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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003389-55.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante EUZEBIO PICCIN 
NETO, é apelada INARA BROGIO REGINA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 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) e SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 10 de agosto de 2016.

MARCOS GOZZO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1003389-55.2014.8.26.0302

Comarca: 2ª Vara Cível  Jaú

Apelante: EUZÉBIO PICCIN NETO

Apelada: INARA BROGIO REGINA

Juiz de 1º Grau: DR. WALDEMAR NICOLAU FILHO

Voto nº 01496

Embargos à execução. Cheque. A discussão da relação 
subjacente à emissão do cheque é possível, desde que haja 
fortes indícios de que a obrigação é ilegal ou houver má-fé 
do possuidor da cártula. Ônus da prova do qual não se 
desincumbiu a embargante. Embargado é possuidor de boa-
fé dos títulos executados, recebidos por endosso em branco.
Sentença reformada, para julgar improcedentes os 
embargos. Recurso provido.

Trata-se de embargos à execução opostos por INARA 

BROGIO REGINA em face de EUZÉBIO PICCIN NETO. Após regular trâmite 

processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos.

O embargado apelou da sentença, requerendo a reforma 

integral do julgado.

Recurso recebido, processado e contrarrazoado.

É o relatório.

Narra a embargante, em síntese, que é empresária e que, na 

região em que trabalha, costumava realizar negócios com o genitor do embargado, Sr. 

Paulo. Para tanto, costumava entregar ao dito senhor cheques já preenchidos e assinados, 

para a concretização dos negócios. Contudo, afirma a embargante que, em uma dessas 

negociações, teria deixado de receber as mercadorias prometidas pelo Sr. Paulo. Em razão 

disso, a embargante sustou o pagamento dos cheques. Mesmo assim, o embargado propôs a 
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demanda executória, que por sua vez não pode prosseguir, visto que os títulos ora 

executados encontram-se eivados de nulidades no negócio de origem.

O embargado ofereceu impugnação, sustentando que é 

possuidor de boa-fé dos títulos, por tê-los recebido através de endosso em branco. Afirmou 

desconhecer as relações jurídicas subjacentes aos títulos executados, inclusive àquelas 

narradas pela embargante.

Sobreveio sentença de mérito, na qual o magistrado 

prolator entendeu que o embargado não trouxe impugnação específica aos fatos narrados 

pela embargante e que, por considerar que a origem dos cheques é espúria, julgou 

procedentes os embargos, para declarar a inexigibilidade dos cheques e extinta a execução.

O embargado apelou da sentença, insistindo ser possuidor 

de boa-fé dos títulos executados, e que não restaram demonstrados os vícios nos cheques, 

tampouco na relação jurídica que os originou.

O recurso merece provimento.

Segundo o artigo 13 da Lei 7.357/85, o cheque constitui 

obrigação autônoma e independente, ou seja, a partir do momento de sua emissão, 

desprende-se do negócio jurídico subjacente, sendo certo que sua autonomia e abstração só 

podem ser questionadas diante de prova capaz de abalar a presunção de veracidade do 

título.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CHEQUE PRESCRITO - EMPRESA DE FOMENTO 

MERCANTIL - FACTORING - CAUSA ORIGINÁRIA DA 

EMISSÃO DE CHEQUE - DEMONSTRAÇÃO - DISPENSA 

- AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. I - Nas demandas de cobrança de 

cheques prescritos para as ações cambiais, é prescindível 
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que o autor decline a causa subjacente da emissão das 

cártulas, cabendo ao réu, se quiser, fazê-lo na 

oportunidade de apresentação de sua defesa. II - Recurso 

especial provido." 

(STJ - REsp 1270885/SC, Rel. Ministro MASSAMI 

UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, 

DJe 11/10/2011).

“Cobrança  Cheque  Causa debendi  Pagamento  

Ônus da Prova  Art. 333, II, do CPC  Cerceamento de 

defesa. 1. Não há cerceamento de defesa quando o 

julgamento da lide independe de dilação probatória. 2. 

Não se exige na ação de cobrança embasada em cheques 

prescritos a declinação da causa debendi, bastando a 

apresentação dos títulos. 3. Para a desconstituição total ou 

parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma 

irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou 

essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato 

impeditivo ou extintivo do direito nele representado. Ação 

procedente. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao 

recurso.” 

(TJ-SP - APL: 00148353520108260198 SP 

0014835-35.2010.8.26.0198, Relator: Itamar Gaino, Data 

de Julgamento: 03/08/2015, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 05/08/2015)

No caso em tela, a recorrida não nega a emissão das 

cártulas. Todavia, afirma que realizou suposto negócio jurídico que não se concretizou; 

mas não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade que envolve o título.

O recorrente, em que pese o posicionamento do magistrado 

a quo, impugnou pontualmente os fatos narrados nos embargos, ressaltando que se trata de 

portador de boa-fé dos títulos executados.
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Assim, a posse dos cheques pelo credor impõe ao devedor 

o ônus de comprovar fato obstativo do direito representado nas cártulas, do qual não se 

desincumbiu a apelada.

À recorrida, que trouxe dúvidas acerca da procedência dos 

cheques, cumpria o encargo de provar que os títulos não tinham causa ou que esta era 

ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta; porquanto, ainda que 

houvessem dúvidas, prevalece a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

Nesse passo, insta consignar que a embargante não 

produziu elemento algum de convicção nos autos, que apontasse ao menos de forma 

indiciária ou tênue a existência da relação negocial que disse existida, durante prazo 

razoável pelo que se pode inferir do discurso inicial, com o genitor do apelante.

Portanto, mister se faz a reforma da decisão de 1º grau, 

com a consequente improcedência dos embargos. 

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para 

reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os embargos opostos, condenando ainda a 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários do patrono do embargado, 

que arbitro em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

MARCOS GOZZO

Relator
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