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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. 

DESACORDO COMERCIAL. PARTE RÉ NÃO 

COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU 

MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. 

ART. 373, INCISO II CPC. SENTENÇA MANTIDA. 

A ação de cobrança representada por cheque 

independe de comprovação da origem da dívida, 

pois é título de ordem de pagamento à vista e 

circulante, incumbindo à parte ré o ônus de 

demonstrar fato impeditivo, modificativo e/ou 

extintivo do direito da autora (art. 373, II, do 

CPC/15). Além disso, a relação havida entre as partes 

restou confirmada pelo demandado e comprovada 

nos autos através da prova documental trazida à 

baila, sendo devida a restituição dos valores 

referentes aos cheques constantes nos autos. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. 

 

APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70077628501 (Nº CNJ: 0128062-

24.2018.8.21.7000) 

 

COMARCA DE PASSO FUNDO 

C.A. KAPPES E CIA LTDA  APELANTE 

MARMORARIA SOLEDADE LTDA - ME  

 

APELADO 
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PODER JUDICIÁRIO 
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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 negar 

provimento ao apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. GELSON ROLIM STOCKER (PRESIDENTE) E DES.ª LIÉGE 

PURICELLI PIRES. 

Porto Alegre, 25 de outubro de 2018. 

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 C.A KAPPES E CIA 

LTDA em face da sentença de procedência proferida nos autos da ação de 

cobrança movida por MARMORARIA SOLEDADE LTDA – ME. 
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A fim de evitar tautologia, adoto o relatório da sentença: 

 

“MARMORARIA SOLENDADE LTDA - ME ajuizou a 

presente ação de cobrança em face de C.A.KAPPES 

E CIA LTDA, objetivando o pagamento da quantia 

de R$ 48.063,00, representada pelos cheques 

elencado na inicial. Nesses termos, postulou a 

procedência total da ação (fl. 02/09). Juntou 

documentos (fls. 10/42). 

Foi deferida a gratuidade judiciária à autora (fl. 43). 

Citada (fls. 45), a demandada apresentou 

contestação, alegando, em síntese, que a falta de 

pagamento se deve a desacordo comercial entre as 

partes litigantes. Requereu a improcedência da ação 

(fls. 46/49). juntou documentos (fls. 50/58). 

Houve réplica (fls. 60/65), com juntada de 

documentos (fls. 66/72). 

Instadas as partes acerca da produção de provas (fl. 

73), o autor quedou-se inerte (fl. 76); a demandada 

requereu a produção de prova oral (fl. 75), contudo 

não juntou o rol no prazo legal, tendo sido 

indeferida (fl. 83). 

Instaurado regime de exceção na origem, vieram os 

autos conclusos para sentença. 

É o relatório.” 
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PODER JUDICIÁRIO 
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E o dispositivo sentencial assim decidiu o feito: 

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO  PROCEDENTE a ação ajuizada pela 

MARMORARIA SOLEDADE LTDA - ME contra C.A. 

KAPPES E CIA LTDA, para o fim de condenar a 

demandada a indenizar a demandante na quantia de 

R$ ( reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês 

(art. 406 e 591 do Código Civil c/c art. 161, §1º do 

Código Tributário Nacional), a partir da citação, e 

corrigido monetariamente pelo índice IGP-M, desde 

o vencimento dos títulos, conforme disposto no §1º 

do art. 1º da Lei 6899/81. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo estes fixados, na 

forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

em 20% sobre o valor da condenação.” 

 

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação. Em suas 

razões recursais as fls.91/94, asseverou que os cheques cobrados foram sustados 

por desacordo comercial a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da apelada, 

pois esta não cumpriu o acordado em relação a entrega de materiais na 

quantidade e tamanho contratados para a obra de Sério. Informou que foi 
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juntado aos autos o laudo técnico da arquiteta do Município de Sério, onde foi 

relatado a falta de colocação das bancadas e prateleiras de granito, o que levou 

a rescisão do contrato da apelante com aquele município, conforme ação 

ajuizada em Lajeado de nº 017/1.14.0001134-0. Requereu o provimento do 

recurso e postulou o benefício da gratuidade judiciária, o qual restou indeferido, 

sobrevindo preparo as fls.120. 

Contrarrazões as fls.101/108. 

Subiram os autos a este Tribunal sendo distribuídos a minha 

relatoria.  

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

934 do CPC/15, 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 dos recursos porquanto preenchidos os pressupostos de 

admissibilidade. 

Cuida-se de ação em que a autora pretende a cobrança dos 

cheques de n° 001790, 000538, 000539, 000540, os quais foram devolvidos pelos 

bancos por insuficiência de fundos. 

Alega a ré em sua defesa que os cheques foram sustados em 

decorrência do desacordo comercial, asseverando que em outra demanda 

ocorreu a rescisão do contrato do Município com a demandante. 

Pois bem. 

Adianto que estou negando provimento ao apelo. 

Ressalto que na qualidade de título executivo o cheque é uma 

ordem de pagamento à vista, podendo o beneficiário que o recebe protestá-lo 

ou executá-lo em juízo sempre que lhe convier, sem que para isso tenham que 

ser discutidas as razões de sua emissão. 
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No presente caso, os cheques regularmente emitidos, caracterizam 

prova cabal da dívida atinente ou que representa, e justifica a cobrança do 

respectivo valor ali consignado.  

Por tal razão tendo a ação de cobrança por objetivo evitar o 

enriquecimento sem causa de uma parte em desfavor da outra, o simples fato 

de não ter havido o pagamento do cheque, seja por insuficiência de fundos, seja 

por sustação ou contraordem, gera a obrigação do devedor e somente deste, 

pois foi quem firmou negócio jurídico com o autor. 

 Ademais, a ação de cobrança representada por cheque independe 

de comprovação da origem da dívida, pois é título de ordem de pagamento à 

vista e circulante, incumbindo à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, 

modificativo e/ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15). 

 

Isto é, cabia a demandada comprovar suas alegações de 

desacordo comercial, o que não o fez.  

Isso porque relatou não ter recebido os materiais na quantidade e 

tamanhos contratados, motivo pelo qual sustou os cheques. 

No entanto, verifico que somente o primeiro a vencer fora sustado 

e devolvido pelo banco pelo motivo 21. Em verdade este quando apresentado 
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inicialmente fora devolvido por insuficiência de fundos e quando reapresentado, 

fora sustado.  

Já os demais cheques sequer foram devolvidos pelo motivo 21, 

tendo em vista que quando apresentados foram devolvidos pelo motivo 11 e 

quando reapresentados, pelo motivo 12. 

Deste modo, não prospera as alegações da recorrente, pois todos 

os cheques teriam sido devolvidos pelo motivo 21, caso houvesse desacordo 

comercial, eis que tinham como vencimento data posterior ao primeiro que fora 

efetivamente sustado. 

Quanto ao laudo técnico da arquiteta do Município de Sério, onde 

foi relatado a falta de colocação das bancadas e prateleiras de granito, saliento 

que no orçamento acostado pela demandante, fls.66/69, consta que não estava 

incluso: a sala de computação e prateleiras abaixo dos tampos da cozinha, nem 

tanque e cubas de inox. 

Convém abordar que não há comprovação de qual o motivo 

ensejou a rescisão contratual com o referido município em outra demanda, o 

que não há de ser discutido no presente caso de cobrança. 

Ademais, no referido laudo, fls.54/58, não há indicação de que a 

obra estava concluída, na medida em que faltava a finalização de diversos outros 
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itens como: pinturas, esquadrias, revestimentos e pastilhas, rejunte e parte de 

piso na área externa, além de instalações elétricas, hidráulicas e pavimentação 

externa. 

Destaco que a parte recorrente não demonstrou o seu 

descontentamento pelo desacordo comercial por meio administrativo ou outro, 

posto que os cheques tinham como vencimento os meses de novembro e 

dezembro de 2012, e somente insurgiu-se em sua contestação, após o 

ajuizamento da presente ação que se deu em novembro de 2014. 

Vale ressaltar, inclusive, que os títulos de crédito são regidos por 

normas e princípios próprios, entre os quais o da autonomia/abstração e da 

cartularidade ou incorporação do direito ao documento. 

Assim, o valor devido relativo a soma dos cheques constantes nos 

autos, no caso, R$48.063,00, está incorporado ao título e, desta forma, tem-se 

presunção de sua certeza, além do que a parte recorrente não comprovou 

qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora, 

conforme o art.373, II do CPC/15, ônus que lhe cabia. 

Nestes termos, colaciono precedentes desta Colenda Câmara e 

deste E. Tribunal: 
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“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES 

REPASSADOS A EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO 

DE CRÉDITO. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA 

CAUSA SUBJACENTE AO TÍTULO. A regra de direito 

cambial, que impede a oposição de exceções 

pessoais ao endossatário de boa-fé, não se aplica 

quando a posse do cheque tiver como causa 

operação de factoring, negócio jurídico que se 

caracteriza como mera cessão de direitos creditícios. 

No caso dos autos, a tese sustentada pela 

embargante, de desacerto comercial, em razão da 

não entrega das mercadorias, restou rechaçada pelos 

documentos acostados aos autos pela embargada. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 

70061595823, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em 11/12/2014) 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO 

DE RECAPAGEM DE PNEUS. CHEQUES EMITIDOS 

PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR. 

RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. Diante da 

fragilidade da prova produzida para dar sustentação 

à tese das rés (desacerto comercial) e afastar o 

direito da autora, impõe-se a confirmação da 

sentença de procedência da ação principal e 
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improcedência da reconvenção. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077570638, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas 

Iserhard, Julgado em 11/07/2018) 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES 

CONTRARRECURSAIS. 

AFASTADAS. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. 

DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. 

DESACORDO COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA DO 

EMITENTE DO TÍTULO PARA A SUA 

DESCONSTITUIÇÃO. ADIMPLEMENTO DA CÁRTULA 

NÃO COMPROVADO. É cabível a ação monitória 

para cobrança de chequeprescrito e mostra-se 

desnecessário que o credor comprove a causa 

debendi que originou o documento. Nos termos do 

REsp 1094571/SP, julgado na forma do art. 543-C do 

CPC: "Em ação monitória fundada 

em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, 

é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente 

à emissão da cártula". Cabe ao embargante 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos do direito da autora, ônus do qual não se 

desincumbiu. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS 

AFASTADAS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” 
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(Apelação Cível Nº 70072096878, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 12/04/2017) 

 

 

Com estas considerações, voto por negar provimento ao apelo, 

nos termos da fundamentação supra. 

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em favor da parte 

autora, previstos no art. 85, § 11º do NCPC, pois em primeiro grau o magistrado 

já fixou no máximo previsto no §2º do mesmo artigo, qual seja 20% sobre o 

valor da causa. 

É o voto. 

 

 

DES. GELSON ROLIM STOCKER (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES.ª LIÉGE PURICELLI PIRES - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. GELSON ROLIM STOCKER - Presidente - Apelação Cível nº 70077628501, 

Comarca de Passo Fundo: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME." 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: PAULA DE MATTOS PARADEDA 


