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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000527-46.2013.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante 
SEBASTIÃO DE PIERRE SOBRINHO, é apelado NETE ANTONIA DA SILVA 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 12ª 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 
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E 
SANDRA GALHARDO ESTEVES.

São Paulo, 29 de janeiro de 2014

LIDIA CONCEIÇÃO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 330
Apelante: Sebastião de Pierre Sobrinho 
Apelada: Nete Antônia da Silva 
Comarca: Votuporanga - 5ª Vara Judicial
Juiz: Luiz Henrique Lorey

APELAÇÃO. Embargos a execução. Sentença de 
improcedência. Irresignação do embargante. 
Descabimento. Recurso não provido. Cheque que circulou 
por endosso. Aplicação do artigo 25 da Lei n°7.357/85. 
Ausência de prova de que a embargada adquiriu o cheque 
de má-fé. Inoponibilidade das exceções pessoais. Princípio 
da autonomia. Responsabilidade do emitente do cheque 
diante dos terceiros de boa-fé. Sentença mantida. Recurso 
não provido.

Cuida-se de apelação contra a r. sentença 

de fls.92/94, de relatório adotado, que julgou improcedentes os 

embargos à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

condenando o embargante no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$600,00. 

Foram opostos embargos de declaração às 

fls.99/104, que foram rejeitados à fl.107.

Inconformado, apela o embargante 

(fls.111/118), arguindo, em síntese, que, (i) o cheque em questão jamais 

foi endossado para a embargada, não sendo, portanto, parte legitima na 

execução; (ii) por haver relação de consumo com a empresa Vidraçaria 
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Vidralfer, que endossou o cheque, aplicam-se ao caso as Súmulas 370 e 

388 do C. Superior Tribunal de Justiça; e (iii) a embargada não pode ser 

tida como terceira de boa-fé, pois recebeu o cheque já sustado pelo 

banco.

Recurso tempestivo (fl.96), regularmente 

processado (fl.121) e com preparo recolhido (fls.119/120).

Contrarrazões às fls.125/128.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento. 

A questão sobre a qual recai o mérito do 

presente recurso é a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a 

ilegitimidade da embargada na execução, uma vez que, segundo o 

embargante, não recebeu o cheque por endosso.

Primeiramente, deve ser afastada a 

alegação de que manteve relação de consumo com a empresa Vidraçaria 

Vidralfer e que, por conta disso, devem ser aplicadas as súmulas 370 e 

388 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, não cabe, nesta sede, a 

discussão quanto às relações jurídicas mantidas com os endossatários 

anteriores do cheque.

Dispõe o artigo 25 da Lei n°7.357/85 que: 

“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 
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adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

Destarte, cabia ao embargante fazer prova 

de que a embargada adquiriu o cheque de má-fé, nos termos, ainda, do 

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

Por conta disso, não pode o embargante 

opor quaisquer das exceções pessoais que teria contra a empresa 

Vidraçaria Vidralfer, endossante do cheque em questão. Sobre esta 

questão disserta Fran Martins em sua obra:

“Como acontece com a letra de câmbio, a atual Lei 
do Cheque, como aconteceu com a Lei Uniforme 
sobre o cheque, também consagrou o princípio de 
inoponibilidade das exceções. Assim, nos termos do 
art. 25, se uma pessoa for acionada pelo portador em 
virtude de um cheque, não pode opor ao mesmo as 
exceções fundadas em suas relações pessoais com o 
sacador ou com os portadores anteriores, salvo se o 
portador, ao adquirir o cheque, tiver procedido 
conscientemente em detrimento do devedor”. (Fran 
Martins, Títulos de Crédito, 16ª ed., Rio de Janeiro, 
2013, Pág.335)

Assim, uma vez emitido o cheque, que 

tem natureza de título de crédito, o embargante responsabilizou-se pelo 

seu pagamento, diante de todos aqueles que o receberam por endosso, 

em respeito ao princípio da autonomia. Sobre o tema cumpre colacionar 

os ensinamentos da doutrina:

“Significa a autonomia o fato de não estar o 
cumprimento das obrigações assumidas por 
alguém no título vinculado a outra qualquer, 
mesmo ao negócio que deu lugar ao nascimento 
do título. Isso se justifica porque a obrigação, em 
princípio, tem a sua origem nos verdadeiros 
títulos de crédito, em um ato unilateral da 
vontade de quem se obriga; aquele que assim o 
faz não subordina sua obrigação a qualquer outra 
por acaso já existente no título. Daí poder o 
portador, no momento oportuno, exigir de 
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qualquer obrigado a realização da obrigação 
por ele assumida, desde que tenha praticado 
os atos determinados pela lei. 
(...)
Daí, também, não poder o obrigado escusar-se 
de cumprir aquilo que prometeu, isto é, o 
pagamento ao portador da soma mencionada 
no título alegando qualquer outro motivo que 
não seja o de direito pessoal contra o autor, 
defeito de forma do título ou a falta de 
requisito necessário ao exercício da ação. 
A autonomia das obrigações assumidas é uma 
das maiores garantias dos títulos de crédito, 
dando ao portador a segurança do cumprimento 
dessas obrigações por qualquer uma das pessoas 
que tenham lançado suas assinaturas nos 
mesmos. 
(...)
Desse modo, ao falar-se em autonomia deve-se 
entender que autônomas são as obrigações 
resultantes do título, o que significa que uma 
obrigação não fica a depender de outra para 
ter validade”. (Fran Martins, Títulos de Crédito, 
16ª ed., Rio de Janeiro, 2013, Pág.10/11) (grifos 
não originais)

Desta forma, na medida em que o título 

circulou por endosso e, por consequência, a responsabilidade pela 

obrigação contida nele é daquele que o emitiu, deve ser afastada 

qualquer tese em relação aos endossatários anteriores. 

Esta C. Câmara já julgou da mesma 

forma em casos análogos:

0049749-37.2010.8.26.0001   Apelação    
Relator(a): José Reynaldo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2013
Data de registro: 20/09/2013
Outros números: 497493720108260001
Ementa: “Ilegitimidade ad causam. Polo passivo. 
Ação declaratória de nulidade de cheque, cumulada 
com reparação de danos materiais e morais, e medida 
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cautelar de sustação de protesto. Corréu que figura 
como favorecido e apresentante a protesto do título. 
Legitimidade passiva reconhecida. Cambial. Cheque. 
Descumprimento do contrato de prestação de 
serviços pelo primitivo beneficiário do título. 
Inoponibilidade das exceções pessoais do emitente 
contra terceiro de boa-fé. Artigo 25 da Lei nº 
7.357/85. Não comprovação, pelo devedor, de que o 
portador adquiriu o cheque de má-fé ou em 
detrimento dele, emitente. Exigibilidade da cártula 
reconhecida. Regularidade do protesto. Ações 
improcedentes no tocante ao corréu Claudio de 
Almeida. Apelação provida”. 

0006807-02.2011.8.26.0309  Apelação   Relator(a): 
Castro Figliolia
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Outros números: 68070220118260309
Ementa: “AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA 
PROCEDENTE CHEQUE INOPONIBILIDADE 
DAS EXCEÇÕES PESSOAIS elementos dos autos 
que não fazem ver má-fé do apelante apelada que 
não contestou a higidez quanto à emissão da cártula 
inconformismo que se cingiu à inexistência de 
relação jurídica com o apelante circunstância que 
não exime o emitente da obrigação representada pelo 
cheque hipótese em que a cártula já havia circulado 
impossibilidade de oponibilidade de exceções 
pessoais ao terceiro de boa-fé apelante que podia 
levar o cheque não pago a protesto inexistência de 
ato ilícito que resultasse em abalo moral recurso 
provido, para o fim de ser julgada improcedente a 
ação”.

9125782-49.2009.8.26.0000   Apelação    
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/06/2013
Data de registro: 17/06/2013
Outros números: 7407376200
Ementa: “AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 
CAMBIAL COM PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA. CHEQUES. PROTESTOS. 
TÍTULOS ENDOSSADOS À INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO 
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DE DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO 
SUBJACENTE REALIZADO COM A CORRÉ. 
NÃO DEMONSTRADA MÁ-FÉ A ENSEJAR A 
NULIDADE DOS CHEQUES. HIPÓTESE DE 
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES 
PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. Os cheques, 
da presente demanda, são títulos de crédito abstrato, 
cuja eficácia independe do negócio subjacente que 
lhes tenha servido de causa. Portanto, no caso em 
comento, não há que se falar em nulidade dos 
cheques endossadas à instituição financeira se não há 
demonstração de que ela os adquiriu de má-fé. 
Aplicabilidade da inoponibilidade das exceções 
pessoas à espécie. Sentença mantida por seus 
próprios fundamentos. Apelação não provida”.

Assim como o C. Superior Tribunal de 

Justiça:

“Processual Civil. Comercial. Recurso especial. 
Execução. Cheques pós-datados. Repasse à empresa 
de factoring. Negócio subjacente. Discussão. 
Possibilidade, em hipóteses excepcionais.
- A emissão de cheque pós-datado, popularmente 
conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura 
como título de crédito, e traz como única 
conseqüência a ampliação do prazo de apresentação.
- Da autonomia e da independência emana a regra 
de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico 
que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé 
não pode ser restringido em virtude das relações 
entre anteriores possuidores e o emitente.
- Comprovada, todavia, a ciência, pelo terceiro 
adquirente, sobre a mácula no negócio jurídico que 
deu origem à emissão do cheque, as exceções 
pessoais do devedor passam a ser oponíveis ao 
portador, ainda que se trate de empresa de factoring.
- Nessa hipótese, os prejuízos decorrentes da 
impossibilidade de cobrança do crédito, pela 
faturizadora, do emitente do cheque, devem ser 
discutidos em ação própria, a ser proposta em face 
do faturizado.
Recurso especial não conhecido”. 
(STJ, REsp 612423 / DF, Ministra NANCY 
ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do 
Julgamento: 01/06/2006, Data da Publicação: DJ 
26/06/2006) (grifos não originais)
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Ademais, há no título o endosso do 

representante legal da empresa Vidraçaria Vidralfer, Sr. Dagoberto, 

inclusive com o número de seu Registro Geral-RG, o que prova a 

circulação do título e a responsabilidade do embargante perante os 

terceiros de boa-fé, no caso, a embargada.

Assim, de rigor a manutenção da r. 

sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, suportando 

o embargante o ônus da sucumbência. 

Isto posto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora
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