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ACÓRDÃO

Classe : Apelação n.º 0018245-81.2012.8.05.0274
Foro de Origem : Foro de comarca Vitória Da Conquista
Órgão : Quarta Câmara Cível
Relator(a) : Des. José Olegário Monção Caldas
Apelante : Valeska Santos Pinto Nascimento 
Advogado : Osmar Oliveira Santos (OAB: 11176/BA) 
Apelado : Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste 
Baiano - Sicoob Crediconquista 
Advogado : Haroldo Mário Nogueira Gusmão (OAB: 18112/BA) 
Apelado : Francisco Lazaro de Oliveira Cruz 

Assunto : Indenização por Dano Moral

APELAÇÃO CÍVEL. ação DE INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. 
discussão do negócio subjacente. EXCEÇÕES 
PESSOAIS INOPONÍVEIS AO PORTADOR DO 
CHEQUE. 
O cheque, como ordem de pagamento a vista, vale por si 
só. Tendo sido repassado a terceiro, tal situação 
equipara-se ao endosso, o que veda discussão do negócio 
subjacente. Caso em que o emitente do título não pode 
opor exceções pessoais ao portador do cheque, não 
integrante do negócio subjacente, sendo considerado 
terceiro de boa-fé, em razão da autonomia e abstração 
do título. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 
n.º  0018245-81.2012.8.05.0274, de Vitória da Conquista, que tem como Apelante 
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO e Apelados COOPERTIVA DE 
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE BAIANO – 
SICOOB CREDICONQUISTA e FRANCISCO LÁZARO DE OLIVEIRA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma 
Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em 
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões a seguir 
expendidas:

R E L A T Ó R I O
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Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por 
VALESKA SANTOS PINTO NASCIMENTO, insurgindo-se contra o decisum 
prolatado pelo MM Juiz da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e 
Comerciais da comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Ação de 
Indenização por Dano Moral, processo n.º 0018245-81.2012.8.05.0274, proposta 
em face de SICCOB CREDICONQUISTA e FRANCISCO LÁZARO DE 
OLIVEIRA CRUZ, que julgou improcedente o pedido, condenando a Autora, ora 
Apelante, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes 
arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Irresignada, a Demandada interpôs recurso de apelação, com 
razões de fls. 61/63, aduzindo que: 1) embora tenha quitado o valor referente à 
emissão de cheque negociado com o segundo Apelado, ainda assim o seu nome 
foi encaminhado ao Cartório de Títulos e Protestos; 2) o segundo Apelado emitiu 
declaração sustentando ter recebido o valor da cártula, dando quitação do valor 
correspondente à emissão do cheque, objeto da demanda; 3) o primeiro Apelado 
sustentou a procedência do protesto, sob a alegação de que o segundo Apelado 
havia negociado a cártula em forma de custódia e, por não ter sido efetuada a 
quitação, o cheque fora encaminhado para protesto.

Aduz ainda que: 1) a Apelante quitou, efetivamente, o valor 
perante o segundo Apelado; 2) não há se falar em condenação nas custas 
processuais porque a Apelante recolheu as referidas custas conforme demostra a 
fl. 21. Ao final, requer o provimento do recurso.

Às fls. 69/75, o primeiro Apelado refutou os argumentos 
invocados em sede de apelação e concluiu pugnando pelo não provimento do 
recurso.

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do 
recurso.

A questão posta em juízo versa acerca da comprovação, ou 
não, da responsabilidade do primeiro Apelado pelos supostos danos ocasionados 
à Apelante com o protesto do título de crédito em comento.

Da análise dos autos, em cotejo com a documentação 
colacionada, observa-se que razão não assiste à Apelante no seu pleito recursal, 
devendo ser mantida a sentença hostilizada. Senão, vejamos:

Pela situação narrada, se está diante de hipótese que se 
equipara ao endosso. Dessa forma, aplicável o princípio da abstração cambiária. 
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E, no caso dos autos, verifica-se que o possuidor e protestante da cártula não 
participou do negócio que deu causa à emissão da ordem de pagamento. Assim, 
se existisse alguma exceção pessoal, esta não poderia ser alegada contra o Réu, 
possuidor de boa-fé do título.

Nesse sentido corrobora a jurisprudência:

APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 
PROTESTO. CHEQUE. FACTORING. NEGÓCIO 
SUBJACENTE. Tendo os cheques circulado, não há que se 
opor ao terceiro de boa-fé exceções oponíveis, apenas, ao 
faturizado. Apelo desprovido. (apelação cível nº 
70001176320, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: João Pedro Pires Freire, julgado em 
27/03/2002).

EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ENDOSSO. 
TERCEIRO DE BOA FÉ. O endossatário de boa-fé que 
desconhece a origem viciada do título tem direito a 
cobrança. O cheque ao portador transfere-se por simples 
tradição, não sendo possível opor-lhe exceção pessoal, 
salvo se tiver agido com má-fé, circunstância sequer 
alegada nos embargos, nem provada no momento oportuno. 
Apelação improvida. (apelação cível nº 70002397180, 
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Elaine Harzheim Macedo, julgado em 17/04/2001).

EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. 
INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS. LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CHEQUES. 
ENDOSSO. CAUSA SUBJACENTE. DISCUSSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.

A desconsideração da impugnação, efetivamente 
protocolada a destempo, por contrapor-se a título executivo, 
não gera efeitos análogos à revelia. Caso em que a questão 
é de direito, possível o julgamento antecipado, 
independentemente da realização ou não da tentativa 
conciliatória. Litisconsórcio passivo. Cumulação de valores 
que não se constitui em óbice intransponível para o 
prosseguimento da execução. Causa subjacente. Não pode 
ser discutida na hipótese de endosso a terceiro de boa-fé. 
APELAÇÃO IMPROVIDA. (APELAÇÃO Nº 70001855477).

Corroborando tal entendimento, o julgador fundamentou o 
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decisum apelado nos seguintes termos:

“Embora o princípio em epígrafe não seja 
intransponível, a demandante não apresentou uma 
única prova para afastá-lo, notadamente quanto a 
eventual má-fé na aquisição do título de crédito.
Não bastasse isso, a autora narra na própria inicial 
que efetuou o pagamento ao réu Francisco sabendo 
que o cheque havia sido cedido à outra ré. Caberia a 
ela ter feito pagamento à SICOOB e não ao 
demandado Francisco.
Forçoso concluir que o protesto feito pela ré SICOOB 
foi lícito, na medida em que adquiriu o cheque de 
maneira lícita e o mesmo não foi quitado. A licitude do 
protesto afasta, por conseguinte, a ocorrência dos 
danos morais”.

Com efeito, incide, no caso dos autos, o princípio da 
inoponibilidade das exceções perante o terceiro de boa-fé, ou seja, houve a 
circulação do título, desvinculando-se ele do negócio que deu causa, passando a 
ter vida própria, valendo-se por si só, sem qualquer subordinação jurídica à sua 
origem, ficando, por isso mesmo, o novo tomador fora do alcance de qualquer 
exceção pessoal que pudesse o devedor opor ao primitivo beneficiário.

Diante do exposto, CONHECE-SE DO RECURSO PARA 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, in totum, a sentença vergastada, por 
seus próprios termos e fundamentos, inclusive no tocante aos ônus 
sucumbenciais.

É como voto.

Publique-se.

Sala das Sessões,  

PRESIDENTE

 DES. JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS
                            RELATOR

  DR. ____________________________
          PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
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