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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000580-12.2015.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante 
COMERCIO DE FRUTAS ROMBALDO LTDA ME, é apelado SILVIO JOSE 
LANZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM, em 23ª Câmara 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 PAULO 
ROBERTO DE SANTANA (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E 
SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 14 de setembro de 2016. 

J. B. Franco de Godoi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 38159
APEL.Nº: 0000580-12.2015.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA
APTE.  : COMERCIO DE FRUTAS ROMBALDO LTDA ME
APDO.  : SILVIO JOSE LANZA DE OLIVEIRA

“CAMBIAL  Cheque  Prescrição  Prazo de seis meses 
contados do prazo de apresentação do título  Termo inicial 
que é a data da emissão do título  Prazo prescricional que 
não havia decorrido quando do ajuizamento da execução  
Litispendência afastada diante da extinção da ação 
declaratória  Recurso improvido.
CAMBIAL  Cheque  Cambiais com características de 
abstração e autonomia com relação ao negócio que lhes deu 
origem  Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de 
boa-fé  Arts. 906 CC/02 e 25 da Lei 7 357/85  Recurso 
improvido.”

1)Insurge-se a apelante contra r. 
sentença que julgou improcedentes os embargos à 
execução opostos contra o apelado, alegando, em 
síntese, que: houve cerceamento de defesa; deve 
ser reconhecida a prescrição; o cheque é indevido; 
os juros de mora devem incidir desde a citação.

Efetuou-se o preparo.

Recebido o recurso, o apelado 
apresentou resposta aduzindo que a r. sentença 
deve ser mantida.

É o breve relatório.

2) Não merece acolhimento o presente 
recurso.

Inicialmente, não há que se falar em 
cerceamento de defesa uma vez que as provas 
constantes nos autos eram suficientes ao deslinde 
da causa.

O cheque objeto da execução foi 
emitido em 05.04.2 014 e pós-datado para 15.04.2 
014 (fls. 33).

De acordo com o art. 59, da Lei do 
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Cheque que: “Prescreve em 6 (seis) meses, contados 
da data de expiração do prazo de apresentação, a 
ação que o art. 47 desta Lei assegura ao 
portador”. 

Já o prazo de apresentação do cheque 
para pagamento é de 30 (trinta) dias, quando 
emitido na mesma praça, é de 60 (sessenta), quando 
emitido em outro lugar, nos termos do art. 33.

O prazo inicial deve ser aquele 
constante no campo da emissão do título conforme 
entendimento pacificado pelo C. SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. 
CHEQUE PÓS-DATADO. OMISSÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. 
SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO 
ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA NÃO 
DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO 
EXECUTIVA. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. 
1. A ausência de fundamentação ou a sua 
deficiência implica o não conhecimento 
do recurso quanto ao tema. 2. O dissídio 
jurisprudencial deve ser comprovado 
mediante o cotejo analítico entre 
acórdãos que versem sobre situações 
fáticas idênticas 3. Ainda que a emissão 
de cheques pós-datados seja prática 
costumeira, não encontra previsão legal. 
Admitir-se que do acordo extracartular 
decorra a dilação do prazo 
prescricional, importaria na alteração 
da natureza do cheque como ordem de 
pagamento à vista e na infringência do 
art. 192 do CC, além de violação dos 
princípios da literalidade e abstração. 
Precedentes. 4. O termo inicial de 
contagem do prazo prescricional da ação 
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de execução do cheque pelo beneficiário 
é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para 
fins de contagem do prazo prescricional 
de cheque pós-datado, a data nele 
regularmente consignada, ou seja, aquela 
oposta no espaço reservado para a data 
de emissão. 5. Recurso especial 
parcialmente conhecido e nessa parte não 
provido.” (REsp 1068513 / DF  2ª SEÇÃO 
 Rel. Min. NANCY ANDRIGHI  - j. 14.09.2 
011)

“PROCESSUAL  CIVIL.    EMBARGOS    
DECLARATÓRIOS.    PRINCÍPIO   DA 
FUNGIBILIDADE.   AGRAVO   REGIMENTAL.   
EXECUÇÃO.   CHEQUE.   TÍTULO PÓS-DATADO. 
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA 
DE EMISSÃO. PRECEDENTES. 1.  Admitem-se 
como agravo regimental embargos de 
declaração opostos a  decisão  
monocrática.  Princípios  da  economia  
processual  e da fungibilidade. 2.  Para 
a contagem do prazo prescricional de 6 
(seis) meses da ação de execução do 
cheque pós-datado, prevalece a data nele 
regularmente consignada,  ou  seja, 
aquela aposta no espaço reservado para a 
data de emissão. 3.  Embargos de 
declaração recebidos como agravo 
regimental, ao qual se nega provimento.” 
(EDcl no REsp 1446165 / ES  3ª TURMA  
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 
08.03.2 016)

No presente caso o título foi emitido 
em 05.04.2 014 (data da emissão do título), sendo 
que o prazo para apresentação do título findou-se 
em 05.05.2 014, iniciando-se o decurso do prazo 
prescricional.

Tendo a execução sido ajuizada em 
14.10.2 014, ou seja, antes de decorrido o prazo 
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prescricional (05.11.2 014), deve ser afastada a 
alegação do apelante.

Também deve ser afastada a alegação 
de litispendência tendo em vista a extinção da 
ação declaratória (fls. 121).

Quanto ao mérito, é certo que os 
títulos de crédito têm como características a 
abstração, a literalidade e a autonomia em relação 
ao negócio que lhes deu origem.

Neste sentido o pronunciamento do 
STJ:

“Em face da abstração e da autonomia do 
cheque, descabe discutir, em princípio, a 
sua causa debendi (REsp nº 37.686-RS). 
Necessidade, ademais, de revolver-se o 
quadro probatório (Súmula nº 7-STJ).” 
(REsp. 181.000/SP  4ª Turma  Rel. Min. 
BARROS MONTEIRO  j. 16.10.03)

Constitui o cheque ordem de pagamento 
à vista, conforme preceitua o art. 32 da Lei 7 
357/85, natureza que não pode ser afastada ante as 
alegações do apelante.

Incabível, portanto, ao apelante 
discutir a causa subjacente de negócio jurídico 
com terceiro que sequer foi parte deste!

É a aplicação do princípio da 
inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro 
de boa-fé, bem comentado por RICARDO FIUZA:

“A inoponibilidade das exceções pessoais 
nas operações relativas a títulos de 
crédito representa um princípio segundo o 
qual o devedor somente pode exonerar-se 
do pagamento devido se a causa ou 
justificação dessa exoneração disser 
respeito, diretamente, a suas relações 
pessoais com o credor. No tocante a 
terceiro de boa-fé, como a qualquer 
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portador ou endossatário, as exceções 
pessoais entre credor e devedor não podem 
ser opostas, ainda que a obrigação 
originária seja nula ou o contrato que 
deu causa à emissão do título não tenha 
sido concretizado.” (“NOVO CÓDIGO CIVIL 
COMENTADO”  pág. 804  Saraiva  2 002  
São Paulo) 

Por outro lado, não restou sequer 
alegada na petição inicial e não há indícios nos 
autos da existência de má-fé por parte do réu-
apelado, o que inviabiliza a oposição de exceções 
pessoais contra ele. Esse o entendimento do STJ:

“- Da autonomia e da independência emana 
a regra de que o cheque não se vincula ao 
negócio jurídico que lhe deu origem, pois 
o possuidor de boa-fé não pode ser 
restringido em virtude das relações entre 
anteriores possuidores e o emitente.

- Comprovada, todavia, a ciência, pelo 
terceiro adquirente, sobre a mácula no 
negócio jurídico que deu origem à emissão 
do cheque, as exceções pessoais do devedor 
passam a ser oponíveis ao portador, ainda 
que se trate de empresa de factoring.

(...)

(Resp. 612.423/DF  STJ - 3ª 
Turma  Rel. Min. NANCY ANDRIGHI  J. 
01.06.06)

Por fim, não há que se falar em 
incidência de juros de mora a partir da citação 
conforme pretende o apelante, pois em se tratando 
de cheque incide a partir da data da primeira 
apresentação do título ao banco sacado, conforme 
entendimento pacificado pelo C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 
PRESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 
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HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83/STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os juros 
moratórios decorrentes de dívidas 
representadas em cheque devem ser fixados 
a partir da data da primeira apresentação 
do título para pagamento, 
independentemente da cobrança ter sido 
buscada por meio de ação monitória. 
Precedentes. 2. Agravo regimental a que 
se nega provimento.” (AgRg no AREsp 
713288 / MS  Rel. Min. MARIA ISABEL 
GALLOTTI - Quarta Turma  j. 06.08.2 015)

Ante o exposto, nega-se provimento ao 
recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator
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