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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO 
ESPECIFICADO.  ESPÉCIE  DE  TÍTULO  DE 
CRÉDITO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE 
DE CHEQUE.
TÍTULO  CAMBIAL.  ENDOSSO.  INOPONIBILIDADE 
DE  EXCEÇÕES  PESSOAIS  EM  FACE  DO 
TERCEIRO DE BOA-FÉ.
O cheque é título de crédito de natureza cambial, 
autônomo  e  abstrato,  sendo  passível  de  livre 
negociação  e  circulação.  -  Ao terceiro  de boa-fé 
não  cabem  ser  opostas  as  exceções  pessoais. 
Inteligência do art. 25 da Lei 7.357/85.

RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL

Nº  70056905227  (N°  CNJ:  0415149-
10.2013.8.21.7000)

COMARCA DE BENTO GONÇALVES

TRANSPORTES PRIMAR LTDA. APELANTE

REJANE MENDES APELADO

A C Ó RD Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Oitava 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao recurso.

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores  DES.  PEDRO  CELSO  DAL  PRÁ  (PRESIDENTE)  E  DES. 

HELENO TREGNAGO SARAIVA.

Porto Alegre, 20 de março de 2014.
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DES. JOÃO MORENO POMAR, 
Relator.

R E L A T Ó R I O

DES. JOÃO MORENO POMAR (RELATOR)

TRANSPORTES PRIMAR LTDA apela da sentença prolatada 

nos  autos  da  ação  declaratória  de  nulidade  de  cheque proposta  contra 

REJANE MENDES. Constou da sentença apelada:

Vistos.
TRANSPORTES PRIMAR LTDA. ajuizou ação declaratória de nulidade de 
cheque  em  desfavor  de  REJANE  MENDES.  Referiu  ter  fornecido  18  
cheques pré-datados no valor de R$ 1.000,00, para pagamento do contrato  
efetivado  pelo  seu  pai  com a  empresa  de  transportes  Bortolon  Ltda.  e  
nominados ao Sr. Eloi Bortolon, para aquisição da carteira de clientes e  
representação  das  empresas  Pontual  Transportes  Ltda.  e  da  Javali  
Transportes  Ltda.,  e  móveis  e  utensílios  de  propriedade  da  empresa  
transportes  Bortolon.  Informou  que,  além  do  pagamento  dos  cheques,  
foram pagos  os  valores  de  R$  10.000,00,  mediante  a  entrega  de  dois  
acordeões, e, R$ 2.000,00 em dinheiro. No entanto, depois de efetuados  
estes pagamentos descobriram que haviam caído em um golpe, uma vez o  
o Sr. Eloi Bortolon, proprietário da Transportes Bortolon, não era possuidor  
das  representadas  alegadas  como  também  na  carteira  de  clientes  
apresentada a maioria dos mesmos a muito tempo não operava mais como  
o requerido, em virtude, inclusive de emissão de duplicatas sem a devida  
emissão de notas fiscais. Asseverou que, fora suspenso o pagamento das  
alíneas  do  contrato,  inclusive  pelo  fato  que  após o  pagamento  com os  
cheques pré-datados o Sr. Eloi Bortolon, fugiu da cidade, estando em lugar  
incerto e não sabido, o qual, antes de sair da cidade, negociou os cheques  
com  diversas  pessoas,  inclusive  com  a  requerida.  Discorreu  acerca  do  
direito aplicável ao caso em tela. Requereu a procedência da ação a fim de  
determinar  a  conexão  por  litispendência  para  a  ação  declaratória  de  
nulidade contratual. Postulou pela concessão do benefício da assistência  
judiciária gratuita. Juntou documentos (fls. 11/24).
Citada,  a  ré  apresentou  contestação  nas  fls.  47/56.  Alegou,  
preliminarmente,  a  ilegitimidade  da  parte.  Aduziu  que  a  demandante  
possuía amplo conhecimento  dos  fatos,  inclusive  quanto a  transferência  
das cártulas a terceiros, os quais estranhos ao pacto contratual entabulado  
entre a demandante e a vendedora. Sustentou que a emissão do referido  
cheque vem admitida pela própria demandante, a qual argumentou ter dado  
os títulos à Eloi Bortolon como forma de pagamento ao negócio jurídico, a  
qual  entabulado  entre  Transportes  Primar  e  Transportes  Bortolon.  
Asseverou que diante da confissão tácita da demandante, a requerida é  
terceira de boa-fé,  tendo recebido a presente cártula mediante endosso.  
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Ademais,  conforme  princípio  elementar  do  Direito  Cambiário,  o  cheque  
trata-se de título cambial dotado de autonomia e abstração. Portanto, não  
há que se discutir o negócio jurídico subjacente à emissão do título, uma  
vez que inegavelmente confirma-se a circulação da cártula que acabou em  
poder de terceiro, ou seja, da ora requerida. Alegou ser terceira de boa-fé,  
havendo  recebido  a  cártula  por  endosso.  Sustentou  que  deve  ser  
consideradas as características de cartularidade, literalidade, abstração, e  
autonomia dos títulos de crédito.  Discorreu acerca da jurisprudência;  do  
julgamento antecipado da lide e  da má-fé  da  parte  autora.  Requereu o  
acolhimento das preliminares arguidas, e, no mérito, a improcedência da  
ação. Juntou documentos (fls. 57/73).
Houve réplica nas fls. 75/84-v, ocasião em que a parte autora insurgiu-se  
em relação a preliminar apontada, bem como reiterou os fatos aduzidos na  
inicial,  pugnando pela procedência dos pedidos.  Juntou documentos (fls.  
85/118).
Por ocasião da audiência, foi proposta a conciliação que restou inexitosa.  
Colhido o depoimento pessoal das partes (fl. 132). Houve a inquirição de  
uma testemunha (fl. 134). 
Declarada encerrada a instrução; convertido o debate oral em memoriais (fl.  
134);  a  ré  apresentou memoriais  nas fls.  136/145,  tendo a parte  autora  
permanecido inerte (fl. 145-v).
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente,  arguiu  a  requerida  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  
aduzindo que recebeu o cheque objeto da demanda por conta da venda  
que fez de mudas de parreiras e enxertos. Afirmou não ter qualquer relação  
com os contratantes, ou com o contrato comercial mencionado pela autora  
na exordial.  Analisando os autos,  verifico que a preliminar  suscitada diz  
respeito  ao  mérito  da  demanda,  razão  pela  qual  será  analisada  
conjuntamente.
No mérito, a presente demanda consiste em ação declaratória de nulidade  
e cheque, por meio da qual a empresa autora sustenta que forneceu 18  
cheques pré-datados no valor de R$ 1.000,00, para pagamento do contrato  
efetivado por Afânio Sberse com a empresa Transportes Bortolon Ltda., e  
nominados  a  Eloi  Bortolon,  para  aquisição  da  carteira  de  clientes  e  
representação  das  empresas  Pontual  Transportes  Ltda.,  e  Javali  
Transportes  Ltda.,  e  móveis  e  utensílios  de  propriedade  da  empresa  
Transportes  Bortolon.  Ocorreu  que  após  o  pagamento  descobriram que  
haviam  caído  num  golpe,  pois  Eloi  Bortolon  não  era  proprietário  das  
representações alegadas. 
No que pertine as alegações da empresa autora, tenho que não merece  
prosperar, pois não restaram comprovadas nos autos. 
Conforme preceitua  o  artigo  333,  inciso  I  do  Código  de  Processo  Civil,  
cumpre à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito,  
o  que  entretanto,  não  se  verificou,  visto  que  a  mesma  não  conseguiu  
perpassar o campo das meras alegações.
De  destacar  que  no  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse  
da  parte,  assume especial  relevância  a  questão  pertinente  ao  ônus  da  
prova.
Esse ônus consiste  na conduta processual  exigida da parte para que a  
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
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Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir  
a  prova  do  adversário.  Há  um  simples  ônus,  de  modo  que  o  litigante  
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do  
qual  depende  a  existência  do  direito  subjetivo  que  pretende  resguardar  
através da tutela jurisdicional.  Isto porque, segundo antiga máxima,  fato  
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
Não é suficiente alegar, mas alegar e provar. E a prova tem a finalidade de  
convencimento,  a  destinação  de  gerar  convicção,  no  julgador,  principal  
destinatário do instituto. 
No  caso  concreto,  as  alegações  da  demandante  não  se  fizeram  
acompanhar de nenhum elemento de prova, de convicção, idôneo, capaz  
de confirmar o articulado, ônus que lhe incumbia.
Neste sentido seguem os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO  
FATO CONSTITUTIVO SOBRE O QUAL FULCRA SEU DIREITO 
O AUTOR.  NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO  
333,  INCISO I,  DO CPC.  O  ônus  da  prova  incumbe  ao  autor,  
quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito,  consoante  preceito  
insculpido no artigo 333, inciso I, do CPC. Em não logrando êxito o 
requerente na efetiva comprovação de que lhe foi vendido produto 
diverso  do  pedido  e  não  havendo  previsão  legal  de  troca  de  
produto em perfeitas condições, é de ser afastada a pretensão.  
RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001585520, Terceira  
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Eduardo 
Kraemer, Julgado em 12/08/2008)”.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE  
DEMONSTRAÇÃO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 
fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I, CPC). Caso em  
que não restaram comprovadas as perdas e danos alegadas pela  
autora, com o rompimento da sociedade profissional formada com 
a ré. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001499433,  
Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  
Eduardo Kraemer, Julgado em 27/05/2008)”. 

Ademais, não há dúvida que os cheques foram espontaneamente emitidos  
pela empresa autora. 
O cheque, que configura-se como título autônomo, de livre circulação, não  
está adstrito a negócios subjacentes, e nem a oponibilidade de exceções  
pessoais. 
Assim, pela característica e requisito da autonomia,  o título de crédito é  
autônomo, segundo Vivante,  “porque o possuidor de boa fé exercita um 
direito próprio, que não pode ser restringido ou destruído em virtude das  
relações  existentes  entre  os  anteriores  possuidores  e  o  devedor.  Cada  
obrigação  que  deriva  do  título  é  autônoma  em  relação  às  demais” 
(RUBENS  REQUIÃO  in  “Curso  de  Direito  Comercial”,  2º  volume,  17ª  
edição, Saraiva, São Paulo, p. 299).
Além disso, pelo princípio da  inoponibilidade das exceções cambiárias, o  
“interesse  social  visa,  no  terreno  do  crédito,  a  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 deu nascimento  
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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. O título deve, destarte, passar-lhe às mãos purificado de todas as  
questões  fundadas  em direito  pessoal,  que  porventura  os  antecessores  
tivessem entre si, de forma permanecer límpido e cristalino nas mãos do  
novo portador” (REQUIÃO in obra citada, p. 304).
O  cheque,  como  ordem  de  pagamento  a  vista,  vale  por  si  só.  Para  
desconstituí-lo,  cabe  ao  emitente  o  ônus  de  provar  os  eventuais  fatos  
modificativos, ou extintivos do direito do credor, o que não se verificou nos  
autos.
Inclusive,  o próprio Código Civil  de 1916, quando regulava os títulos ao  
portador, também referia, no artigo 1507, o princípio da inoponibilidade das  
exceções ao referir que  “ao portador de boa fé, o subscritor, ou emissor,  
não poderá opor outra defesas além da que assente em nulidade interna ou  
externa do título, ou em direito pessoal ao emissor, ou subscritor, contra o  
portador”.
Também o art. 51 do Decreto nº 2044, de 31.12.1908, dispõe 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 da ação”, no que está concorde com o 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 os portadores  
anteriores,  a  menos que  o portador  ao  adquirir  a  letra  tenha  procedido  
conscientemente em detrimento do devedor”.
Na verdade, a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do  
devedor contra o credor constitui  a mais importante afirmação do direito  
moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos  
de crédito.
Ainda  pela  autonomia,  ressalta  WALDÍRIO  BULGARELLI  in  “Títulos  de  
Crédito”, 18ª edição, Editora Atlas, 2001, São Paulo, p. 66, que, “por ela, o  
seu adquirente passa a ser titular de direito autônomo, independente da  
relação anterior entre os possuidores. Em consequência, não podem ser  
oponíveis  ao cessionário de boa fé as exceções decorrentes da relação  
extracartular, que eventualmente possam ser opostas ao credor originário.  
Como possuidor legitimado do título, o credor, como terceiro de boa fé, está  
imune  às  exceções  decorrentes  da  relação  fundamental,  entre  o  seu  
cessionário e o devedor. Esse fato, como é evidente, dá ampla garantia ao  
credor de boa fé,  permitindo assim a circulação dos títulos,  com ampla  
aceitação”.
Ressalta-se, que não há qualquer indício de má-fé da requerida e portadora  
das cártulas, sendo que o ônus da prova era da autora, do qual não se  
desincumbiu a contento do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.  
Importante lembrar que a boa-fé é presumida e nada foi trazido aos autos  
para quebrar tal presunção.
Nesse sentido seguem os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS.  
INOPONIBILIDADE  DAS  EXCEÇÕES  PESSOAIS.  COBRANÇA  
LÍCITA  PELO  PORTADOR  DO  TÍTULO. INDENIZAÇÃO  NÃO 
DEVIDA  PELO  PORTADOR.  TOMADOR  ORIGINAL  QUE 
FORNECEU  QUITAÇÃO  DA  CÁRTULA,  ADMITIU  
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EXPRESSAMENTE  O  EXTRAVIO  E  SE  REPONSABILIZOU 
PELO TÍTULO. Recursos parcialmente providos.  (Recurso Cível  
Nº  71002239820,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas 
Recursais,  Relator:  Luís  Francisco  Franco,  Julgado  em 
17/09/2009)”. 

“AÇÃO  DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  CAMBIAL  
CUMULADA  COM  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS.  
INOPONIBILIDADE  DAS  EXCEÇÕES  PESSOAIS.  COBRANÇA  
LÍCITA  PELO  PORTADOR  DO  TÍTULO.  DANO  MORAL 
INOCORRENTE. EFEITO EXPANSIVO DO RECURSO. 1.  Tendo 
havido a circulação do cheque emitido pela autora, descabida a  
alegação de vícios na relação subjacente na tentativa de se eximir  
da sua obrigação cambial, nos termos do art. 25 da lei 7.357/85,  
haja  vista  a  aplicação  dos  princípios  da  autonomia  e  da  
inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. 2.  
Legítimas, pois, as cobranças feitas pela recorrente e a inscrição  
do  nome  da  autora  em  seus  cadastros  informativos.  3.  
Comprovada a ausência de abalo de crédito da autora, tendo em 
vista  possuir  diversas  inscrições  anteriores  em  órgãos  de  
inadimplentes.  4.  Efeito  expansivo  do  recurso  para  afastar  a  
condenação  de  ambos  os  réus,  o  recorrente  e  o  litisconsorte  
passivo, ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso 
provido.  (Recurso  Cível  Nº  71001542588,  Primeira  Turma  
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Ricardo  Torres 
Hermann, Julgado em 15/05/2008)”.

“APELAÇÃO  CIVIL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  
AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  TÍTULO  CUMULADA  COM 
CANCELAMENTO  DE  PROTESTO.  CHEQUE.  CIRCULAÇÃO.  
ABSTRAÇÃO.  INOPONIBILIDADE  DAS  EXCEÇÕES  CAUSAIS.  
ENDOSSATÁRIO  DE  BOA-FÉ.  As  obrigações  decorrentes  de 
cheque, uma vez posto em circulação, por serem abstratas, devem 
ser cumpridas, frente ao endossatário de boa-fé. Não se admite  
qualquer recusa com lastro na causa que originou sua emissão,  
salvo  se  fundada  em  ilicitude,  que  não  é  o  caso  dos  autos.  
Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. A posse do  
título pelo portador é suficiente para legitimar sua cobrança, sendo  
desnecessário que decline o negócio jurídico pelo qual recebeu o  
título  de  crédito. APELO  IMPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  
70023489644, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS,  Relator:  Marco Aurélio  dos  Santos  Caminha,  Julgado  em 
16/04/2008)”.

Ademais,  a posse do título pelo portador é suficiente para legitimar sua  
cobrança, sendo desnecessário que decline o negócio jurídico pelo qual  
recebeu o título de crédito, o que não desnatura a sua natureza de título de  
crédito, persistindo a regra de autonomia e independência, não havendo  
prova da má-fé da ré, como ocorre no caso concreto.
É  cediço  que  o  cheque,  dotado  dos  atributos  conferidos  aos  títulos  de  
crédito, quais sejam, a autonomia e abstração, é passível, a teor do art. 17  
da Lei nº 7.357/85, de circulação mediante endosso, sendo defeso, salvo  
comprovada  má-fé  do  portador,  opor  exceções  pessoais,  consoante  
preceitua o art. 25 do mesmo diploma legal:
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Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque 
não  pode  opor  ao  portador  exceções  fundadas  em  relações 
pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo  
se  o  portador  o  adquiriu  conscientemente  em  detrimento  do  
devedor. 

No presente caso concreto, não houve prova da má-fé da beneficiária dos  
cheques emitidos pela autora.
Nessa linha de argumentação é o entendimento do Tribunal de Justiça do  
Estado:

“AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  TÍTULO  EXECUTIVO.  CHEQUE 
SUSTADO.  DISCUSSÃO  DO  NEGÓCIO  SUBJACENTE.  
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVA. ÔNUS  DO  AUTOR.  O  cheque 
possui  presunção  de  certeza,  liquidez,  exigibilidade,  além  das 
características inerentes da literalidade, autonomia e cartularidade.  
Para  desconstituí-lo,  caberia  ao  emitente  o  ônus  de  provar  os  
eventuais fatos modificativos, ou extintivos do direito do credor, o  
que não se verificou nos autos. Recurso improvido. (Recurso Cível  
Nº  71000836023,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas 
Recursais,  Relator:  Ricardo  Torres  Hermann,  Julgado  em 
20/04/2006)”.
“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  Cheque.  Emissão  incontroversa.  
Impagamento  admitido.  Cheque  sustado  indevidamente.  
Embargos que não colhem. Apelo IMPROVIDO. (Apelação Cível  
Nº 70014185037, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça  
do  RS,  Relator:  Mário  José  Gomes  Pereira,  Julgado  em 
18/04/2006)”. 

Por fim, cumpre salientar, apenas, que não há de se falar em litigância de  
má-fé.  Primeiramente,  o  simples  fato  de  que  a  parte  autora  não  possa  
provar suas afirmações não autoriza condenação nesse sentido. De outra  
banda, há necessidade de se constatar de forma cabal má-fé do litigante,  
que não é presumida diante  tão somente de interpretação duvidosa,  ou  
equivocada do ordenamento jurídico.
Pelos expostos fundamentos, a ação merece julgamento de improcedência.
ANTE  O  EXPOSTO,  julgo  IMPROCEDENTE a  ação  declaratória  de 
nulidade de cheque ajuizada por TRANSPORTES PRIMAR LTDA. contra  
REJANE  MENDES,  nos  termos  do  artigo  269,  inciso  I  do  Código  de  
Processo Civil.
Condeno a empresa autora ao pagamento de custas processuais,  taxas  
judiciárias  e  honorários  advocatícios,  que  fixo  em uma  vez  o  valor  de  
alçada, conforme artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, em  
face da natureza do trabalho prestado. Publique-se. Registre-se. Intimem-
se. 
Após, arquive-se com baixa.

Nas  razões  faz  uma  síntese  fática  e  sustenta  que  foi 

comprovado o fato constitutivo do direito; que amplamente comprovado que 

a emissão das cártulas se deu em decorrência da aquisição do negócio  

jurídico  frustro,  sendo  oportuno  considerar  que  os  cheques  pré-datados  
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fornecidos para aquisição do negócio jurídico que se pretende anular, não  

configura  pagamento  à  vista,  mas  mera  promessa  de  pagamento;  que 

demonstrado que a oposição ao pagamento das cártulas foi protocolada em  

17 de fevereiro de 2009 (fl. 89) junto ao banco sacado, portanto, não importa  

nem saber  a  que  título  á  apelada  detinha  o  título  de  crédito  –  simples  

tradição Manuel  ou por endosso – porque o fez após ato inequívoco do  

autor, ora apelante, que indicava claramente a existência de problemas BA  

relação jurídica subjacente;  que  o aponte foi realizado em data de 30 de  

outubro de 2009, muito tempo depois da oposição protocolada (17/02/2009);  

que comprovado que quem efetuou a venda e que autorizou a emissão das 

cártulas foi a empresa Transporte Bortolon Ltda, representada naquele ato 

pelo Sr. Eloi Bortolon; que se não há transferibilidade da coisa, se o negócio  

subjacente  autorizador  da  emissão  das  cártulas  para  pagamento  da  

obrigação é nulo, por conseqüência a promessa de pagamento feita através  

dos cheques pré-datados também deve ser  anulado;  que o juízo  ad quo 

optou pela aplicação dos princípios da abstração e autonomia das cártulas 

emitidas;  que não  houve  aquisição  do  objeto  contratado,  para  posterior  

transferência aos participantes do contrato, fica caracterizada a venda a ‘non  

domino’; que  a alienante do negócio subjacente que ocasionou a emissão  

das  cártulas  como  promessa  de  pagamento  feriu  o  princípio  da  boa-fé 

quando intentou vender o que não lhe pertencia, pois aos contratantes é  

obrigatória a preservação dos princípios da probidade e boa-fé; que a parte 

apelada agiu com dolo; que o negócio jurídico é nulo; que o objeto é ilícito e  

impossível; que a ação declaratória de nulidade contratual tem por escopo o 

restabelecimento do  status quo do contrato; que os valores gastos sejam 

restituídos; que se a sentença for reformada a parte apelada deve arcar com 

os honorários de sucumbência; que seja declarada a nulidade do cheque n. 

000051 no valor de mil reais. Postula pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

JMP
Nº 70056905227 (N° CNJ: 0415149-10.2013.8.21.7000)
2013/CÍVEL

Subiram os autos a esta Corte.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O S

DES. JOÃO MORENO POMAR (RELATOR)

Eminentes Colegas!

O  recurso  atende  aos  pressupostos  de  admissibilidade  e 

merece conhecimento. Assim, analiso-o, articuladamente.

TÍTULO  CAMBIAL.  ENDOSSO.  INOPONIBILIDADE  DE 

EXCEÇÕES PESSOAIS EM FACE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ.

Os princípios da cartularidade e da abstração dos títulos de 

crédito afastam a discussão acerca da relação causal que embasou a sua 

emissão e não pode ser oposta aos endossatários de boa-fé. Dispõe o art. 

25 da Lei 7.357/85:

Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode  
opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente,  
ou  com  os  portadores  anteriores,  salvo  se  o  portador  o  adquiriu  
conscientemente em detrimento do devedor.

A respeito do tema, Marcelo M. Bertoldi e Marcia Carla Pereira 

Ribeiro destacam:

(...)
A autonomia  dos  títulos  de  crédito  verifica-se  em função  de  que  cada  
obrigação a eles relacionada não guarda relação de dependência com as  
demais. Significa dizer que aquele que adquire o título de crédito passa a  
ser titular autônomo do crédito ali  mencionado, sem que exista qualquer  
interligação com os adquirentes anteriores. Esta característica é que o torna  
apto a circular entre inúmeras pessoas, mantendo hígido o direito que dele  
emerge.  (...)  Em  decorrência  desse  princípio,  surgem  dois  outros  
subprincípios: o da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé e o  
da abstração. A inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé quer  
significar que, quando o devedor principal venha a ser instado a pagar o  
valor ao qual se obrigou quando da emissão do título, não poderá alegar,  
para se esquivar do pagamento, possíveis exceções relacionadas com a  
relação causal que deu origem à dívida consubstanciada no título, ou seja,  
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se o título se originou de um negócio de compra e venda, o emitente do  
título – devedor, portanto – não poderá alegar ao terceiro de boa-fé, ao vir  
este a lhe apresentar esse título para pagamento, que o objeto adquirido  
apresentou-se  em  desconformidade  com  as  qualidades  que  dele  se  
esperavam.  Nesse  caso,  o  pagamento  poderá  ser  feito,  podendo  o  
adquirente procurar o vendedor para obter ressarcimento dos danos que foi  
obrigado a suportar.
(...)

(in Curso Avançado de Direito Comercial.  4ª Edição.  São Paulo:  Editora 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 369/370.)

No mesmo sentido também leciona Fábio Ulhoa Coelho:

(...)
O  princípio  da  autonomia  se  desdobra  em  dois  subprincípios  –  o  da  
abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de  
boa-fé.  Trata-se  de  subprincípios  porque,  embora  formulados  
diferentemente, nada acrescentam à disciplina decorrente do princípio da  
autonomia.  O subprincípio  da  abstração  é  uma formulação  derivada  do  
princípio da autonomia, que dá relevância à ligação entre o título de crédito  
e a relação, ato ou fato jurídicos que deram origem à obrigação por ele  
representada; o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos  
terceiros  de  boa-fé,  por  sua  vez,  é  apenas,  o  aspecto  processual  do  
princípio  da  autonomia,  ao  circunscrever  as  matérias  que  poderão  ser  
agüidas como defesa pelo devedor de um título de crédito executado. 
Os três princípios do direito cambiáro não são produtos do engenho do  
legislador e dos juristas, apenas. Ao contrário, decorrem de longo processo  
histórico, em que os comerciantes vêm desenvolvendo e aprimorando os  
mecanismos  de  tutela  do  crédito  comercial.  Neste  sentido,  entende-se  
como um determinado comerciante credor pode receber, com segurança,  
em pagamento por parte de seu devedor, um título de crédito de que seja o  
titular, de responsabilidade de um terceiro desconhecido. Com efeito, existe  
todo um aparato jurídico armado (o regime jurídico-cambial) que garante ao  
comerciante credor:  a) aquela pessoa que lhe transfere o título – o seu  
devedor – não poderá cobrá-lo mais (princípio da cartularidade); b) todas as  
relações jurídicas poderão interferir  com o crédito  adquirido são apenas  
aquelas que constam, expressamente, do título e nenhuma outra (princípio  
da literalidade); c) nenhuma exceção pertinente à relação da qual ele não  
tenha participado terá eficácia jurídica quando da cobrança (princípio da  
autonomia). Tendo, então, todas estas garantias, o comerciante se sentirá  
seguro  em  receber,  em  pagamento  de  seu  crédito,  um  título  de  
responsabilidade de  um desconhecido.  Desta forma,  o  direito  protege o  
próprio crédito comercial e possibilita a sua circulação com mais facilidade  
e segurança, contribuindo para o desenvolvimento da atividade comercial.  
Trata-se de exemplo de sobredeterminação jurídica do modo de produção.
(...)

(in Manual de Direito Comercial. 14ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 
231/232.)
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Na mesma linha orienta o precedente do e. Superior Tribunal 

de Justiça:

CHEQUE  AO  PORTADOR  -  EXECUÇÃO  MOVIMENTADA  POR 
TERCEIRO  A  QUEM  TRANSFERIDO.  INOPONIBILIDADE  DAS 
EXCEÇÕES  PESSOAIS,  SALVO  MÁ-FÉ  DO  PORTADOR,  
CIRCUNSTÂNCIA  QUE,  ENTRETANTO,  NÃO  FOI  ALEGADA  NOS 
EMBARGOS A EXECUÇÃO.
(REsp 14.023/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,  
julgado em 25/11/1991, DJ 09/12/1991 p. 18029).

DIREITOS COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TITULOS DE CREDITO.  
CHEQUE.  LEI  7.357/1985.  ABSTRAÇÃO  E  AUTONOMIA.  CAUSA 
DEBENDI.  DISCUSSÃO.  DISSÍDIO.  NÃO-CONFIGURAÇÃO.  SIMPLES 
TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. RECURSO NÃO-CONHECIDO.
I  -  EM  RAZÃO  DA  ABSTRAÇÃO  E  DA  AUTONOMIA  DO  CHEQUE,  
INVIAVEL DISCUTIR, EM PRINCIPIO, A SUA CAUSA DEBENDI, A NÃO  
SER  QUE  ESTEJAM  PRESENTES  SÉRIOS  INDÍCIOS  DE  QUE  A  
OBRIGAÇÃO FOI  CONSTITUÍDA EM FLAGRANTE DESRESPEITO AO 
SISTEMA JURÍDICO.
(...). (REsp 37.686/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,  
QUARTA TURMA, julgado em 04/03/1997, DJ 24/03/1997 p. 9020).

Naquele  sentido  indicam  precedentes  deste  e.  Tribunal  de 

Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO  
CUMULADA  COM  SUSTAÇÃO  DE  PROTESTO.  CHEQUE.  ENDOSSO  
TRANSLATIVO.  INOPONIBILIDADE  DAS  EXCEÇÕES.  BOA  FÉ  DO 
ENDOSSATÁRIO. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO RÉU. CONTRA-ORDEM  
DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA
(...)
MERITO.  Contra-ordem  só  se  admite  quando  houver  motivo  jurídico  
relevante  à  revogação,  devidamente  comprovado.  Ao  título  endossado  
aplica-se o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, ainda mais  
quando sequer alegado pelo requerente, má-fé do endossatário, sabendo-
se que em favor deste último, por presunção, milita o contrário. Autor que  
emite 24 cheques, e depois dá contra-ordem de pagamento, de um deles,  
sem dar notícias dos demais, por não concretizado o negócio contra as  
endossantes,  não  pode  revogar  o  título  que  emitiu,  mas  honrar  o  
compromisso,  para  depois  demandar  contra  o  inadimplente.  Incabível  a  
declaração de inexigibilidade e a sustação do protesto dos títulos, que se  
mostram  legítimos.  Sentença  reformada  para  se  julgar  improcedente  a  
ação.  Sucumbência  invertida.  REJEITARAM  A  PREFACIAL  E,  NO 
MÉRITO,  DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.  UNÂNIME.  (Apelação  
Cível Nº 70053531356, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça  
do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 25/04/2013)
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO 
DE  CRÉDITO.  CHEQUE  ENDOSSADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CAUSA DEBENDI. INOPONIBILIDADE DE  
EXCEÇÕES  PESSOAIS  EM  FACE  DO  ENDOSSATÁRIO  DE  BOA-FÉ.  
Sendo o cheque um título de crédito autônomo e abstrato, sua circulação  
por  endosso  impede  sejam  opostas  ao  portador  de  boa-fé  exceções  
referentes à causa debendi.  Por exercer o portador direito próprio sobre  
crédito  representado  pelo  título,  a  falta  de  comprovação  de  sua  má-fé  
desautoriza  a  anulação  e  a  sustação  do  protesto  do  título.  NEGARAM 
PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  
70031683899, Décima Oitava Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,  
Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 15/12/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO  
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  CHEQUE.  ENDOSSO 
TRANSLATIVO.  CONTRATO  DE  DESCONTO.  INOPONILIDADE  DAS  
EXCEÇÕES PESSOAIS. O cheque é título de crédito de natureza cambial,  
autônomo e abstrato, sendo passível de livre negociação e circulação. Ao  
terceiro de boa-fé não cabem ser opostas as exceções pessoais. Apelação  
provida. (Apelação Cível Nº 70031878788, Décima Primeira Câmara Cível,  
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Bayard  Ney  de  Freitas  Barcellos,  
Julgado em 17/11/2010)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE  
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL  POR  PARTE  DA  DEMANDADA.  
PROVA DOS AUTOS QUE, DE FORMA ROBUSTA, ATESTA QUE FORA 
A  PARTE  AUTORA  QUEM  DESCUMPRIU  O  PACTO.  AUSÊNCIA  DE  
JUSTA  CAUSA  PARA  A  DESCONSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO.  AÇÃO  
JULGADA  IMPROCEDENTE  NA  ORIGEM.  SENTENÇA  MANTIDA.  
RECURSO  DE  APELAÇÃO  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  
(Apelação Cível Nº 70028983757, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal  
de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/04/2009)

DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  
NULIDADE  DE  CHEQUE,  PRECEDIDA  DE  MEDIDA  CAUTELAR  DE  
SUSTAÇÃO  DE  PROTESTO.  1)  Não  há  falar  em  falta  de  interesse  
processual, na medida em que a petição inicial foi protocolada dentro do  
prazo estabelecido no art. 806 do CPC. 2) Mostra-se inviável a pretensão  
anulatória  (desconstitutiva  de  título),  pois  tendo  o  cheque circulado,  por  
meio de endosso, descabe questionar o negócio jurídico subjacente,  em  
face  dos  princípios  da  abstração  e  da  autonomia  cambiária.  Por  
conseqüência,  não  há  falar  em  sustação  do  protesto  do  cheque.  
Sucumbência  a  cargo da  autora.  Preliminar  afastada.  Apelação  provida.  
(Apelação Cível Nº 70025683806, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal  
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Voltaire  de  Lima  Moraes,  Julgado  em 
29/04/2009)

Com efeito, o cheque é título de crédito de natureza cambial, 

autônomo e abstrato, sendo passível de livre negociação e circulação. - Ao 
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terceiro de boa-fé não cabem ser opostas as exceções pessoais. Inteligência 

do art. 25 da Lei 7.357/85.

No caso dos autos, a empresa autora sustenta que forneceu 18 

cheques pré-datados no valor de R$ 1.000,00 para pagamento do contrato 

efetivado por Afânio Sberse com a empresa Transportes Bortolon Ltda., e 

nominados  a  Eloi  Bortolon,  para  aquisição  da  carteira  de  clientes  e 

representação  das  empresas  Pontual  Transportes  Ltda.,  e  Javali 

Transportes  Ltda.,  bem como  de  móveis  e  utensílios  de  propriedade  da 

empresa  Transportes  Bortolon;  que  após  o  pagamento  descobriram  que 

haviam caído num golpe, pois Eloi Bortolon não detinha as representações 

alegadas. No entanto, como bem destacou o magistrado singular  não há 

qualquer indício de má-fé da requerida e portadora das cártulas, sendo que  

o ônus da prova era da autora, do qual não se desincumbiu a contento do  

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais,  na  ação  monitória  que  o  ora  demandado  aforou 

contra  a  autora  com  base  nos  mesmos  títulos,  recurso  conexo  n. 

70056905235,  os  embargos  à  monitória  foram  desacolhidos  e  a  ação 

julgada procedente constituindo título executivo. 

Portanto, o recurso não merece provimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

DES. HELENO TREGNAGO SARAIVA (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a).

DES.  PEDRO CELSO DAL PRÁ (PRESIDENTE) -  De  acordo  com o(a) 

Relator(a).
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DES.  PEDRO  CELSO  DAL  PRÁ -  Presidente  -  Apelação  Cível  nº 

70056905227, Comarca de Bento Gonçalves:  "NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: ROMANI TEREZINHA BORTOLAS DALCIN
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