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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INOVAÇÃO 

RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CHEQUE. 

ENDOSSO DAS CÁRTULAS. INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. 

AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 

Preliminar contrarrecursal. Não há que se falar em 

inovação recursal, pois a matéria suscitada no 

recurso é a mesma da petição inicial e debatida no 

processo. Mérito. No caso dos autos, os cheques 

foram emitidos nominalmente a terceiro e este, via 

endosso, transferiu as cártulas para a embargada, 

empresa que atua na atividade mercantil de 

factoring, inexistindo impedimentos visto que não 

inserida a cláusula “não à ordem”. Ainda, reconhece 

a embargante a emissão dos cheques como garantia 

de empréstimo que tomou, fato que não nulifica os 

cheques e não pode ser oposto a terceiro 

endossatário ante o princípio da circulação dos 

títulos de crédito não causais. Ainda, o fato de a 

embargante ter oferecido contraordem ao banco 

sacado para o pagamento dos cheques não atinge o 

direito da parte embargada, visto que o valor 

incorporado aos cheques continua a ser devido à 

embargante. Ademais, no que tange à exceção de 

defesa apontada pela embargante quanto à falta de 

notificação da cessão, essa não nulifica os títulos e 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

tem como objetivo cientificar o emitente dos 

cheques acerca da cessão para que não pague o 

valor erradamente, ou seja, a quem não seja o titular 

atual do crédito incorporado no título de crédito. Por 

fim, embora a embargante suscite a ocorrência de 

pratica de agiotagem, não houve quaisquer provas 

neste sentido. Sentença mantida. 

REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. 



 

 

 

 

 

 

GC 

Nº 70077443133 (Nº CNJ: 0109525-77.2018.8.21.7000) 

2018/CÍVEL 

 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

APELAÇÃO CÍVEL 

 

DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70077443133 (Nº CNJ: 0109525-

77.2018.8.21.7000) 

 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

DALVA LEMES DEMAMAN  

 

APELANTE 

KREDITARE SOCIEDADE DE FOMENTO 

MERCANTIL LTDA.  

 

APELADO 

 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Sétima 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a 

preliminar contrarrecursal e negar provimento ao apelo.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. PAULO SERGIO SCARPARO (PRESIDENTE) E DES. GELSON 

ROLIM STOCKER. 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2018. 
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DES. GIOVANNI CONTI,  

Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. GIOVANNI CONTI (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto por DALVA LEMES 

MAMAN em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução 

opostos contra KEDITARE SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

A fim de evitar tautologia, transcrevo o relatório da sentença: 

“VISTOS. 

DALVA LEMES DEMAMAN opôs os presentes embargos à 

execução contra KREDITARE SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA. Disse que os cheques, objeto da execução, foram entregues a 

Norton Gilvan Menegon Jardim como garantia de um empréstimo. 

Disse que havia factoring entre aquele e a ora embargada, alegando 

que não poderia ter havido o endosso das cártulas. Referiu que não 

foi notificada da cessão, arguindo nulidade da execução. Rogou pela 

extinção da execução e condenação da parte embargada em 

litigância de má-fé. Pediu AJG. Juntou documentos (fls. 12-68). 

Deferida AJG na fl. 78. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Intimada, a embargada se manifestou nas fls. 87-95. Aduziu a 

desnecessidade de demonstração da origem do título, pois o cheque 

é ordem de pagamento à vista ao portador, discorrendo a respeito. 

Disse que recebeu os cheques em razão de confissão de dívida 

firmada entre a exequente e Maria do Carmo Carinci ME. Alegou que 

a embargante emitiu os cheques, que circularam, razão pela qual 

aquela não pode se eximir do pagamento dos títulos. Pugnou pela 

improcedência dos embargos. 

Replicou a autora (fls. 112-115). 

Instadas acerca da produção de provas (fl. 116), a parte autora 

manifestou-se às fls. 118-121. 

Intimada, a parte ré manifestou-se a fl. 125 e, oportunizada 

vista, a parte autora peticionou às fls. 127-128. 

Os autos vieram conclusos para sentença. 

É o relatório.” 

 

E o dispositivo sentencial assim decidiu:  

 

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sucumbente a embargante, pagará as custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, 

nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 

Suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial considerando a 

gratuidade deferida na fl. 78. 
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Com o trânsito, junte-se cópia da decisão nos autos 

da execução, desapensando-se.” 

 

Em suas razões, alegou que as alegações do exequente são uma 

tentativa de omissão da verdadeira origem dos cheques, qual seja, empréstimo 

pessoal com garantia de cheques pré-datados. Destacou que no acordo da fl. 99, 

apesar de constar o nome da apelante, não constam valores, data de vencimento 

e demais dados, não servindo para o fim de demonstrar que era devedora de 

Maria do Carmo. Aduziu que tal documento serve para mascarar a prática de 

agiotagem, pela qual pagava juros de 12% e 15%. Discorreu acerca da forma em 

que se dava o negócio. Colacionou jurisprudência para confortar sua tese. 

Pugnou pela reforma da sentença. Requereu o provimento do recurso.  

Contrarrazões às fls. 142-150, alegando preliminar de não 

conhecimento por inovação recursal. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.  

Registro, por fim, que foi observado o previsto nos artigos 931 e 

934 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado.  

 É o relatório. 
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V O T O S  

DES. GIOVANNI CONTI (RELATOR) 

Eminentes Colegas. 

Conheço do recurso porquanto preenchidos os pressupostos de 

admissibilidade. 

Adianto que estou rejeitando a preliminar contrarrecursal e 

negando provimento ao apelo. 

Inicialmente destaco que não há falar em inovação recursal, uma 

vez que a parte apelante reproduz, inclusive, os argumentos esposados na peça 

exordial. 

Rejeito, pois, a preliminar. 

 

 

Tocante ao mérito, ponho-me de inteiro acordo com a sentença 

de lavra do eminente magistrado, Dr. Lucas Maltez Kachny, pelo que me permito 

reproduzi-la a fim de evitar indesejável tautologia: 
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“A execução envolve o montante de R$ 46.885,00 (quarenta e 

seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) consubstanciados em 08 

(oito) cheques emitidos pela embargante em favor de Norton Gilvan 

Menegon Jardim e endossados por este à ora embargada. 

Com efeito, o endosso em branco constante no verso do 

cheque transmite ao portador todos os direitos resultantes da cártula, 

conforme artigo 20, da Lei nº  7.357/85. 

No caso dos autos, os cheques foram emitidos nominalmente a 

terceiro e este, via endosso, transferiu as cártulas para a embargada, 

empresa que atua na atividade mercantil de factoring, frisando que 

não havia qualquer impedimento aposto pelo autora à cessão dos 

cheques, visto que não inserida a cláusula “não à ordem”. 

De outra parte, a embargante reconhece a emissão dos cheques 

como garantia de empréstimo que tomou de Norton Gilvan Menegon 

Jardim, alegando, entretanto, que pagava juros onzenários a Norton. 

Contudo, esse fato não nulifica os cheques e não pode ser 

oposto a terceiro endossatário ante o princípio da circulação dos 

títulos de crédito não causais, como o cheque, quando o título se 

abstrai do negócio jurídico que lhe deu causa, passando a ter 

autonomia. 

De igual forma, o fato de a embargante ter oferecido  

contraordem ao banco sacado para o pagamento dos cheques não 

atinge o direito da parte embargada, visto que o valor incorporado 

aos cheques continua a ser devido à embargante. 

Ainda, no que tange à exceção de defesa apontada pela 

embargante quanto à falta de notificação da cessão, essa não nulifica 

os títulos e tem como objetivo cientificar o emitente dos cheques 

acerca da cessão para que não pague o valor erradamente, ou seja, a 
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PODER JUDICIÁRIO 
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quem não seja o titular atual do crédito incorporado no título de 

crédito. 

Nesse sentido: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CHEQUE. CESSÃO DE CRÉDITO. 

Imperativa a manutenção da sentença de rejeição 

dos embargos de devedor, no caso concreto, tendo 

em vista que fundada a tese defensiva no 

pagamento para o credor originário e na falta de 

ciência quanto à cessão de crédito. Inaplicabilidade 

das regras de cessão de crédito dadas pelos 

arts. 290 e seguintes do Código Civil. Natureza 

do cheque de ordem de pagamento à vista, da qual 

decorre serem inoponíveis ao terceiro de boa-fé as 

exceções pessoais. Aplicação dos arts. 17, 20 e 25 da 

Lei n.º 7.357/85. Demonstração, nos autos, da 

ocorrência do endosso, que transfere para o 

endossatário todos os direitos decorrentes da 

cártula, entre os quais, naturalmente, o direito de 

exigir o seu pagamento. Recurso de apelação 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70059885111, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 10/12/2015) 

 

Dessarte, não havendo comprovação de quitação do débito 

representado pelo cheques, sendo esses objeto de cessão de crédito 

e não havendo qualquer comprovação de ilegalidade nessa cessão, 

de rigor o julgamento de improcedência dos embargos.” 



 

 

 

 

 

 

GC 

Nº 70077443133 (Nº CNJ: 0109525-77.2018.8.21.7000) 

2018/CÍVEL 

 

   11 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Acrescento que, muito embora alegue o apelante a prática de 

agiotagem, não logrou êxito em apontar quaisquer evidências neste sentido.  

Com essas considerações, rejeito a preliminar contrarrecursal 

e nego provimento ao apelo. 

Em consequência, majoro a verba honorária devida ao patrono 

da embargada para 12% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do 

art. 85, §11º, do CPC. 

É o voto. 

 

 

 

DES. PAULO SERGIO SCARPARO (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. GELSON ROLIM STOCKER - De acordo com o(a) Relator(a). 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DES. PAULO SERGIO SCARPARO - Presidente - Apelação Cível nº 70077443133, 

Comarca de Porto Alegre: "REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: LUCAS MALTEZ KACHNY 


