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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0002454-
27.2008.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante FERNANDO 
CHIAVENATO ALVARENGA, é apelado ACS CONSULTORIA E FOMENTO 
MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 24ª 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 
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR (Presidente) e CESAR MECCHI 
MORALES.

São Paulo, 13 de setembro de 2012

SILVIA STERMAN

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n.0002454-27.2008.8.26.0404
Apelante: Fernando Chiavenato Alvarenga
Apelado: ACS Consultoria e Fomento Mercantil
Comarca: Orlândia
Juiz: Ana Maria Fontes

VOTO 824

EMENTA: Apelação. Embargos do devedor. Cerceamento 
de defesa. Inocorrência. Hipótese de julgamento no estado. 
Incidência do artigo 330, inciso I, do Código de Processo 
Civil.
Assinaturas apostas no verso do cheque. Aval. 
Impossibilidade de se reconhecer outra figura jurídica. 
Impossibilidade de se tratar de endosso, porque o 
embargante não era credor do título. Irrelevância da 
inexistência da expressão “aval” ou “por aval”.
Prazo para protesto não obedecido. Irrelevância. 
Desnecessidade de protesto para exigência de crédito 
contra os coobrigados.
Empresa de “Factoring”. Fato que não desnatura a 
característica dos cheques como títulos de crédito. Títulos 
de emissão espontânea que se afastam da causa originária.
Acordo celebrado com a co-executada nos autos da 
execução. Fator que não impede a manutenção do 
embargante no polo passivo da execução. Crédito que 
poderá ser exigido de qualquer das partes.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Ao relatório da sentença (fls. 162/165) 

acrescenta-se terem sido os embargos do devedor julgados improcedentes.

Apela o embargante aduzindo, 

inicialmente, ter havido cerceamento de defesa. Não é avalista. O protesto do título 

foi feito em data posterior aos 30 dias contados da data da emissão e, portanto, fora 

do prazo legal (artigo 33 c.c. art. 48 da Lei 7.357/85), já que seu prazo está 

vinculado ao prazo de apresentação. Não foi considerado, na sentença, o fato de a 

apelada ser empresa de “factoring” o que, por consequência, desnatura o título de 
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crédito. Afirmou que o contrato de fomento mercantil não guarda relação com esta 

ação. Trata-se de operação diversa, até porque dela não participa o outro executado 

(pessoa jurídica Auto Posto Boa Vista Orlândia Ltda EPP). Fez considerações a 

respeito das operações de “factoring” e suas vantagens. A condição de avalista do 

embargante é decorrente de ilegal exigência de garantia pela embargada em relação 

aos títulos supostamente faturizados. A ausência do direito de regresso se dá em 

relação ao apelante, posto que figurou como “avalista” de um cheque que por ele 

não pode responder. Não se configurou o aval. No máximo, houve endosso em 

branco. Trouxe jurisprudência. Houve acordo entre a recorrida e a primeira 

executada, Auto Posto Boa Vista de Orlândia Ltda, de modo que não poderia o 

recorrente responder pela dívida então executada. Há evidente renúncia, por parte do 

recorrido, do crédito então executado, já que fez acordo diretamente com o “devedor 

principal”. Pediu o reconhecimento do cerceamento de defesa e a nulidade da 

sentença, determinando-se a realização de instrução e, no mérito, sejam os embargos 

acolhidos, reformando-se a decisão (fls. 176/197).

Vieram contrarrazões de apelação, pela 

manutenção da decisão (fls. 202/206).

É o relatório.

Passa-se ao voto.

Não houve cerceamento de defesa.

A hipótese está inserida no disposto no 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que os fatos estão 

demonstrados documentalmente e o mais é questão de direito.

Sem razão o apelante.

Antes de tudo, há que se consignar que 

as assinaturas do embargante estão, segundo consta na r. sentença e nas razões e 

contrarrazões recursais, no verso dos cheques.
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No entanto, ao apresentar as cópias do 

processo executivo, não vieram a estes autos de embargos do devedor aquelas 

referentes aos versos dos cheques e que possibilitariam uma análise aprofundada da 

questão.

Para tanto, basta que se verifique nos 

autos a ausência de tais documentos (fls. 51, 52 e 53).

Sabe-se que desde a Lei 11.382, de 6 de 

dezembro de 2006, em vigor 45 dias após sua publicação, ocorrida em 7 de 

dezembro de 2006, é ônus do embargante trazer aos autos “cópias das peças 

processuais relevantes” (parágrafo único do artigo 736 do Código de Processo Civil) 

e, não o fazendo, assume a responsabilidade em não trazer ao juízo demonstração 

adequada de suas alegações.

E, se é certo que a comprovação da 

assinatura do verso não fez falta em primeiro grau de jurisdição, posto que a ação de 

execução corre pelo mesmo juízo, também é certo que, agora para a análise por parte 

da Câmara Julgadora, torna-se de relevância fundamental, a impedir se verifique a 

assinatura e suas condições, o que poderia, inclusive, levar ao não conhecimento do 

recurso.

De qualquer sorte, pressupõe-se ter 

havido tão somente assinatura, sem a expressão “aval”, porque incontroversa esta 

alegação.

E, por não existir a expressão “aval” ou 

“por aval”, entende o embargante não ser coobrigado do título, porque a assinatura 

só pode ser tomada como endosso.

No entanto, endossante só é aquele que 

é, primitivamente, credor do título, já que o endosso nada mais é do que o ato 
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 ambiário que opera a transferência do crédito representado por título “à ordem”1

Tal fato, aliás, foi muito bem enfrentado 

pela MM. Juíza que julgou o feito (p. 164, parágrafos 5º e 6º) e ficam, aqui, 

ratificados.

Ora, o argumento apresentado nas 

razões recursais (fls. 179) não é suficiente para afastar sua condição de garantidor, 

porque não há qualquer explicação razoável para que as assinaturas estivessem nos 

versos dos títulos.

Não há necessidade de protesto de 

cheque para exercício do direito creditício contra o coobrigado.

O protesto do cheque, no entanto, pode 

ser substituído por declaração escrita e datada pelo banco sacado, com indicação 

do dia da apresentação, ou escrita e datada pela câmara de compensação, no 

sentido de serem insuficientes os fundos disponíveis. O credor de um cheque do qual 

conste uma destas declarações poderá exercer o seu direito creditício contra todos 

os devedores do cheque, independentemente de protesto, se o apresentou a 

pagamento dentro do prazo previsto em lei.2

Quanto ao fato de a apelada atuar no 

ramo de “factoring”, esta circunstância também não é capaz de afastar a 

responsabilidade do embargante.

Os cheques são títulos de crédito de 

emissão espontânea e se desvinculam da causa que os originou. A partir do 

momento em que passaram a circular, ganharam autonomia e executividade, pelos 

princípios inerentes aos títulos de crédito. 

Portanto, irrelevante a averiguação, nos 

1 Coelho, Fábio Ulhoa  Manual de Direito Comercial  Direito de Empresa, 20ª edição, editora 
Saraiva, p. 250.
1 Coelho, Fábio Ulhoa  Manual de Direito Comercial  Direito de Empresa, 20ª edição, editora 
Saraiva, p. 250.
2 Ob. Cit. p 282
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autos, quanto à ocorrência, ou não, de operações de “factoring” quando a credora 

tem em seu favor cheques avalizados pelo embargante.

O acordo celebrado com a pessoa 

jurídica não implica em renúncia tácita ou expressa em relação ao coobrigado pessoa 

física.

Conforme apontado nas contrarrazões 

recursais, em caso de descumprimento do acordo, terá a apelada a possibilidade de 

executar tanto a empresa quanto o embargante. Por certo que não poderá ela receber 

duas vezes pelo mesmo crédito, mas tem a sua disposição dois devedores solidários 

e esta circunstância não foi alterada com a celebração da avença.

Nenhum dos argumentos apresentados 

foi capaz de afastar a bem lançada sentença, da lavra da Doutora Ana Maria Fontes, 

que fica mantida, por seus próprios fundamentos.

Portanto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso interposto.

SILVIA STERMAN

Relatora
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