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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0031457-55.2011.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
VERGINIA MARANHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OIRAM 
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U. Fará declaração de voto vencedor o Revisor.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
COELHO MENDES (Presidente sem voto), LUIZ ARCURI E VICENTINI 
BARROSO.

São Paulo, 11 de agosto de 2015.

ACHILE ALESINA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0031457-55.2011.8.26.0005
Apelante: Verginia Maranho 
Apelado: Oiram Factoring Fomento Comercial Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 862

EXECUÇÃO CAMBIAL  Embargos rejeitados - Cheque  
Preliminares de prescrição, de ilegitimidade de partes e de 
cerceamento de defesa afastadas - Cheques regulares 
emitidos nominativamente ao apelado  Cheque é ordem de 
pagamento à vista  Cártulas em poder do exequente  
Sentença mantida - Recurso desprovido.*

Recurso contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juíz Dr. 
Mario Daccache que rejeitou os embargos à execução cambial interpostos pela 
apelante em face do apelado, carreando-lhe o pagamento das custas processuais e 
honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor da execução, observando-
se o artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Recorre a vencida buscando a reforma do assim 
decidido. Recurso regularmente processado, isento de preparo (Lei nº 1.060/50) e 
respondido.

É o relatório. 

Pretende a embargante apelante desconstituir os cheques 
nº 850198; 850197; 850275; 850231; 850242; 850260, emitidos em 03.05.2009; 
02.06.2009; 22.07.2009; 30.07.2009;04.08.2009; 15.08.2009, respectivamente, de 
sua emissão. 

De início, registre-se que não há que se falar em 
cerceamento de defesa. Ora, o processo estava maduro para julgamento quando da 
prolação da r. sentença. Os dados e elementos coligidos aos autos são e eram 
suficientes para o desate da questão. Qualquer outra prova que o recorrente reputasse 
necessária (documental, oral ou pericial), em nada acrescentaria ou diminuiria ao 
contexto dos autos. A “quaestio sub judice” comportava mesmo julgamento 
antecipado da lide (art. 740, do Código de Processo Civil).

Alega preliminar de prescrição. As datas acima 
mencionadas, estampadas nos títulos, atestam que não houve a prescrição alegada, 
tendo em vista que a ação foi proposta em 03.12.2009, portanto, dentro do prazo de 
seis meses previsto no artigo 59, da Lei nº 7.357/85.

Preliminar de ilegitimidade de parte. Os cheques 
executados, cujas cópias encontram-se juntadas as fls.26/31, estão nominais ao 
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apelado e foram emitidos pela apelante. Não há que se falar em ilegitimidade de 
parte.

No mérito, os cheques objeto da execução  foram 
emitidos pela aqui recorrente e nominativamente ao aqui apelado. E não foram 
honrados. 

Decorre de tudo isso que as cártulas vieram ter às mãos 
do exequente apelado por meio lícito e regular, tanto que estão elas em poder dele 
exequente, o que gera a presunção de não pagamento pela emitente (o que aliás não 
é por ele negado). E tudo isso conferiu e confere ao apelado todos os direitos 
decorrentes da emissão dos cheques. E tais direitos são independentes e autônomos 
frente à abstração dos títulos que se constituem em ordem de pagamento à vista. 

É assente que “o cheque reveste-se de caracteres e 
atributos próprios que lhe conferem uma força superior aos demais títulos 
executivos extrajudiciais. A entrega de um cheque corresponde, por via de regra, 
em realidade, a um pagamento perfeito, equivalente mesmo à própria entrega de 
dinheiro de contado, aspecto que o faz diferir das cambiais, que configuram 
promessa de pagamento. Por isso, a defesa que se lhe admite no direito brasileiro é 
mais restrita, fundada na constituição do título, em sua transferência, em algum ato 
externo capaz de anulá-lo ou na falta de capacidade para propor a ação. Em 
decorrência, não se lhe tem permitido a discussão da causa debendi pelo motivo de 
ser pagamento à vista e não promessa de pagamento ( RT 531/216)... uma vez 
emitido, o cheque é irretratável e o emitente não tem ação para anulá-lo com 
fundamento em alegação de falta de causa para a obrigação que ele procurou 
extinguir... sendo o cheque autônomo e representativo de ordem de pagamento à 
vista, não se discute a prova do motivo do não pagamento, mesmo quando fundado 
em ausência de transação com o portador (RT 562/224)”. 

E mesmo para os que admitem possível a perquirição da 
“causa debendi”, “só uma prova muito segura, concludente, incontroversa e límpida 
poderá dar ensejo a que se viabilize a desconstituição de um título dessa natureza”.  
“In casu”, não há nos autos provas documentais quanto ao pagamento dos cheques. 
E pagamento se comprova não com alegações, mas com prova inequívoca. 

Assim, o exequente nada tem a ver com as alegações referidas 
na peça dos embargos.

Assim e em harmonia com o exposto, NEGA-SE 
PROVIMENTO AO RECURSO.

       ACHILE ALESINA

               Relator 
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