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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. 
CAUSA DEBENDI. NOTIFICAÇÃO.  
CHEQUE ENDOSSADO: Como é sabido através do 
endosso o credor originário pode fazer circular o título 
de crédito, caracterizando-se o portador, no caso a 
embargada, como parte legítima para ingressar com a 
cobrança judicial deste. O endosso em branco 
constante no verso do cheque transmite ao portador 
todos os direitos resultantes, conforme facultado pelo 
artigo 20, da Lei n. 7.357/85. Ausente qualquer 
irregularidade.  
DA RESPONSABILIDADE: É incontroverso nos autos 
que o cheque foi emitido e repassado a terceiro e este, 
via endosso, negociou a cártula com a empresa de 
factoring, ora exequente. Neste contexto, não sendo o 
embargado/apelante, emitente do cheque, o faturizado 
da relação de factoring em questão, não há como 
prosperar a tese do recorrente no sentido de que não 
pode ser compelido a responder pela inadimplência do 
devedor. Ausência de má-fé da empresa de factoring, 
quando do recebimento do cheque e execução. 
NOTIFICAÇÃO: A ausência da notificação não retira 
do cessionário sua legitimidade, não exime o devedor 
do pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, 
quando efetivamente contraído o valor. A ausência de 
notificação pessoal da cessão de créditos ocorrida, por 
si só, não invalida o negócio jurídico e não causa 
qualquer gravame ao devedor.  
EXCESSO EXECUÇÃO: Ausência de demonstração 
do alegado. Demonstrativo do débito que ampara o 
feito executivo. 
Sentença mantida.  
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 
APELAÇÃO.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 

A CÓ R DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Nona 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao recurso de apelação.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (PRESIDENTE) E DES. 

MARCO ANTONIO ANGELO. 

Porto Alegre, 25 de agosto de 2016. 

 
 

DES. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA,  
Relator. 

 

R E L AT Ó RI O  

DES. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA (RELATOR) 

Trata-se de um recurso de apelação interposto por RODO 

GRANO TRANSPORTES LTDA. contra decisão que julgou improcedentes 

os embargos à execução nº 128/11400000280, intentado contra execução  

de título executivo extrajudicial n. 128/11300012235 interposta por JBR 

FOMENTO MERCANTIL LTDA.  

A sentença, em sua parte dispositiva, está assim (fl. 38 – 

verso): 
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Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE os 
Embargos à Execução propostos por Rodo Grano 
Transportes Ltda. em face de JBR Fomento 
Mercantil Ltda. 

 

Sucumbente, arcará o embargante com as 
custas processuais e honorários advocatícios devidos 
ao procurador do embargado, os quais fixo em 10% 
sobre o valor atualizado do débito, atendendo ao 
trabalho realizado pelo profissional e complexidade da 
causa, a teor do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 

 

Rodo Grano Transportes Ltda., em seu apelo, aduz que o 

valor executado foi emprestado a terceiro -  Marcielo Giardello, com 

devolução ajustada para agosto de 2013 e isso não observado, deu contra 

ordem ao cheque.  

Conta que o cheque foi negociado com a empresa de factoring 

demandada, com a qual não tem qualquer relação de negócio.  

Afirma que a exequente não recebeu a cártula através de 

endosso, o que torna possível a discussão da causa debendi, inclusive 

oposição de exceção pessoal.  

Ressalta a ilegalidade da cobrança e ausência de sua 

responsabilidade ao pagamento do débito.  

Aduz que o recebimento do cheque por empresa de fomento 

mercantil exige a notificação do emitente acerca da cessão de crédito, o que 

não ocorreu. Lembra que o descumprimento ou resolução do contrato 

subjacente ocasionou a contra-ordem ao título.  

Por fim, refere excesso de execução sustentando que à época 

do pedido o valor correto era R$ 15.277,66, diverso daquele presente na 

petição inicial executiva. 

Requer o provimento do apelo.  
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Houve preparo (fl.l 48). 

Recebido o apelo e intimada a parte contrária, foram juntadas 

contrarrazões (fls. 51/55).  

Vieram os autos conclusos para decisão.                                                                                                             

É o relatório. 

V O TO S  

DES. EDUARDO JOÃO LIMA COSTA (RELATOR) 

O recurso é cabível, tempestivo e está devidamente preparado.  

 

FATO LITIGIOSO 

Cuida-se de ação de execução extrajudicial de um cheque, de 

nº 001594, do Banco Bradesco S/A, emitido pela apelante Rodo Grano 

Transportes, no valor de R$ 15.000,00.  

O cheque é nominal a Marcielo Girardello e endossado em 

branco (fl. 10 do apenso).  

Advém  o apelo do julgamento de improcedência dos 

embargos à execução de um cheque, aduzindo a embargante que o valor 

presente no cheque foi emprestado a terceiro e, não quitada a importância 

na data ajustada, foi dada contra-ordem. 

A cártula foi negociada com a empresa de factoring, ora 

apelada, pretendendo a embargante discutir a origem da dívida, o 

reconhecimento da impossibilidade da cobrança, uma vez que o feito 

executivo tem origem em operação de fomento mercantil – cessão de crédito 

-  e, como tal, exige notificação do emitente e, por fim, caracterizar o 

excesso de execução.  

Enfrento as razões recursais de forma destacada. 
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DO ENDOSSO.  

O cheque que embasa a presente ação foi emitido pela 

empresa Rodo Grano Transportes Ltda., de forma nominal, a Marcielo 

Giardello; e, posteriormente,  devidamente endossado por esse à empresa 

embargada. 

 A origem do cheque de R$ 15.000,00, segundo a inicial, 

decorre de um empréstimo da cártula entre a parte apelante e Marcielo 

Giardello, em  02.08.2013.  

A cártula foi negociada com a empresa de factoring exequente 

e não liquidada, modo pelo qual  embasa o processo executivo. 

Enfim, o cheque foi dado nominal a terceiro e endossado à 

exequente. Como é sabido através do endosso o credor originário pode 

fazer circular o título de crédito, caracterizando-se o portador, no caso a 

embargada, como parte legítima para ingressar com a cobrança judicial 

deste. 

Esclarecedora a lição de FRAN MARTINS, in “Títulos de 

Crédito”, 2ª ed., Vol. II, 1989, p. 55/66: 

 
O cheque é um título que tem a vocação de circular 
pela simples tradição manual.  
(...) Podendo, contudo, o cheque trazer o nome do 
beneficiário, a sua transmissão se faz pelo endosso, 
tenha ou não a cláusula à ordem. 
(...) O endosso pode ser feito a qualquer pessoa que 
tenha capacidade para receber o cheque. 
(...) O endosso transmite o título (documento) e, com 

ele, todos os direitos emergentes do mesmo. 

 

Portanto, o endosso em branco constante no verso do cheque, 

transmite ao portador todos os direitos resultantes do cheque, conforme 

facultado pelo artigo 20, da Lei n. 7.357/85. 
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O cheque se transmite pela simples tradição, motivo pelo qual 

a lei não exige maiores formalidades quanto ao endosso, em especial o “em 

branco”, passando a ter a natureza da cessão de crédito e o credor aquele 

que está na posse do título. 

Sobre o tema, o posicionamento desta Corte: 

  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA 
DE FACTORING. O fato de a autora ter em mãos um 
cheque que lhe foi transmitido através de endosso `em 
branco¿ não desnatura a cessão de crédito e é 
documento hábil, início de prova escrita, a viabilizar o 
ajuizamento da ação monitória. Incumbia à 
embargante comprovar, através de documento, o 
motivo pelo qual deu a contra-ordem de pagamento da 
cártula. Mera alegação de `desacordo comercial¿ com 
a credora originária não desnatura o título e 
obstaculiza a pretensão à oponibilidade das exceções 
pessoais. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70036556876, 
Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 
09/08/2012). 
 

    Portanto, nada há de irregular quanto ao endosso e a 

possibilidade de cobrança dirigida ao emitente.  

 

NEGÓCIO SUBJACENTE. RESPONSABILIDADE PELO 

PAGAMENTO.  

A tese do recorrente/embargante de que nada deve e que não 

é responsável pelo pagamento do débito, somente mereceria prosperar, 

caso restasse demonstrado, inequivocamente, que o contrato de factoring se 

deu entre os litigantes, e que o cheque objeto da lide (fl. 10, do apenso) 

emitido pelo réu foi dado em garantia da operação realizada entre as partes 

e foi devidamente quitado. 

Ocorre que não é esse o caso dos autos.  
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É incontroverso nos autos que o cheque foi emitido, repassado 

a terceiro e este, via endosso, negociou a cártula com a empresa de 

factoring, ora exequente.  

Neste contexto, não sendo o embargado/apelante, emitente do 

cheque, o faturizado da relação de factoring em questão, não há como 

prosperar a tese do recorrente no sentido de que não pode ser compelido a 

responder pela inadimplência do devedor.  

Essencialmente, na lide, restou demonstrado que não se trata 

de relação obrigacional entre empresa de factoring e faturizado, mas sim de 

cheque de terceiro executado, ou seja, terceiro na relação obrigacional 

decorrente de contrato ajustado entre a exequente e o faturizado. Isso 

considerando é evidente a responsabilidade do embargante pelo pagamento 

do cheque, não se podendo admitir que a empresa exequente cubra o 

cheque em questão daquele (terceiro) com o qual fez o negócio (operação 

de factoring), eximindo assim o embargado/apelante do pagamento de 

cheque que validamente emitiu. 

Esclareço que só é possível a argüição de exceções pessoais 

que envolvam a causa debendi, quando demonstrado que restou viciada a 

causa subjacente que originou o negócio, não havendo nos autos qualquer 

adminículo de prova que demonstre exista algum vício que invalide tal título, 

de forma a tornar possível a declaração de sua inexigibilidade. 

Assim, somente poderá a parte embargante/apelante se eximir 

do pagamento do título frente à empresa ré (factoring), se comprovar que 

esta possuía conhecimento de que houve desacerto comercial com o 

portador anterior da cártula. E isto porque, em se tratando de contrato de 

factoring no qual são negociados cheques, a natureza da relação que 

vincula os celebrantes é contratual, e não cambial.  
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Ausentes provas suficientes de que a empresa apelada tenha 

agido de má-fé ao receber o cheque emitido pela parte autora, impõe-se a 

manutenção de improcedência dos embargos ofertados. Ademais, o 

apelante não negou a emissão do título, nem arguiu qualquer vício de 

consentimento. Tampouco há qualquer alegação, na inicial e no apelo, que o 

cheque tenha sido objeto de má fé da empresa de factoring, ou que tenha 

havido desvio de finalidade de parte do terceiro Marcielo Giardello. 

Em verdade, da leitura dos autos, a parte apelante assumiu 

risco consciente, quando emprestou o cheque para Marcielo e esse 

repassou para terceiro de boa fé.  

 

DA CESSÃO DE CRÉDITO. 

A par disso, por se tratar a hipótese dos autos de cessão de 

crédito (cessão de direitos sobre o título), apenas para não deixar passar em 

branco o argumento da recorrente de que não fora notificada da cessão de 

crédito, destaco que a ausência da referida notificação é despicienda para o 

deslinde da controvérsia. 

O artigo 290 do Código Civil prevê que “A cessão do crédito 

não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; 

mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se 

declarou ciente da cessão feita”.  

Contudo, em que pese, efetivamente não haver nos autos 

prova da notificação da apelante a respeito da cessão havida, é 

entendimento pacificado deste Colegiado de que a ausência da notificação 

não retira do cessionário sua legitimidade, não exime o devedor do 

pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, quando efetivamente 

contraído o valor. 
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Então, a ausência de notificação pessoal da cessão de créditos 

ocorrida, por si só, não invalida o negócio jurídico e não causa qualquer 

gravame ao devedor. Se ele não pagou o valor devido, sendo este o crédito 

objeto da cessão, a ausência de notificação não o desobriga, eis que seu 

débito é de dívida líquida e positiva.  

É fato que a exequente recebeu o título através de contrato de 

factoring com terceiro não identificado. 

O cheque foi emitido e colocado em circulação, sem que seu 

valor tenha sido resgatado.  

Por fim, importante referir que a manutenção do julgamento de 

improcedência não impede que a embargante exercite seu direito de 

regresso contra o endossante, bastando que provas sejam devidamente 

produzidas em sede própria.  

 

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.  

Sequer o excesso alegado tem pertinência. 

Ressaltando que não veio aos autos o demonstrativo da 

evolução da dívida, forma de amparar o excesso alegado, o que há nos 

autos, especificamente à fl. 55, é a correção da evolução da dívida, o que 

autoriza a rejeição do alegado excesso.  

A correção monetária pelo IGP-M e os juros de mora foram 

aplicados desde a emissão da cártula, em 02 de julho de 2013, cálculo 

realizado até a interposição da demanda, o que se mostra correto. 

Enfim, a correção monetária é desde o inadimplemento e os 

juros de mora são exigíveis na forma do artigo 397 do Código Civil brasileiro.  

Logo, não se observa o excesso, quando sequer conseguiu a 

embargante demonstrar onde reside a irresignação.  
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É caso de se manter a decisão recorrida por seus próprios 

fundamentos.  

 

  DISPOSITIVO. 

  Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso de 

apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.  

  É o voto. 

 

 
DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. MARCO ANTONIO ANGELO - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Presidente - Apelação Cível nº 

70068941194, Comarca de São Marcos: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: ANA PAULA DELLA LATTA 


