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ACÓRDÃO 

EXECUÇÃO - EMBARGOS - Cheque - Ordem de 
pagamento à vista - Obrigação líquida e certa -
Inoponibilidade de exceção a terceiro de boa-fé - Má-fé 
no recebimento das cártulas não demonstrada - Recurso 
desprovido - Sentença mantida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
APELAÇÃO N° 0122243-90.2007.8.26.0004, da Comarca de SÃO PAULO, 
sendo apelante VALKIRIA DIDONE e apelado VCD FOMENTO MERCANTIL 
LTDA. 

ACORDAM, em Vigésima Primeira Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, 
negar provimento ao recurso. 

Trata-se de embargos à execução, julgados improcedentes 
pela r. sentença de fls. 98/99, cujo relatório passa a integrar o presente, 
condenada a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios. 

Apela a embargante (fls. 102/107), alegando que os 
cheques exeqüendos foram dados para pagamento de negocio entabulado com 
terceira pessoa, que jamais se realizou, razão pela qual procedeu à sustaçao 
dos títulos. Diz que a empresa embargada, de fomento mercantil, não poderia 
proceder ao desconto de títulos, pois não se equipara às instituições 
financeiras. Pede o provimento do apelo e a inversão dos ônus da 
sucumbência. 

Recurso tempestivo, preparado, com resposta. 

É o relatório. 

O recurso não merece provimento. 

Inicialmente, insta salientar que não há impedimento legal 
na cobrança de cheques por empresa de fomento mercantil na qualidade de 
endossatária e portadora de boa-fé. 

Outrossim, não é objeto da presente demanda a discussão 
acerca da equiparação das empresas de factoring às instituições financeiras, ou 
a finalidade dos contratos de fomento mercantil, mas sim, a possibilidade de a 
apelante deixar de quitar títulos de crédito, que circularajjuriediante endosso, 
opondo exceção pessoal a terceiro. /^^/ ^r _-— 
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Em face dessas considerações, verifica-se, desde logo, a 
aplicabilidade à presente hipótese somente das disposições legais específicas 
da Lei n° 7357/85. 

Os cheques apresentados constituem prova da dívida 
afirmada pela apelante. Quando emite o cheque, o emitente dá uma ordem ao 
sacado para que pague ao portador do título a quantia nele indicada. 
Evidentemente, esse emitente está afirmando ser devedor do referido portador. 

Ora, em princípio é, então, irrelevante o motivo que ensejou 
a emissão. À emitente, se discorda da dívida, é que cabe provar sua 
inexistência, ou pagamento. É a regra do art. 333, II, do CPC. 

Assim, caberia à embargante demonstrar que a apelada 
adquiriu as cártulas, mediante endosso, de má-fé, contudo, limitou-se a afirmar 
que o negócio jurídico havido com a Sra. Adriana, que procedeu ao repasse das 
cártulas, não se concretizou da forma como pactuada, o que, diversamente do 
que alega, não lhe dá o direito de opor exceção pessoal, eis que não 
configurada a posse de má-fé. 

Em situação como essa, a inexigibilidade dos títulos 
relacionada à causa da emissão, somente pode ser oposta ao terceiro portador, 
caso este haja conscientemente procedido de má-fé, nos termos do disposto no 
art. 25 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85). 

Este não é o caso dos autos, a exeqüente se qualifica como 
terceiro de boa-fé, pois, não há nenhum início de prova que assim não seja. 

Como se sabe, o cheque é dotado de três características, 
próprias de todo título cambial, quais sejam: literalidade, abstração e 
autonomia. Tais características têm o condão de atribuir segurança e certeza ao 
título, servindo como importante instrumento de circulação. 

A autonomia, fundamental na análise da presente questão, 
se traduz na inexistência de vínculo do possuidor atual do título com a relação 
jurídica de cada um dos possuidores antecedentes. 

Tal constatação implica na inoponibilidade de exceção 
pessoal do devedor ao credor que, de boa-fé, detém o título. Este último é 
terceiro em relação aos participantes do negócio anterior, que gerou o título. 

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de 
Justiça: 

"ANULATÓRIA - Cheque - Mercadorias não entregues -
Protesto - Endosso-mandato - Ilegitimidade do endossatario para figurar 
no pólo passivo da demanda - Impossibilidade de opor exceções aos 
portadores de boa-fé - inteligência dos arts. 25 e 26 da Lei n° 7.357, de 02 
de setembro de 1985 e 70 do CPC - Recurso provido" (AP 7144328000 -
19a Câmara - Rei. Des. SEBASTIÃO JUNQUEIRA-j. 18.12.2007). 
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"DECLARATÓRIA - NULIDADE DE TITULO DE CREDITO 
- SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOPONIBIUDADE DAS EXCEÇÕES 
PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ - Os fatos narrados nos autos e as 
provas documentais carreadas demonstram que o cheque foi emitido para 
pagamento de obrigação assumida pelo agravante perante a agravada 
(endossatária) em razão de endosso do título emitido pelo recorrente. 
Ademais, verifica-se que, conforme prerrogativa atribuída pela lei ao 
credor de título de crédito, a referida empresa recebeu o cheque como 
terceira de boa-fé, à qual, não podem ser opostas as exceções pessoais 
que o devedor possui em face do endossante. As obrigações derivadas de 
um título de crédito, em razão do princípio da autonomia, são 
independentes entre si e, de acordo com o subprincípio da abstração, os 
títulos de crédito podem circular como documentos abstratos, sem 
ligação com a causa que lhe deu origem. Recurso não provido" (Al 
7198203900 - 24a Câmara - Rei. Des. ROBERTO MAC CRACKEN - j . 
24/01/2008). 

Destarte, não tendo a apelante logrado êxito na 
comprovação de suas alegações, a exibição dos títulos, então, é o que basta 
para autorizar o seguimento da execução. 

Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao 
recurso. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador 
ITAMAR GAINO, e dele participou o desembargador SILVEIRA PAULILO 
(revisor). 

São Paulo, 19 de agosto de 2011. 

T 
ADEMIR BENEDITO 

Relator 
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