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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1000452-
97.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MINICELLI E 
MINICELLI LTDA ME, é apelado MACC MARMORES E GRANITOS LTDA 
EPP.

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) e SIMÕES DE VERGUEIRO.

São Paulo, 7 de junho de 2016. 

Jovino de Sylos
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 28184
APEL.Nº: 1000452-97.2014.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE.  : MINICELLI E MINICELLI LTDA. ME
APDA.  : MACC MÁRMORES E GRANITOS LTDA. EPP

*Embargos à execução  cheque  não comprovada 
alegada quitação - ônus da prova da devedora (art. 333, I 
do CPC/73) - liquidez, certeza e exigibilidade do título  
documentação hábil ao convencimento do juiz  
demanda improcedente - recurso improvido.*

1. Cuida-se de embargos opostos por 

Minicelli e Minicelli Ltda. ME à execução de título 

extrajudicial que é movida por MACC Mármores e Granitos 

Ltda. EPP, apoiada no cheque nº 900228, no valor de 

R$8.500,00. Alega a embargante, em síntese, que 

inobstante tenha a embargada aduzido que a cártula 

serviu para pagamento parcial de produtos por ela 

comercializados, conforme notas fiscais, na verdade 

existem diversos comprovantes de pagamentos, inclusive 

com valores muito superiores ao do cheque. Aduz que, 

como havia confiança mútua, muitas vezes efetuava 

depósitos bancários para quitar notas fiscais. Sustenta 

que a própria embargada vincula o cheque a notas 

fiscais emitidas, de forma que cabe a ela o ônus da 

prova de que a postulante se encontra em inadimplência.

2. A r. sentença de fls. 263/264 julgou 

improcedentes os embargos, carreando à embargante 

sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor da causa.
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3. Irresignada, recorreu a vencida a 

este Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão 

sucumbencial, insistindo que a embargada vinculou o 

cheque a notas fiscais, reconhecendo que ele foi dado 

em substituição a duplicatas, e como houve vinculação 

ele perdeu autonomia. Reiterou que restou comprovado 

que a embargante efetuou diversos pagamentos, inclusive 

por boletos e depósitos bancários. Sustenta que a 

exequente deixa claro que as partes mantinham relações 

comerciais que envolviam substituições de duplicatas 

por cheques, de forma que estes não podem ter seus 

valores simplesmente somados. Alega que a embargada 

ajuizou diversas ações judiciais contra a embargante 

cobrando a mesma gama de notas fiscais para fundamentar 

a emissão de diversos cheques, no entanto todos os 

pagamentos foram devidamente comprovados. Aduz que os 

pagamentos realizados superam os valores das notas 

fiscais que embasam as ações, de forma que nada deve à 

ré.

4. O recurso foi recebido, processado e 

respondido, anotando prequestionamento e a imputação de 

má-fé à apelante. Os autos subiram em seguida.

É o relatório.

5. O apelo não merece acolhimento. Isso 

porque, a despeito de reiterar que o cheque em questão 

já se encontra quitado, os subsídios no feito 

beneficiam apenas a ora embargada, que possui em seu 

favor título autônomo que “existe por si só, de modo 

que o adquirente ou portador pode exercitar seu direito 

sem qualquer dependência de outras relações 
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obrigacionais” (Waldo Fazzio Júnior em Manual de 

Direito Comercial, 4ª edição, São Paulo, Atlas, 2004, 

p. 372). A embargante colacionou aos autos cópias de 

comprovantes de depósitos bancários, bem como de 

pagamentos a Tabeliães de Protestos (fls. 139/184), os 

quais de modo algum comprovam a alegada quitação. Nem 

mesmo há paridade entre o valor do cheque e os 

pagamentos alegadamente efetuados. Decerto que, sendo o 

juízo o destinatário da prova à formação de sua livre 

convicção, na falta de efetiva demonstração da 

existência de fatos constitutivos de seu direito (art. 

333, I do CPC/73) decerto que ilegítima a pretensão da 

devedora nos termos formulados.

6. Outrossim, vale consignar que a 

alegação de pagamento deveria vir respaldada de 

inequívoca prova documental, consoante já destacou 

Maria Helena Diniz em Curso de Direito Civil, Saraiva, 

1993: “Todo aquele que solver a dívida, deverá obter do 

credor a necessária quitação, uma vez que em juízo não 

se admitirá comprovação de pagamento por via 

testemunhal, se exceder a taxa legal”, quitação esta 

que “poderá ser dada não só pelo recibo, que é o meio 

normal, mas também pela devolução do título, se tratar, 

é óbvio, de débitos certificados por título de 

crédito”. 

7. Inclusive nesse sentido também se 

posiciona a jurisprudência: “Declaratória cumulada com 

indenização  cheque  alegação de quitação  

inexistência de prova  documento que não especifica o 

título em questão  vínculo a contrato de factoring  

irrelevância para o caso  recurso a que se nega 

provimento” (TJSP, Apel. nº 7.197.488-8, REL. SOUZA 
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LOPES, 21ª Câm. Direito Privado, j. 23.04.08).

8. Neste contexto, ainda que se 

considerasse a hipótese de que a embargante tivesse 

adimplido o cheque, cabia a ela exigir a devolução do 

título no momento da quitação da dívida, sob pena de 

pagá-lo novamente pois, repisa-se, o cheque é documento 

de livre circulação, autônomo, tido como ordem 

incondicional de pagamento à vista, vale dizer 

independe do negócio que lhe deu origem.

9. De outro lado, ainda assim descabe 

atribuir litigância de má-fé à recorrente. Cabível 

obtemperar que ela se exercitou dentro do possível, 

buscando o combativo patrono fazer predominar 

argumentação a cumprir o múnus que seu mandato impôs. 

Tal é a orientação consignada in JTA 206/544: “Reputa-

se necessária muita prudência na afirmação de uma 

deslealdade processual, a partir da observação de que o 

processo, como realidade dialética em que o 

contraditório é essencial (Constituição Federal, artigo 

5°, LV), comporta medidas de inteligência e astúcia que 

lhe são essenciais e não podem ser censuradas ou 

reprimidas, sob pena de a título de coibir uma suposta 

má-fé processual, atingir-se de modo temerário o 

próprio exercício do contraditório”. Assim, afasta-se a 

litigância de má-fé.

10. Nessas circunstâncias, nada há para 

ser modificado no decisório singular, o qual permanece 

irretocável, inclusive por suas apropriadas razões.
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11. Com esses fundamentos, nega-se 

provimento ao recurso.

São Paulo, 07 de junho de 2016.

JOVINO DE SYLOS
Relator
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