
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.168.420 - MG (2017/0232059-6)
  
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : MARCO TULIO NOLLI ROSA - ESPÓLIO
REPR. POR : LUIZA CRISTINA DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO TEIXEIRA E OUTRO(S) - MG072509    

HUGO LEONARDO TEIXEIRA  - MG082451 
AGRAVADO  : AC AGRO MERCANTIL S.A 
ADVOGADOS : RAFAEL VILELA BORGES  - SP153893    

ANDRÉ FARHAT PIRES E OUTRO(S) - SP164817    
JULIANA MARIA GONCALVES  - MG129515 

INTERES.  : LAGOA SECA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS E 
IMOBILIARIOS S/A 

INTERES.  : TULIO ROSA 

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042), interposto 

contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por incidência da Súmula n. 83 

do STJ (e-STJ fls. 546/547).

O TJMG negou provimento à apelação, em acórdão assim ementado (e-STJ 

fl. 504):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. 
AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVISO. 
SENTENÇA MANTIDA. Como toda obrigação cambial, o aval é obrigação autônoma, 
independente de quaisquer outras decorrentes do mesmo titulo, inclusive do 
avalizado. O avalista responde pela obrigação assumida em nota promissória, ainda 
que nula a obrigação do devedor principal, a menos que a nulidade decorra de vício 
de forma, não sendo este o caso dos autos.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 521/525), interposto com base no 

art. 105, III, "a" e "c", da CF, o recorrente alegou violação do art. 917, I e VI, do CPC/2015, 

pois, estando consolidada na jurisprudência a possibilidade de o avalista opor exceções 

pessoais na execução das notas promissórias, seria possível ao embargante discutir 

qualquer matéria de defesa nos embargos à execução, como a tese de ofensa ao art. 476 

do CC/2002, que também teria sido objeto de afronta pela Corte local.

Apontou dissídio jurisprudencial, visto que o acórdão recorrido teria apartado 

o contrato das notas promissórias, entendendo pela autonomia e abstração das cártulas, 

impedindo o recorrente de se defender do negócio jurídico subjacente, no que teria 

dissentido do entendimento deste Tribunal, segundo o qual a nota promissória perdia a 

abstração quando vinculada ao negócio jurídico subjacente (e-STJ fls. 523/524).

Afirmou que "como os embargos à execução demonstraram, a exaustão com 

farta prova documental, que a parte recorrida não adimpliu o que pactuou na escritura 

pública de permuta, a torna pactuada e que é objeto da execução embargada é devida, ao 

menos até que a recorrida cumpra o que fora contratado" (e-STJ fl. 525).
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Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 535/544).

No agravo (e-STJ fls. 550/558), afirma a presença de todos os requisitos de 

admissibilidade do especial.

Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 560/565).

É o relatório.

Decido.

O recurso especial e o agravo foram interpostos com fundamento no Código 

de Processo Civil de 2015, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela 

jurisprudência desta Corte (Enunciado Administrativo n. 3/STJ).

Segundo entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Superior 

no AgRg no REsp 1.346.588/DF, "no recurso especial interposto com base na divergência 

jurisprudencial (art. 105, III, c, da CF), é imprescindível a  indicação dos dispositivos legais 

sobre os quais se baseia o dissenso interpretativo, sob pena de não conhecimento do 

recurso" (Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 18/12/2013, DJe 

17/3/2014).

No caso, o recorrente alegou divergência interpretativa (e-STJ fls. 523/524), 

mas não apontou o artigo de lei que teria sido objeto de dissenso. Assim, a insurgência 

recursal mostra-se deficiente e torna inviável seu conhecimento, ante o óbice da Súmula n. 

284/STF, aplicada por analogia.

A Corte local não se manifestou quanto ao art. 917, I e VI, do CPC/2015. 

Dessa forma, não havendo aclaratórios opostos e sem ter sido objeto de debate na decisão 

recorrida, a matéria carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho 

das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

A Corte de origem entendeu que o título levado à execução não era o 

contrato, mas as notas promissórias, sendo o aval a garantia prestada pelo recorrente. 

Assim, assentou que o aval era obrigação cambiária autônoma, independente da obrigação 

avalizada, de modo que a alegação de exceção de contrato não cumprido não liberaria o 

recorrente da garantia prestada, tendo em vista que  (e-STJ fls. 506/507):

O título levado à execução não foi o contrato, mais sim as notas promissórias cujas 
cópias se encontram ás ff.35/52, sendo a garantia prestada pelo demandante aval.
A alegação de exceção do contrato não cumprido prevista no art 476 do CC não libera 
o apelante da garantia prestada, como pretende, pois o aval é obrigação autônoma e 
independente da obrigação avalizada, consoante previsão do § 2º do art 899 do CCB: 
'Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem 
se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma".
Segundo o ensinamento de João Eunápio Borges, in verbis : 
"Como toda obrigação cambial, o aval é obrigação autônoma, independente de 
quaisquer outras decorrentes do mesmo título, inclusive do avalizado (...).
(...) é autônoma a obrigação do avalista que não poderá opor ao portador do titulo as 
exceções pessoais do obrigado a que se equiparou. (...)
Do princípio de que todas as obrigações cambiais são independentes e que a 
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inexistência, a falsificação ou a nulidade de umas não se refletem sobre as outras, 
segue-se que nenhum obrigado pode opor ao exequente as exceções pessoais que 
lhe seriam oponíveis por um dos outros devedores cambiais E a regra, que é dos 
dogmas do direito cambiário universal vale igualmente para o avalista, pois que sua 
obrigação não se prende, com caráter acessório, nem mesmo à pessoa avalizada, a 
qual se equiparou (BORGES, João Eunápio Do aval. 4ª ed. Rio - São Paulo: Forense. 
1975, pp. 166-169)."
E, ainda: "Além de autônoma e independente, é a obrigação do avalista abstrata, 
como o é toda obrigação cambial. A abstração, a "astrateza", representa verdadeira 
intensificação ou exacerbação da autonomia. (...).
(...)
No aval, obrigação de uma garantia, a abstração é ainda, se possível, maior do que 
em qualquer outra obrigação cambial. (...). 
Garantia cujo caráter nitidamente objetivo o nosso direito mais ainda acentuou, o aval 
pede ser dado não apenas sem o conhecimento, mas contra a vontade do avalizado. 
(BORGES, João Eunápio. Do aval 4ª ed Rio-São Paulo: Forense. 1975. pp. 166-167)." 

O TJMG entendeu que não havia vício formal nas notas promissórias e ao 

avalista cambiário não era cabível a oposição de exceções de natureza subjetiva, mas tão 

somente aquelas de natureza objetiva ou formais, razão pela qual remanescia a 

responsabilidade pela satisfação da obrigação, conforme se extrai do excerto a seguir 

(e-STJ fls. 506/507):

Toda nota promissória está ligada a um contrato, seja oral ou escrito, entretanto, isso, 
por si só, não a desnatura como título de crédito, não lhe retirando, pois, suas 
características essenciais, como a abstração e a executividade.
(...)
Isto posto, não há assim, que se observar nenhuma cláusula contratual, mas apenas 
e tão somente a nota promissória.
No caso em exame, não há vício formal nas notas promissórias e ao avalista 
cambiário não é cabível a oposição de exceções de natureza subjetiva, mas tão 
somente aquelas de natureza objetiva ou formais, razão pela qual remanesce a 
responsabilidade pela satisfação da obrigação.

A respeito de tais razões de decidir, o recorrente não se manifestou, 

limitando-se a alegar que seria possível discutir nos embargos à execução, segundo o art. 

917, I e VI, do CPC/2015, qualquer matéria de defesa e que seria possível ao avalista opor 

exceções pessoais, alegando a exceção de contrato não cumprido, segundo o dissídio 

jurisprudencial teria demonstrado, uma vez que apenas desejaria se defender nos autos.

Afirmou que estaria demonstrado por farta prova que a parte recorrida não 

teria adimplido sua parte no que teria sido pactuado em escritura pública de permuta, 

tornando indevido o objeto da execução embargada até cumprir o que teria sido contratado. 

Assim, não estando impugnado fundamento suficiente para manter o acórdão 

recorrido, aplicável a Súmula n. 283/STF.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

O recurso especial e agravo nos próprios autos foram interpostos na vigência 

do CPC/2015 (e-STJ fls. 510 e 548, respectivamente), sendo-lhes aplicável a disposição 

inserta no art. 85, § 11, da nova lei processual (conforme orientação emanada do 
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Enunciado n. 7 aprovado no Plenário do STJ em 16/3/2016, segundo a qual somente nos 

recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível 

o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo 

CPC).

Em tal circunstância, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) do valor arbitrado (e-STJ fl. 473), fazendo-o com fundamento no art. 85, § 11, do 

CPC/2015, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 22 de novembro de 2017.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Relator

Documento: 78533495 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 07/12/2017 Página  4 de 4


