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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004437-29.2012.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante CEFRI 
ARMAZENAGEM FRIGORIFICADA E AGROINDÚSTRIA LTDA, é apelado ELIANE 
ZIPPO GUERREIRO EPP.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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 Desembargadores PAULO PASTORE 
FILHO (Presidente) e JOÃO BATISTA VILHENA.

São Paulo, 29 de novembro de 2016.

Claudia Sarmento Monteleone
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0004437-29.2012.8.26.0337
Comarca: Mairinque  Vara Única
Número de Origem: 0004437-29.2012.8.26.0337
Apelante: Cefri Armazenagem Frigorificada e Angroindústria Ltda.
Apelada: Eliane Zippo Guerreiro Epp

 

                                        Voto nº 4000

APELAÇÃO  Obrigação de fazer  cheque  devolução por 
insuficiência de fundos  anotação no cadastro de emitentes de 
cheques sem fundos  independe da vontade do credor - acordo 
que não mencionou referida cártula  principio da literalidade  
ausência de quitação  subsistência da obrigação  dano moral  
ausência de responsabilidade do credor  Sentença mantida  
recurso não provido.

 Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra a 
sentença proferida nos autos da ação de “obrigação de fazer c/c 
indenização por danos morais com pedido liminar” movida por Cefri 
Armazenagem Frigorificada e Agroindústria Ltda. contra Eliane Zippo 
Guerreiro Epp, que julgou improcedente, reconhecendo a legalidade 
da cobrança do cheque nº ZA001165. Condenou a autora ao 
pagamento das verbas de sucumbência (folhas 143/145).

Embargos de declaração (folhas 148/149) 
rejeitados à folha 150.

Apelou a autora pleiteando a aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, matéria não 
apreciada pelo Juízo de 1º grau sendo, portanto nula a sentença. 
Asseverou que comprovou o acordo realizado com a apelada, sendo 
o referido cheque quitado em decorrência daquele. Pleiteou a 
procedência do recurso para condenar a apelada à apresentação do 
cheque nº ZA 001165, ou à realização de baixa dos protestos em 
nome da apelante no que tange a dívida da cártula mencionada, ao 
pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus de 
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sucumbência. Efetuou o prequestionamento. Requereu o provimento 
do recurso (folhas 153/160).

Recurso recebido em ambos os efeitos (folha 
173).

Contrarrazões às folhas 176/182.

É o relatório.

O recurso não merece provimento, devendo a 
sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Verifica-se, ser hipótese de aplicação do 
disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que 
possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, 
houver de mantê-la”.

A aplicabilidade do mencionado artigo tem 
respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio 
Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, 
Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e 
REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando 
Gonçalves, DJ 01.12.2003.

Tendo a sentença analisado corretamente as 
questões suscitadas pelas partes, mencionou expressamente em sua 
fundamentação:

“...É o relatório. DECIDO Sustenta a autora que o cheque nº ZA001165, 
do Banco Itaú foi emitido para pagamento de serviços prestados pela 
ré. Como o cheque não foi compensado, alega que houve substituição 
por outro cheque, do Banco Santander, o qual, igualmente, não foi 
compensado. Relata, ainda, que esse último título foi incluído no acordo 
celebrado entre as partes para quitação das pendências entre elas 
existentes, razão pela qual não se justificaria a cobrança do cheque do 
Banco Itaú. No entanto, a autora não se desincumbiu satisfatoriamente 
do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme 
estabelece o art. 333, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não 
há nos autos provas que confiram respaldo ao relato feito pela autora 
na inicial. Vale lembrar que, considerando as características inerentes 
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aos títulos de crédito, em especial a abstração, necessário que as 
partes fizessem menção expressa à substituição de uma cártula por 
outra para quitação do débito. Não existindo nos autos prova dessa 
substituição, é de se considerar que os cheques referidos pela autora 
na inicial constituem ordens autônomas de pagamento. Além disso, os 
e-mails de fls. 76/80 indicam que, após a celebração do acordo de fls. 
30/33, as partes continuaram a negociar o pagamento do cheque em 
questão, a reforçar a conclusão de que ele não foi substituído pelo 
cheque do Banco Santander, como alegado na inicial, tampouco foi 
abrangido pela negociação feita em abril de 2011. Vale ressaltar que 
esses documentos não foram impugnados pela autora, razão pela qual 
devem ser reputados autênticos. De ver-se, ainda, que o acordo de fls. 
30/33 abrange títulos que se encontravam em poder da requerida, o 
que não é o caso do cheque objeto de discussão nos autos. Em 
verdade, afere-se dos autos que a prática comercial estabelecida entre 
as partes envolvia a cessão dos títulos emitidos pela autora a uma 
empresa de factoring. Conforme se depreende dos autos, o cheque 
objeto da discussão foi entregue à empresa com a qual mantinham, 
tradicionalmente, relações comerciais. A cártula não foi paga, gerando, 
então, a cobrança. Assim, na medida em que não há provas de que o 
cheque do Banco Itaú tenha sido substituído por outro título ou por 
outra forma quitado, de rigor concluir que a pretensão da autora 
improcede. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, 
resolvendo o mérito na forma do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil. Casso, em consequência, os efeitos da liminar concedida a fls. 51. 
Em razão da sucumbência experimentada, condeno a autora no 
pagamento das custas e despesas processuais, devidamente 
atualizadas, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 
valor da causa, corrigido desde o ajuizamento e acrescido de juros de 
1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão. PRI...”

A presente ação versa sobre prova de 
pagamento de obrigação representada em título executivo não causal, 
sendo incabível a aplicação das regras do Código de Defesa do 
Consumidor.

O acordo celebrado entre as partes, como bem 
observou o Juízo de 1º grau não faz qualquer menção ao cheque nº 
ZA 001165, emitido contra o Banco Itau.

A quitação de cheque ocorre pela sua 
compensação, razão pela qual não se pode considerar quitado o 
cheque acima mencionado.

As anotações no cadastro de cheque sem 
fundos são decorrentes das devoluções das cártulas sem a devida 
compensação, fato efetivamente ocorrido, conforme a prova dos 
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autos.

Referida anotação é feita independentemente 
da vontade do credor, em cumprimento às normas do Banco Central 
e, por tal motivo, o cancelamento da anotação ocorre também do 
mesmo modo.

Logo, se dano moral houve, esse decorreu da 
própria conduta da apelante ao emitir cheques sem a devida provisão 
de fundos, inexistindo responsabilidade da apelada pelos fatos 
descritos na inicial.

No tocante ao prequestionamento, pronunciou-
se o C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, 
o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na 
instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do 
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença apelada.

CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
               Relatora
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