR FALSIDADE 
MATERIAL E, NAO FALSIDADE IDEOLOGICA - RECURSO 
DESPROVIDO. EXECUCAO POR TITULO EXTRAJUDICIAL - CAMBIAL 
- CHEQUE - EMISSAO EM BRANCO - ENTREGA DO TITULO PELO 
SIGNATARIO A TERCEIRO SEU AMIGO QUE POR SUA VEZ O 
ENTREGOU AO PORTADOR - ALEGACAO PELO SIGNATARIO DE 
PREENCHIMENTO ABUSIVO - DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE 
INEXISTENTE PACTO ENTRE O SIGNATARIO E O PORTADOR DO 
CHEQUE - ARTIGO 388, II DO CPC - EMBARGOS DO DEVEDOR 
IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. MFLP/MLA”.

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Apelação 991081069203 (7322534800) Relator(a): Maurício 
Ferreira Leite Comarca: Franca Órgão julgador: 21ª 
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 21/10/2009 
Data de registro: 23/11/2009 Ementa: ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA - Pedido formulado em sede recursal - Pretensão 
de se agregar efeito suspensivo ao recurso de apelação, 



PODER JUDICIÁRIO

  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 4002385-41.2013.8.26.0568 5

e que seja reconhecida a nulidade da penhora - Fumus 
boni iuris e periculum in mora não demonstrados - 
Ausência de pressupostos para a concessão de liminar. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Penhora - 
Legitimidade para recorrer - Ausência - Penhora que 
recaiu sobre bem pertencente a terceiro. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO - Título extrajudicial - Cheque assinado em 
branco - Ausência de cautela na emissão da cártula, não 
isenta o emitente da obrigação por ela representada - 
Atuação de má-fé não comprovada - Reconhecimento da 
obrigação do pagamento por ela representada - Recurso 
conhecido em parte, e na parte conhecida desprovido.” 

Fica afastada, portanto, a preliminar de 
cerceamento de defesa.

Trata-se de ação monitória embasada em um 
(01) cheque, nº 001455, no valor de R$5.400,00, emitido 
pela apelante (fl. 06).

A apelante alega, em seus embargos 
monitórios (fls. 32/41), a existência de conexão entre a 
presente demanda, e mais outras 04 ações monitórias, 
afirmando que estas já teriam sido constituídas em 
título executivo.

Nos termos do art. 103, do CPC, “reputam-se 
conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 
objeto ou a causa de pedir”.

Dispõe o art. 105 do mesmo diploma legal 
que “havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício 
ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a 
reunião de ações propostas em separado, a fim de que 
sejam decididas simultaneamente”.

O objetivo desta norma é, essencialmente, 
preservar a segurança jurídica, ao evitar decisões 
conflitantes acerca da mesma matéria.

No caso em tela, entretanto, não há 
identidade de objeto ou causa de pedir entre as ações, 
pois além dos cheques serem distintos, conforme a 
própria apelante reconhece, aludidas ações monitórias já 
foram constituídas em título executivo, ou seja, já 
foram proferidas sentenças naquelas outras demandas. 
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Neste sentido, a Súmula nº 235 do C. STJ: 
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um 
deles já foi julgado”.

Fica afastada, portanto, a preliminar de 
conexão.

Quanto ao mérito recursal, melhor sorte não 
assiste a apelante.

A própria apelante reconhece que emitiu 
cheques “em branco”, em favor de seu genitor, Reinaldo 
Campos, “estando totalmente alheia aos negócios que este 
realizou” (fl. 37, dos embargos monitórios).

Todavia, alega em sequencia, de forma 
contraditória, que seu marido possuía estreita relação 
jurídica com o Sr. Davis Bruscagin de Assis, pessoa que 
endossou quase todos os títulos em favor da ora apelada 
(fl. 38, dos embargos monitórios).

Deveria comprovar suas alegações, ao teor 
do art. 333, I, do CPC, o que não se desincumbiu a 
contento.

Os comprovantes de depósitos, juntados às 
fls. 43/46, que tem como favorecido o Sr. Davis 
Bruscagin de Assis, não são capazes de comprovar a 
quitação do referido cheque, pois, nenhum deles é no 
valor do cheque objeto da ação monitória (R$4.200,00).

Ademais, nos termos dos arts. 321 e 324 
do CC, nos débitos cuja quitação consista na devolução 
do título, como no caso dos autos, deve o devedor reter 
o pagamento, exigindo o título ou declaração que o 
inutilize, a fim de comprovar o pagamento da dívida. 
Assim não agindo, a posse do título pelo credor, faz 
presumir que a dívida subsiste.

Não pode, assim, a apelante furtar-se de 
seu pagamento.

Tratando-se de cheque, título não causal, o 
fato gerador da obrigação está na emissão daquele, e o 
fundamento da ação monitória, no inadimplemento da 
obrigação.
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A discussão acerca da causa debendi que deu 
origem ao chegue é admissível. Porém "é necessário que o 
devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz 
de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de 
crédito" (TJSE, RT, 789/390).

E, no caso dos autos, como visto, a 
embargante não negou a existência da relação comercial 
que deu origem ao título, tampouco negou a existência da 
dívida.

Conforme bem constou da r. sentença (fl. 
77): “a embargante não negou a emissão das cártulas. 

Pelo contrário, confirmou que assinou os cheques e os 

entregou a seu marido para realização de negócios, bem 

como afirmou que seu marido negociava com Davis 

Bruscagin de Assis, que endossou os cheques. Logo, não 

há qualquer vício de consentimento” (fl. 77).

As arguições de prática ilegal de 
factoring, por parte de terceiros, ou de indícios de 
lavagem de dinheiro, por parte da apelada, igualmente 
não merece provimento, pois são alegações sem qualquer 
fundamento ou indício de prova, e que, não podem ser 
acolhidas em benefício da devedora, que, 
reconhecidamente, emitiu cheques em branco.

A solução que se impõe, portanto, é a de 
honrar o pagamento da dívida, exatamente como constou da 
r. sentença.

Postas essas premissas, afastadas as 
preliminares, nega-se provimento ao recurso.

Salles Vieira, Relator.




