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APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 
PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ENDOSSO DO CHEQUE. 
CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS 
TÍTULOS DE CRÉDITO ( CC/2002 , ARTS. 915 E 916 ; LEI 7.357 /85 - LEI DO 
CHEQUE -, ART. 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO 
NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO 
PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõem o 
Código Civil de 2002 , em seus arts. 915 e 916 , e a Lei do Cheque , em seu 
art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em 
relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e 
materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais 
com os portadores precedentes. 2. A única ressalva legal, que viabiliza as 
exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de 
má-fé, circunstância que não se verifica na espécie. 3. Recurso conhecido e 
desprovido.  

 

 
 
ACÓRDÃO 
 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível 
Isolada, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, tudo 
nos termos relatados pelo Juiz Relator. 

 
 
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 

vinte e sete dias do mês de outubro de 2016. 
 



Julgamento presidido pela Exmo. Des. Luiz Gonzaga Neto. 
 
 
 
 
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JR. 
RELATOR – JUIZ CONVOCADO 
 
 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por M J NOVAES DE LIMA CIA 
LTDA,  através de seu advogado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 
5ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO ajuizada pela empresa apelante em face de DINÂMICA 
FOMENTO MERCANTIL, que julgou improcedente o pedido formulado na 
inicial (fls.273/274), in verbis: 

 

(...) 

Não havendo preliminares, passo ao mérito da causa. 

Em observância ao artigo 318 do Código de Processo Civil (Julgar-se-ão na mesma sentença a 
ação e a reconvenção), efetuo nesse momento o julgamento da ação e da reconvenção. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por M. J. 
NOVAES DE LIMA CIA LTDA contra DINÂMICA FOMENTO MERCANTIL S/S LTDA, aduzindo 
a empresa requerente, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de couro com o Sr. 
Fábio Mariano de Almeida, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo como forma 
de pagamento a emissão de 10 (dez) cheques, cada um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
reais). Esclarecendo, entretanto, que o Sr. Fábio Mariano de Almeida não teria cumpriu com o 
acordado após efetivação do pagamento de 02 (dois) cheques, sem devolver os outros 
cheques emitidos, obrigando a requerente a sustar em 20/09/07 os cheques de numeração 
841167 a 841174, ocasionando o protesto levado a efeito pela empresa requerida. 

(...) 

No caso ora em análise, a empresa requerida é apenas portadoras das cártulas que foram 
protestadas por ausência de pagamento, sendo descabida a discussão da causa debendi. 
Sendo assim, como a circulação é ínsita à própria natureza da cártula, os títulos 
desvincularam-se da causa que lhes deu origem. Acrescente-se, que a literalidade e a 
autonomia são características fundamentais dos títulos de crédito, de modo que não 
comprovado vício na origem da cártula, tem-se como autônomas e independentes cada uma 
das obrigações assumidas no título. Dessa forma, a parte autora somente poderia opor à 
empresa requerida exceções relativas a fatos modificativos ou extintivos de caráter cambial. 
Em outras palavras, a pretensão do autor somente poderia ser acolhida em face do defeito de 
forma do título, ou de fala de requisito necessário, não sendo admitida a oposição de exceções 
pessoais somente nos casos de comprovada má fé do portador do título, o que não é o caso 
dos autos (...) 



Por oportuno invoca-se também o art. 17, do Anexo I, do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de 
Genebra) que preceitua que as pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao 
portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os 
portadores anteriores, a menos que o portador ao adquirir a letra tenha procedido 
conscientemente em detrimento do devedor. Assim, não é necessário que as partes tenham 
contratado diretamente entre si para que haja o pagamento do título emitido. Embora o 
fundamento de sustação do título tenha decorrido de desacerto comercial com o Sr. Fábio 
Mariano de Almeida gerando a contra ordem de pagamento dos valores descritos nas cártulas, 
uma vez que não comprovado o fato da empresa requerida ter conhecimento do desfazimento 
do negócio jurídico que deu azo à emissão dos cheques ao tempo da apresentação do 
pagamento. 

(...) 

Ex positis, com tais razões de decidir, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o 
processo com resolução de mérito com fulcro no inciso I do art. 269 do Código de Processo 
Civil e, por conseguinte, julgo procedente a reconvenção interposta nos autos às fls.94/99, 
condenando a empresa requerente ao pagamento dos valores pertinentes aos cheques de 
numeração 841167, 841169, 841171 e 841173, bem como dos cheques de numeração 
841168, 841170, 841173 e 841174, que se encontram na posse do Cartório de Protestos, cada 
um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da citação da empresa requerida 
(22/01/2008) de fls.67 dos autos em apenso. 

Tendo em vista a improcedência do pedido principal, revogo a liminar de sustação de protesto 
prolatada às fls.65/67_apenso dos autos da medida cautelar de Sustação do Processo 
(Processo nº 2008.1.003948-5). 

Pelo princípio da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios. 

 

O réu/reconvinte opôs embargos de declaração, para que fosse aclarada a 
obscuridade, para que na sentença constasse expressamente a condenação 
de custas e honorários no feito cautelar, ou em caso de entendimento diverso, 
fosse fixada, quando do julgamento dos presentes aclaratórios. Também, ante 
a revogação da liminar de sustação de protesto, e considerando a redação da 
parte final do artigo 520, inciso IV do CPC/1973, postulou fosse expedido ofício 
no feito cautelar em apenso, com a finalidade de reativação dos efeitos do 
protesto (fls.275/280). O magistrado de piso deu provimento aos embargos de 
declaração opostos, nos termos do postulado pelo embargante (fl.305). 

 

O autor/apelante interpôs apelação (fls.287/303), apresentando as seguintes 
razões: (i) a apelada tinha conhecimento do acordado com o Sr. Fábio Mariano 
de Almeida, sendo inadmissível, portanto, a sentença (ii) os cheques foram 
emitidos como garantia do contrato, que foi distratado; (iii)  os cheques estão 
eivados de vício passível de nulidade plena; (iv) ao final requereu o provimento 
do apelo, para que a sentença seja reformada e  a ação julgada improcedente. 

 

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (fl.317). 



 

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença 
vergastada (fls.318/339). 

 

Coube-me o feito por distribuição. 

 

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. 

 

VOTO 

 

Incialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado 
Administrativo nº 2 do STJ: 

 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça. 

 

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01: 

 

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas 
até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na 
forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência 
dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO  RECURSO DE 
APELAÇÃO interposto por M J NOVAES DE LIMA CIA LTDA. 

 

Trata-se de recurso interposto em face de sentença proferida nos autos da 
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que julgou improcedente a ação e 
procedente a reconvenção. 

 

A autora M J NOVAES LIMA CIA LTDA, ajuizou a  presente demanda, 
objetivando o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos  executivos 
(cheques nº 841167, 841168, 841169, 841170, 841171, 841172, 841173, 
841174 ), sob o argumento segundo o qual teria celebrado contrato   com o Sr. 
Fábio Mariano de Almeida que consistia em fornecimento de couro por parte 



deste, tendo emitido dez cheques no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), cada, perfazendo um montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
Ainda, que o Sr. Fábio apenas efetuou a entrega dos couros referente aos dois 
primeiros cheques que foram emitidos. 

 

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de oposição de exceções 
pessoais em face de título de crédito – cheque, cuja características são a 
cartularidade, a literalidade e a autonomia das obrigações. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, in casu, é irrelevante saber se a relação 
jurídica de direito material que deu origem à emissão do cheque se aperfeiçoou 
ou não, pois esta é uma matéria de defesa que somente poderia ser oposta 
contra o Sr. Fábio Mariano de Almeida, o qual efetivamente participou daquela 
mesma relação jurídica, sendo que este não é parte deste processo. 

 

Pois bem. É sabido que o portador pode exigir do demandado a importância do 
cheque não pago, consoante a regra prevista no art. 52, I, da Lei nº 7.357/85). 
No momento em que uma pessoa, física ou jurídica, de boa fé assume a 
posição de credora do título de crédito, esta obtém um  direito novo como se 
fosse um credor originário, não ocupando a posição do antigo credor. Tal 
previsão pode ser constatada pela leitura do art. 25 da Lei 7.357/85 (Lei do 
Cheque), que assim dispõe: 

 

Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador 
exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, 
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 

 

No mesmo sentido, é o disposto nos artigos 915 e 916 do Código Civil: 

 

Art. 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o 
portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo 
literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no 
momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação. 

Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, 
somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de 
má-fé. 

 

No mais, aplicam-se no caso em questão os princípios da autonomia, da 
inoponibilidade das exceções pessoas aos  terceiros de boa fé e da abstração, 
que regem os títulos de crédito.  



 

O princípio da autonomia caracteriza o título de crédito como documento 
constitutivo de direito novo, isto é, desvinculado da relação que lhe deu origem. 
Assim, as relações jurídicas retratadas em um determinado título de crédito são 
autônomas e independentes entres si, o que significa dizer que o possuidor de 
boa fé administra um direito próprio que não pode ser restringido ou destruído 
pelas relações ocorridas entre os possuidores precedentes e o devedor. 

 

Diante disso, caso o título seja transferido a um terceiro de boa fé, este terá 
direito de receber o valor, uma vez que recebe um direito autônomo, cuida-se 
de inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. 

 

Também, o princípio da abstração determina que o título de crédito se 
desvincule do negócio jurídico que lhe deu origem, ou seja, questões referentes 
a esse negócio jurídico subjacente não tem a qualidade de afetar o 
cumprimento da obrigação do título de crédito. Contudo, tal princípio não é 
absoluto, na medida em que sua aplicação deve ser afastada sempre em que 
for atestada a má fé do portador do título. Para tanto, impende verificar: (i) a 
participação, ou não, do credor no negócio; (ii) o conhecimento do credor sobre 
os vícios do negócio; (iii) a oportunidade apresentada ao credor de ter tido 
conhecimento dos vícios do negócio. 

 

Neste compasso, depreende-se dos autos, que o autor/apelado não participou 
da negócio entabulado entre o apelante e o Sr. Fábio Mariano, bem como não 
há nos autos indícios de que o recorrido soubesse que o negócio se 
encontrava viciado. Destarte, muito embora o recorrente haja arguido que o 
cheque padecia de vício de nulidade, uma vez que o recorrido sabia que a 
obrigação que se originou o título havia sido distratada, não trouxe qualquer 
prova de tal alegação, ônus este que lhe competia. 

 

Ora, muito embora a apelante, em sede de razões recursais, haja alegado que 
‘o cheque fora endossado com a condição de pagamento após a devida 
prestação dos produtos’ (fl.295), não há nos cheques (fls.14/27) qualquer 
menção ao negócio jurídico subjacente, o que implica dizer que o apelado, ao 
receber a cártula, agiu de boa fé, razão pela qual não pode ser prejudicado. 
Portanto, não logrou o recorrente a demonstrar que o recorrido agia de má fé, 
ônus que lhe competia. 

 

A Jurisprudência se curva ao mesmo entendimento: 

 



STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 889713 RS 2006/0206958-1 (STJ) 

Data de publicação: 17/11/2014 

Ementa: RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
TÍTULO COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ENDOSSO DO CHEQUE. 
CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE 
CRÉDITO ( CC/2002 , ARTS. 915 E 916 ; LEI 7.357 /85 - LEI DO CHEQUE -, ART. 25). 
VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE 
EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. HIPÓTESE DE 
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002 , em seus arts. 915 e 916 , 
e a Lei do Cheque , em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções 
fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e 
materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os 
portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. 2. A única ressalva legal, que 
viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, 
circunstância que não se verifica na espécie. 3. Recurso especial conhecido e provido para 
julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de títulos e de sustação de protesto. 

 

TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 20140310293223 (TJ-DF) 

Data de publicação: 05/10/2015 

Ementa: CONTRATADO JUNTO A TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PELO 
ENDOSSATÁRIO. RECUSA DO PAGAMENTO PELO SACADO. PROTESTO.OPOSIÇÃO 
DAS EXCEÇÕES PESSOAIS FACE AO PORTADOR DA CÁRTULA.EXCEÇÃO DO 
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBLIIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. São atributos 
dos títulos de crédito a cartularidade, autonomia e abstração. Deles decorre o reconhecimento 
da autonomia da relação jurídica cambial da relação material subjacente, como também a 
impossibilidade de oposição das exceções pessoais vinculadas à imperfeição no cumprimento 
da obrigação jurídica fundamental frente ao endossatário e terceiro de boa-fé. 2. A partir da 
petição inicial, restou incontroverso que o cheque foi emitido em favor de terceiro, contratado 
para a confecção e montagem de armários. Contudo, o cheque foi endossado para a ré, que 
embora tenha apresentado ao sacado, não houve o pagamento, porque o emitente havia 
apresentado oposição (sustação). Em razão do não pagamento, foi procedido o respectivo 
protesto. 3. Considerando que os motivos alegados para buscar a anulação do protesto foi a 
inexistência de relação jurídica material com o portador do título (endossatário), que não foi 
cumprida a obrigação pelo tomador originário (endossante), reformar-se a sentença, cujo teor 
contraria doutrina e jurisprudência vigentes. 4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para 
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. 5. Sem custas e honorários. 6. 
Julgamento conforme o art. 46 da Lei no. 9.099/95. 

 

TJ-MG - Apelação Cível AC 10073100022687001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 01/08/2014 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AGRAVO RETIDO - PROVA 
TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - CHEQUE SUSTADO -CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - 
IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. Tratando-se de ação visando 
à desconstituição de título de crédito, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu 
direito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal por parte do réu a fim de 
demonstrar que recebeu de boa-fé a cártula. Para opor exceções pessoais ao beneficiário do 
título que já circulou, necessária a comprovação de que o portador da cártula a adquiriu de má-
fé, com o intuito de prejudicar o emitente. 



 

 

TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 20140310293223 (TJ-DF) 

 

Assim, CONHEÇO  E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÂO INTERPOSTA por  
M. J. NOVAES DE LIMA E CIA LTDA, para manter a sentença vergastada 
pelos seus próprios fundamentos. 

 

Custas ex lege. 

 

É como voto. 

 

 

Belém/PA,  27  de outubro de 2016. 

 

 

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR 

JUIZ CONVOCADO-RELATOR 

 

 


