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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

ACÓRDÃO i MUI iiiii i i i i uni mu mu mu llll III 
*03677189* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n2 0066400-89.2006.8.26.0000, da Comarca de 

Araraquara, em que é apelante ARTUR GUILHERME DO 

VALLE BAUMAN sendo apelado ANDREIA MARIA NEVES. 

ACORDAM, em 38- Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. V. 

U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) 

e FERNANDO SASTRE REDONDO. 

São Paulo, 31 de agosto de 2011. 

EDUARDO SIQUEIRA 
RELATOR 
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VOTO N° 
APEL.N0 

COMARCA 
APTE. 
APDO. 

006920 
0066400-89.2006.8.26.0000 (991.06.066400-3) 
ARARAQUARA (4a VARA CÍVEL) 
ARTUR GUILHERME DO VALLE BAUMAN 
ANDREIA MARIA NEVES 

*APELAÇAO - INEXIGIBILIDADE DE TITULO CAMBIAL - INÉPCIA 
DA PETIÇÃO INICIAL - AFASTAMENTO. Há que ser reconhecido 
que a petição inicial atende, minimamente, às exigências dos art. 
282 e 283 do CPC. Inocorrente qualquer das hipóteses do art. 295 
do CPC. - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. 

APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CAMBIAL - ÔNUS 
DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO 
APELANTE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Nos termos do artigo 333, inciso I 
do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova 
quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, 
caberia à Apelada colacionar provas da existência de má-fé da 
Apelante quanto à aquisição do cheque. Inoponibilidade de 
exceção pessoal ao terceiro de boa-fé. - RECURSO PROVIDO 
NESTE PONTO. 

APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CAMBIAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. Não restou 
demonstrado que a Apelada tenha litigado com má-fé 
processual, posto que não foi além do direito de ação, não 
ultrapassando o devido processo legal, ficando, dessa forma, 
afastada a aplicação das penas da litigância de má-fé. 
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. 

SENTENÇA REFORMADA 
PROVIDO.* 

- RECURSO PARCIALMENTE 

Trata-se de recurso de apelação interposto por ARTUR 

GUILHERME DO VALLE BAUMAN, nos autos da "AÇÃO DE NULIDADE DE 

CHEQUE" e da "AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM 

PEDIDO LIMINAR" que lhe foram propostas por ANDREIA MARIA NEVES, 

cujo pedido inicial da ação principal foi julgado procedente para declarar"(...) a 

inexistência de relação jurídica entre as partes com relaçãç> 

número 0011434, do Banco Real, agência 432, no valoríde R$ 0" e o 
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pedido inicial da ação cauteiar foi julgado procedente para sustar 

definitivamente o referido título, nos moldes da r. sentença de fls. 34/36, da 

lavra do Ilustre Magistrado FERNANDO DE OLIVEIRA MELLO, da qual o 

relatório se adota. 

Inconformado, o Apelante recorre objetivando a reforma 

da r. sentença (fls. 38/46). 

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que: a) a 

petição inicial é inepta; b) é portador de boa-fé; c) deve ser observada a 

inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé; d) o cheque em 

questão foi emitido pela Apelada para pagamento de negócio jurídico da 

empresa de seu marido com o Sr. ORLANDO GALATI; e) recebeu o cheque 

como forma de pagamento de dívida mantida com ele pelo Sr. ORLANDO 

GALATI; f) caberia à Apelada a prova de sua má-fé; g) a Apelada deve ser 

condenada às penas da litigância de má-fé. 

O recurso foi preparado (fls. 47/48) e recebido em seus 

regulares efeitos (fl. 49). 

Ato contínuo, a Apelada ofereceu contrarrazões recursais 

pugnando pela manutenção do julgado (fls. 50/52). 

Por fim, destaco que os presentes autos foram 

redistribuídos a esta relatoria por força da Resolução n° 542/2011 (Meta 2), 

deste E. Tribunal de Justiça (fl. 59). 

É o relatório. 

Respeitado o entendimento do Ilustre Magistrado a quo, a 

r. sentença merece reforma. 

Inicialmente, contudo, deve ser afastada a alegada 

inépcia da petição inicial. 

f 
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Neste diapasão, destaco que a vestibular preenche todos 

os requisitos necessários à propositura da demanda, inclusive o da coerência 

lógica dos fatos com o pedido. 

A Apelada narra os fatos que ensejaram a propositura da 

ação com clareza e faz pedido certo e determinado, coerente com o interesse 

substancial que quer ver protegido. 

Necessário, também, salientar que a inépcia da inicial só 

se caracteriza, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "quando o 

vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a 

própria prestação jurisdicional". (STJ. Resp n° 193.100-RS. 4a Turma. Rei. 

Min. ARI PARGENDLER. J . 15/10/01 - v.u.) (Grifei) 

No caso em tela, a exordial permitiu à parte contrária 

amplo e regular contraditório, motivo pelo qual há que ser reconhecido que a 

petição inicial atendeu, minimamente, as exigências dos arts. 282 e 283 do 

Código de Processo Civil. 

Razão pela qual, deve ser afastada a argüição de inépcia 

da petição inicial. 

Quanto ao mérito da questão, o ônus da prova compete a 

quem alega (art. 333, inc. I do CPC), e a Apelada só poderia ter êxito tanto na 

presente ação principal quanto na ação cautelar, que são movidas em face do 

Apelante, caso comprovasse a sua má-fé na aquisição do título. 

Vale dizer, no presente caso, caberia à Apelada 

colacionar prova da existência de conluio entre o Apelante e o Sr. ORLANDO 

GALATI, pois deve prevalecer o princípio da inoponibilidade das exceções 

pessoais ao terceiro de boa-fé (no caso, o Apelante). 

É o que prevê o art. 916, do Código Civil: 

"As exceções, fundadas em relação do 

portadores precedentes, somente poderão ser por ele op 

se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé." (Grifei) 

devedoi>-epm os„ 

ístás ao feerfadc 
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No mesmo sentido é o art. 25, da Lei do Cheque. In 

verbis: 

"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." (Grifei) 

Vale dizer, o princípio da autonomia das obrigações 

cambiárias e a regra da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro 

portador de boa-fé devem prevalecer, a fim de dar segurança jurídica aos 

títulos de crédito. 

Segundo lição de Maria Helena Diniz: "O devedor 

apenas poderá opor ao portador (credor) as exceções, baseadas em suas 

relações com os portadores precedentes, se aquele veio adquirir 

dolosamente o título, agindo, conscientemente, em seu prejuízo" (Código 

Civil anotado, ed. 15. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 621) (Grifei) 

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e 

desta Câmara. In verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-

OCORRÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CHEQUES - REPASSE À EMPRESA DE 

FACTORING - OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS 

A TERCEIRO DE BOA-FÉ - IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES - REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO 

TRIBUNAL DE ORIGEM - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA/STJ - AGRAVO IMPROVIDO. (STJ; AG 

1.121.523/SP; Rei. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 04/06/2009) 

(Grifei) 

CAMBIAL - Cheque - Ordem de pagamento à vista 

sem causa - Título literal e autônomo - Devedor que 

confirma a emissão dos títulos - TransmjsgaVa tepceifÇKfe 

boa-fé - Inoponibilidade das exceçées pessoais ^Protesto 
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que constitui exercício regular do direito - Declaração de 

inexigibilidade das cártulas supostamente em propriedade dos 

credores originais - Impossibilidade - Ausência de 

demonstração de que os títulos, autônomos, não circularam -

Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação n° 

990.10.296464-7; 38a Câmaras de Direito Privado; Rei. Des. 

MAIA DA ROCHA; J. 29/09/2010) (Grifei) 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE - Cheque - Negócio 

que o gerou desfeito - Circulação regular do título -

Portador terceiro de boa-fé. presumida - Má-fé sequer 

alegada - Impossibilidade de oposição de exceção pessoal 

a este (art. 25 da Lei do Chegue) - Recurso provido. (TJSP; 

Apelação n° 990.10.211486-4; 38a Câmara de Direito Privado; 

Rei. Des. VICENTINI BARROSO; J. 15/09/2010) (Grifei) 

Da leitura dos autos, é de se verificar que a Apelada não 

conseguiu trazer para o bojo dos autos a prova da existência de má-fé na 

aquisição do cheque, sendo que, em direito, alegar e não comprovar é o 

mesmo que nada alegar, e no caso em tela, não logrou subsidiar o articulado 

inicial em face do Apelante. 

Não há como a má-fé do Apelante ser presumida, uma 

vez que a própria Apelada emitiu a cártula para pagamento de negócio jurídico 

entabulado pela empresa de seu marido. 

Assim, tanto a ação principal quanto a medida cautelar de 

sustação de protesto devem ser julgadas improcedente em relação ao 

Apelante. 

Por fim, não restou demonstrado que a Apelada tenha 

litigado com má-fé processual, posto que não foi além do direito de ação, não 

ultrapassando o devido processo legal, ficando, dessa forma afastada a 

pretensão do Apelante acerca da aplicação das penas da litigância de má-fé. 
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para 

reformar a r. sentença e julgar improcedentes a ação principal e a medida 

cautelar. 

Por força, do deslinde dado à causa, condeno a Apelada 

ao pagamento ao Apelante das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

20, § 4o, do Código de Processo Civil. 

I 
EDUARDO SIQUEIRA 

Desembargador Relator 


