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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000741-52.2013.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante JOSE 
ROBERTO TERCINO, é apelado ZECHI & ZECHI FOMENTO MERCANTIL 
LTDA.

ACORDAM, em 24ª 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 SALLES 
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E CLÁUDIA 
GRIECO TABOSA PESSOA.

São Paulo, 20 de agosto de 2015. 

Salles Vieira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 24923
APEL.Nº: 0000741-52.2013.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO
APTE.  : JOSE ROBERTO TERCINO
APDO.  : ZECHI & ZECHI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO  CHEQUE  CAUSA 
DEBENDI - RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE O 
EMITENTE E O ENDOSSANTE  PROVA - BOA-FÉ  
EXCEÇÕES  AGIOTAGEM  RASURA NO “PÓS-
DATA” - Reconhecido que o cheque é título não causal, 
sendo o fato gerador da obrigação à emissão da cártula, e o 
fundamento da ação, o inadimplemento daquela  Negócio 
jurídico que deu origem ao título, firmado com terceiro 
estranho aos autos, em nada afeta a relação entre o emitente 
do cheque e o terceiro, possuidor de boa-fé do título  
Possível ao emitente do título opor exceções comuns 
àquele, somente se provado que o beneficiário não age de 
boa-fé, o que não ocorreu  Versão do devedor, no entanto, 
que não tem a verossimilhança necessária, a ensejar a 
aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 3º 
da Medida Provisória n.º 1.820/99, reeditada pela Medida 
Provisória 2.172-32/2001, ainda em vigor por força do art. 
2º da Emenda Constitucional nº 32  Ausente prova de 
agiotagem - Ausente, ainda, prova do pagamento, que se 
faz, no caso de títulos de crédito, mediante resgate do título 
- Arts. 321 e 324 do CPC  Rasura na data “pós datada” 
que não retira a exigibilidade da dívida  Precedentes do E. 
TJSP - Embargos à execução improcedentes  Sentença 
mantida - Apelo improvido”

Apelo do embargante, em face da r. 
sentença de improcedência, proferida em embargos à 
execução.

Sustenta que a r. sentença foi proferida 
contrariamente às provas dos autos. O recibo juntado aos 
autos, comprova o pagamento do cheque ao credor 
originário. Em acórdão semelhante ao caso dos autos, 
proferido em outro processo, o recibo de quitação foi 
aceito. Conforme alegado na inicial, o credor original, 
Jonas Rafael Palhari, alegou que o cheque em questão 
tinha se extraviado. O cheque é inexígivel, pois já foi 
pago, devendo a apelada ser condenada ao pagamento em 
dobro, nos termos do art. 940, do CC. O crime de 
agiotagem está configurado, pois a própria apelada 
afirma que o cheque em questão é oriundo de empréstimo 
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de dinheiro. A apelada não soube esclarecer, em seu 
depoimento pessoal, de quem adquiriu o cheque. A usura é 
causa de nulidade do negócio jurídico. Com relação ao 
ônus da prova, deve ser observado o art. 3º, da MP nº 
2.172/32, que impõe a inversão do ônus da prova, impondo 
a apelada o ônus de demonstrar a origem da transação 
comercial, que deu origem ao cheque. Quanto à rasura 
contida no cheque, tal fato demonstra a má-fé da 
apelada, descaracterizando a figura do terceiro de boa-
fé. Requer o provimento do recurso, reformando-se a r. 
sentença para o fim de julgar procedente os embargos à 
execução, ante a nulidade e inexigibilidade do cheque. 
Juntou documentos, às fls. 195/202.

Contrarrazões às fls. 205/210.

É o relatório.

Trata-se de embargos à execução opostos 
pelo ora apelante, em razão da execução que lhe move, a 
ora apelada, tendo por objeto 01 (um) cheque no valor de 
R$75.000,00 (fls. 11/13).

Nos embargos à execução, o apelante 
sustentou, em síntese, que o cheque em questão já 
encontra-se quitado, perante ao seu credor originário, 
trazendo aos autos cópia da “Ação Declaratória de 
nulidade e Devolução de Cheques” (fls. 15/18), por ele 
ajuizada, em face de Jonas Rafael Palhari, credor 
originário do cheque em questão.

Alegou, ainda, que a apelada é uma 
empresa que desconta títulos, a base de juros superiores 
ao legal, o que configura a prática de agiotagem.

Houve aditamento à inicial (fls. 44/47), 
para constar a alegação de que a apelada rasurou o 
cheque, o descaracteriza a figura do terceiro de boa-fé.

Em impugnação, a apelada aduziu, em 
síntese, que não negociou com o embargante, e que o 
mesmo, conjuntamente com Jonas Rafael Palhari, estão em 
conluio, para obter a anulação de vários cheques, 
caracterizando a prática de estelionato (fls. 59/63).

Foi realizada audiência de instrução e 
julgamento, onde foi colhido o depoimento do pessoal do 
representante legal da apelada (fls. 129/132), sendo 
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declarado, por outro lado, preclusa a produção de prova 
oral pelo apelante (fl. 120).

O MM. Juiz “a quo” julgou improcedentes 
os embargos à execução, por entender que não há como 
considerar válido, o recibo de pagamento juntado à fl. 
19, pois, conforme revelam as cópias de fls. 68/69, a 
empresa apelada impugnou tal recibo, formulando, 
inclusive, “queixa-crime” em face de Jonas Rafael 
Palhari, suposto credor original daquele cheque, ocasião 
em que este negou ter recebido valores do ora apelante 
(fls. 167/172).

Contra esta r. decisão insurge-se o 
embargante, ora apelante.

O cheque, como é cediço, é título não 
causal, autônomo e abstrato. O fato gerador da obrigação 
é a emissão do cheque, a qual não foi negada pelo ora 
apelante, e o fundamento da ação, o inadimplemento 
daquela.

Veja-se, por analogia:

“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São 
Paulo - PROCESSO: 0772256-5 - RECURSO: Apelação - 
ORIGEM: Marília - JULGADOR: 7ª Câmara - JULGAMENTO: 
20/04/1999 - RELATOR: Ulisses do Valle Ramos - REVISOR: 
Vicente Miranda - DECISÃO: Deram Provimento, VU - 
PUBLICAÇÃO: JTALEX 179/177 - PETIÇÃO INICIAL - Inépcia - 
Monitoria - Cambial - Cheque - Descrição dos fatos 
relacionados aos negócios que levaram à sua emissão - 
Desnecessidade, mesmo diante do fato da prescrição da 
respectiva execução por não perder o título sua natureza 
de ordem de pagamento a vista de valor certo em dinheiro 
- Hipótese, ademais, em que o direito de propor a ação 
de enriquecimento ilícito não se encontrava prescrito 
quando do ajuizamento da monitoria - Validade do pedido 
e da causa de pedir - Inépcia da exordial e extinção do 
processo afastadas, determinado o julgamento do mérito 
dos embargos opostos - Recurso provido para esse fim. - 
WTCN/VL - 18.06.99”.

É possível, no entanto, entre as partes 
envolvidas na relação, a discussão acerca da origem e/ou 
eventual quitação do título, porém "é necessário que o 
devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz 
de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de 
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crédito" (TJSE, RT, 789/390).

Conforme exposto acima, o devedor, ora 
apelante, não nega a emissão do cheque, porém alega que 
o mesmo é inexigivel, porque já encontra-se quitado, 
perante o credor originário, conforme faz prova o recido 
de fl. 19.

Ocorre que, nos termos dos arts. 321 e 
324 do CC, nos débitos cuja quitação consista na 
devolução do título, como no caso dos autos, deve o 
devedor reter o pagamento, exigindo o título ou 
declaração que o inutilize, a fim de comprovar o 
pagamento da dívida. Assim não agindo, a posse do título 
pelo credor, faz presumir que a dívida subsiste.

E ainda, no caso dos autos, o credor, ora 
apelado, impugnou o recibo de fl. 19, sendo capaz de 
demonstrar que, nos autos da “queixa-crime” por ele 
proposta (fls. 68/69), o suposto credor originário do 
título, Jonas Rafael Palhari, prestou declaração, 
perante a autoridade policial, e sob as penas da lei, 
reconhecendo que em momento algum recebeu valores do ora 
apelante.

Veja-se trecho daquela declaração, 
emanada por Jonas Rafael Palhari, xerocopiada à fl. 98:

“(...)Em momento algum recebeu qualquer 
valor relativo a esse cheque do senhor 
Jose Roberto Tercino, pois o valor foi 
pago por Clovis Salvador Benevente. 
Quanto ao recibo apresentado, e cuja 
cópia encontra-se junto ao requerimento, 
explica o declarante, que por vezes a 
pedido de Jose Roberto Tercino assinou 
recibos para ele, os quais utilizava na 
declaração de imposto de renda. Esse 
cheque também foi utilizado para o 
preenchimento de um recibo para essa 
finalidade, e para cooperar com Jose 
Roberto Tercino o declarante assinou o 
recibo, mas não recebeu o dinheiro. Por 
fim, esclarece que possui uma ação 
judicial na cidade de Monte Alto-SP, 
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questionando o uso indevido desse 
recibo.”

A pessoa mencionada na declaração 
supracitada, é justamente a mesma pessoa que endossou o 
cheque para a empresa apelada, Clovis Salvador 
Benevente, conforme se verifica claramente do verso do 
cheque, à fl. 14vº.

Assim, inobstante a alegação de 
agiotagem, tem-se que a versão do embargante não é 
verossímil, sendo incapaz de ensejar a aplicação do 
disposto no art. 3º da Medida Provisória n.º 1.820/99, 
reeditada pela Medida Provisória 2.172-32/2001, ainda em 
vigor por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 
32, que prevê a inversão do ônus da prova, “sempre que 
demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do 
caso, a verossimilhança da alegação”.

Acrescente-se a tais fatos, que, quando 
do depoimento pessoal do representante legal da apelada 
(fls. 129/132), ficou esclarecido que trata-se de uma 
empresa de factoring, que realiza a antecipação de 
títulos, sendo comprovado, mediante extratos de 
movimentação de conta corrente, que aludido cheque foi 
depositado aos 23.11.2012 (fl. 148), tendo sido o mesmo 
devolvido pelo “motivo 21”, qual seja, “cheque sustado 
ou revogado”.

Assim, não tendo a apelada, portadora do 
cheque, participado do negócio jurídico que deu origem a 
emissão do título, a relação entre o emitente do cheque 
e o seu credor originário, não pode ser discutida nestes 
autos, em face da boa-fé do possuidor do título.

Neste sentido:

"O cheque é título literal e abstrato. 
Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, 
somente podem ser opostas a quem tenha participado do 
negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa-fé, 
questões ligadas a causa debendi originária não podem 
ser manifestadas contra terceiro legítimo portador do 
título" (JSTJ 17/142: RT 661/188)

"Execução por título extrajudicial  
Cheques - Endosso - Compra e venda de mercadorias - 
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Alegação do emitente de inadequação do preço de mercado 
dos bens e da sua má procedência - Desacolhimento por 
falta de comprovação - Não pode o emitente do cheque 
nominal, depois de posto em circulação por endosso, opor 
ao endossatário exceção pessoal que teria contra o 
endossante Inteligência do artigo 25 da Lei n" 7.357/85 
- Embargos do devedor rejeitados - Recurso desprovido" 
(1º TAC/SP Ap.899.514-8, 7a Câmara, j. 15.03.2005, Rel. 
Roberto Caruso Costábile E. Solimene)

Veja-se, ainda, no mesmo sentido, 
ensinamentos tirados da obra Curso de Direito Comercial, 
às fls. 388/389, de Rubens Requião:

“O interesse social visa, no terreno do 
crédito, proporcionar ampla circulação dos 
títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-
fé plena garantia e segurança na sua 
aquisição. É necessário que na circulação do 
título aquele que o adquiriu, mas que não 
conheceu ou participou da relação fundamental 
ou da relação anterior que ao mesmo tempo deu 
nascimento ou circulação, fique assegurado de 
que nenhuma surpresa lhe venha perturbar o seu 
direito de crédito por quem com ele não esteve 
em relação direta. (...)

 A segurança do terceiro de boa-fé é 
essencial na negociabilidade dos títulos de 
crédito. O direito, em diversos preceitos 
legais, realiza essa proteção, impedindo que o 
subscritor ou devedor do título se valha 
contra o terceiro adquirente, de defesa que 
tivesse contra aquele com quem manteve relação 
direta e a favor de quem dirigiu sua 
declaração de vontade. (...)

 

 Esse princípio, que resulta do conceito 
da autonomia das relações cartulares, pois o 
portador de boa-fé exercita um direito 
próprio, e não derivado de relação anterior, 
está consagrado em algumas normas de lei. O 
Código Civil, ao regular os títulos ao 
portador, consagra no art. 1.507 o princípio 
da inoponibilidade das exceções, expressando 
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que “ao portador de boa-fé, o subscritor, ou 
emissor, não poderá opor outra defesa além da 
que assente em nulidade interna ou externa do 
título, ou em direito pessoal, ou em direito 
pessoal do emissor, ou subscritor, contra o 
portador”. A Lei nº 2.044, de 31 de dezembro 
de 1.908, também regula a matéria no setor 
cambiário, dispondo, no art. 51, que “na ação 
cambial somente é admissível defesa fundada no 
direito pessoal do réu contra o autor, em 
defeito de forma do título e na falta de 
requisito necessário ao exercício de ação”. 
Esse preceito ressurge no art. 17 da Lei 
Uniforme, de Genebra, segundo o qual “as 
pessoas acionadas em virtude de uma letra não 
podem opor ao portador as exceções fundadas 
sobre as relações pessoais delas com o sacador 
ou com portadores anteriores, a menos que o 
portador ao adquirir a letra tenha procedido 
conscientemente em detrimento do devedor”.

 

Referido princípio mantém-se consagrado 
no atual Código Civil, nos arts. 896 e 906.

Por fim, o fato de o cheque ter sido 
rasurado, quanto à data convencionada para pagamento, 
não o torna imprestável para o fim a que se destina, nem 
tampouco tem o condão de demonstrar a suposta má-fé da 
empresa apelada.

Isto porque o vício (rasura), não recai 
sobre ponto substancial do cheque, e, ainda que 
recaísse, seria possível o aproveitamento do documento 
ao qual seria atribuída a fé que merecesse, observadas 
as circunstâncias especiais do caso (arts. 386 e 131, do 
CPC), de modo que a questão da “pós-datação”, se torna 
irrelevante para o deslinde do litígio.

Sobre a questão, veja-se:

“APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. INOVAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS EM SEDE RECURSAL  No apelo, a 
embargante sustenta que a apresentação das cártulas, em 
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data anterior à pactuada, enseja condenação da embargada 
ao pagamento de indenização por dano moral. Fundamento 
ventilado apenas nas razões recursais. Prática 
processual que ofende o duplo grau de jurisdição, ampla 
defesa e o contraditório  Inteligência do art. 515, do 
CPC. RASURAS NA DATA "PÓS DATADA". A rasura na data "pós 
datada" não retira a exigibilidade da dívida. Não 
havendo irregularidade nos demais elementos essenciais, 
como a data de emissão, o valor e a assinatura, as 
cártulas que carreiam os autos são meios hábeis a 
instruir a ação monitória. AÇÃO MONITÓRIA. A existência 
da dívida é fato incontroverso. A embargante não 
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito da embargada, nos termos do art. 333, II, do 
Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 
MORA. A data da primeira apresentação do cheque é o 
termo inicial de incidência dos juros de mora e da 
atualização monetária sobre o valor nominal do cheque. 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE 
CONHECIDA, com determinação” (Apelação nº 
0003718-71.2009.8.26.0266, Relator: Des. Fábio Podestá; 
Comarca: Itanhaém; Órgão julgador: 8ª Câmara 
Extraordinária de Direito Privado; Data do julgamento: 
03/12/2014; Data de registro: 11/12/2014).

“(...) AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. Pretensão 
de reforma da r. sentença que julgou procedente o 
pedido. Descabimento. Hipótese em que o cheque é prova 
da dívida. Rasura na data “pós datada” que não retira a 
exigibilidade da dívida. Cheque colocado em circulação, 
sendo irrelevante que o negócio entabulado com terceiro 
tenha sido desfeito RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação nº 
0074389-90.2009.8.26.0114, Relª. Desª. Ana de Lourdes 
Coutinho Silva, 13ª Câmara de Direito Privado, j. em 
05/09/2013).

Conclui-se, portanto, que, presente a boa-
fé do portador e não apresentando o título defeito 
intrínseco e extrínseco, sua validade deve ser 
reconhecida, não havendo que se falar que a r. sentença 
foi proferida contrariamente às provas dos autos.

Por fim, consigne-se ser irrelevante o 
que foi proferido em acórdão semelhante (fls. 76/80), 
vez que aludido entendimento, proferido por aquela C. 
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Câmara, em nada vincula o entendimento desta C. Turma 
Julgadora.

Posto isto, nega-se provimento ao 
recurso.

Salles Vieira, Relator.
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