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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
9000155-21.2009.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ROSANA 
BENEDETI PASCHOAL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GABISA MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME (POR CURADOR), JOSE CARLOS RODRIGUES 
DIVISORIA ME e ELIEL CARLOS MAURICIO.

ACORDAM, em 16ª 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 LUÍS FERNANDO 
LODI (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA E JOVINO DE SYLOS.

São Paulo, 15 de março de 2016. 

Luís Fernando Lodi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CAMBIAL – 
CHEQUE – Alegação de inexigibilidade dos cheques discutidos, 
ante a ausência de entrega das mercadorias e falta de comunicação à 
devedora acerca da cessão de crédito – Afastamento – Cheque 
devidamente endossado – Desnecessidade de discussão da causa 
subjacente – Título de Crédito não causal e autônomo – Documento 
de livre circulação – Portador terceiro de boa-fé que tem o direito de 
exigir o cumprimento da obrigação – Sentença mantida. 

Recurso Improvido.

1. Apelação interposta por Rosana Benedeti 

Paschoal junto a ação declaratória de inexigibilidade cambial ajuizada por esta em 

face Gabisa Materiais para Construção Ltda. ME e José Carlos Rodrigues Divisória 

ME e outro, cuja sentença de fls. 151/154, prolatada pelo Magistrado Paulo Luis 

Aparecido Treviso, julgou extinto o processo sem resolução de mérito com relação 

à José Carlos Rodrigues Divisória ME, por ilegitimidade passiva, nos termos do 

artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial e 

procedente a reconvenção.

Alega que a transferência dos cheques em favor 

da empresa de factoring do apelado Eliel Carlos Maurício foram efetivados por 

meio de cessão de crédito e não endosso, o que permite a discussão da causa 

subjacente. Defende a inexigibilidade dos títulos, ante a ausência de comunicação 

à devedora acerca da cessão de crédito. Disse que os títulos emitidos em favor da 

apelada Gabisa materiais de construção Ltda. ME estavam vinculados à entrega 

da mercadoria. Insiste na inexigibilidade dos cheques, posto que não houve a 

entrega das mercadorias. Requer a reforma da sentença para declarar a 

inexigibilidade dos títulos discutidos e julgar improcedente a reconvenção 

apresentada.

Recurso tempestivo, regularmente processado e 
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contrariado.

2.  O provimento jurisdicional hostilizado julgou 

extinto o processo sem resolução de mérito com relação a José Carlos Rodrigues 

Divisória ME, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 267, VI, do Código de 

Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção, 

para condenar a apelante no pagamento de R$ 907,00, devidamente corrigido, 

além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, observando-se o disposto no artigo 12, da Lei nº 1060/50.

O apelo não merece acolhimento.

Como bem observou a sentença (fls. 152/153):

“A autora confirma que emitiu os títulos ao portador 

em razão de negócio desconstituído com a empresa 

Gabisa, na medida em que esta deixou de entregar 

os produtos vendidos à emitente, bem assim que não 

manteve relação jurídica alguma com o corréu Eliel, 

a saber, aquele que porta os cheques e protestou um 

deles.

É o que basta para se concluir, de um lado, que os 

títulos foram colocados em circulação e, de outro, 

que se aplicam ao caso concreto os princípios 

cambiários da abstração, da cartularidade e da 

inoponibilidade das exceções pessoais que afastam 

a pretensão inicial e prestigiam o pedido 

reconvencional.

(...)

A referência feita nos autos de que os cheques foram 

recebidos por uma empresa de fomento mercantil, 

pertencente ao corréu Eliel, nenhuma repercussão 

tem no julgamento desta ação porque é o nome da 

pessoa física do sócio  e não a jurídica da 
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sociedade  que aparece em dois dos títulos e é ele 

o portador do terceiro cheque sendo, destarte, o 

credor do título, tanto que o protestou e ofereceu 

reconvenção, sempre em nome próprio.

Registre-se que os cheques em questão são todos 'à 

ordem' e, portanto, a sua titularidade é transferida 

por simples endosso e não por cessão de crédito, 

própria dos títulos 'não à ordem'.

(...)

Enfim, porque nos autos não se encontra prova 

inconcussa da pretensa má-fé de Eliel, são 

inoponíveis a ele as exceções que a emitente tem a 

oferecer contra a empresa Gabisa, em especial, a 

desconstituição do negócio jurídico com ela 

celebrado e a inexigibilidade dos cheques”.

Ademais, consigne-se que o cheque é título não 

causal e de circulação livre; o direito que dele emana é autônomo, ou seja, “... 

cada um dos participantes no negócio cambiário (beneficiário credor e sacado 

devedor) assume a obrigação relativa ao título, obrigação autônoma” (Títulos de 

Crédito de acordo com o Novo Código Civil, Aclibes Burgarelli, 2002, Editora 

Jurídica Brasileira Ltda., pág. 4).

E prossegue o autor, mesma obra e página:

“Em face da autonomia da obrigação, o portador 

do título, seja quem for, tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, contra 

quem figurou na circulação do mesmo título”.

Portanto, nenhuma circunstância é oponível a 

terceiro que detenha o título. 

Não há que se falar em discussão da causa 

subjacente; e por não constar dos autos qualquer indicação de que o réu 
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reconvinte é portador de má-fé, seu direito creditício permanece hígido. 

Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

                                - LUÍS FERNANDO LODI 

      Desembargador Relator
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