
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2019.0000121069

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005043-62.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA 
GABRIELA CARVALHO CAVALCANTE, é apelado URBANO BANCO DE 
FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 27ª 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 
MARCOS GOZZO (Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO 
NOGUEIRA JACOT.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2019.

MARCOS GOZZO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº: 1005043-62.2018.8.26.0003

Apelante: Maria Gabriela Carvalho Cavalcante

Apelado: Urbano Banco de Fomento Mercantil Ltda.

Autos em primeiro grau nº: 1005043-62.2018.8.26.0003

Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Camila Sani Pereira Quinzani

5ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca da Capital

VOTO Nº. 06295

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Título de crédito 
que circulou mediante endosso. Inoponibilidade de 
exceções pessoais ao portador de boa-fé. Prescindibilidade 
de demonstração da causa subjacente. Cobrança devida. 
Mora constituída pelo não pagamento. 
 
Recurso desprovido.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo 

e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis 

que já ofertadas nos autos.

2. Cuida-se de embargos à execução opostos por 

Maria Gabriela Carvalho Cavalcante em face de Urbano Banco de Fomento 

Mercantil Ltda, cujo pedido foi julgado improcedente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 

170/173).

Inconformada, recorreu a embargante pretendendo a 

reforma de decisão primeva (fls. 175/186). 

Recurso respondido (fls. 191/195).

É o relatório em acréscimo daquele constante da r. 
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sentença recorrida (fls. 164/167).

Passo ao voto.

Pretende a embargante o reconhecimento da conexão 

entre este feito e a ação declaratória de inexigibilidade do débito (processo nº 

1002383-95.2018.8.26.0003), que possui como objeto o cheque aqui cobrado. No 

mérito, alega que o contrato de compra e venda de móveis planejados firmado entre 

ela e Collezzi Ind. E Com. de Móveis Ltda. foi rescindido, sendo inexigível o valor 

constante do cheque nº 0054, do Banco Itaú, ora executado.

Pois bem. O cheque é uma ordem de pagamento à 

vista, encerrando direito autônomo e abstrato, em face da independência da relação 

básica travada entre credor e devedor, com responsabilidade de quem nela apôs sua 

assinatura, como emitente ou avalista.

Desse modo, para a propositura de execução, é 

prescindível o conhecimento da causa subjacente da emissão da cártula, bastando, 

contudo, que ela, após apresentação ao banco sacado, reste impaga, como na 

hipótese dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio 

Tribunal:

 “Embargos do devedor  Execução aparelhada em cheques  
Adequação do julgamento antecipado, arts. 130, 334, III e 740 do 
Código de Processo Civil  Inutilidade da produção de provas 
supletivas diante da incontrovérsia dos fatos  Impossibilidade 
jurídica do pedido e suspensão do feito  Inocorrência dos 
requisitos  Inteligência do art. 585, § 1.º, e 614 do Código de 
Processo Civil  Cheques dados em garantia de venda e compra 
de estabelecimento comercial  Transmissão a terceiro em 
pagamento de mercadorias  Circulação contra a vontade do 
emitente  Irrelevância  Exigibilidade diante da autonomia e 
independência das obrigações cambiais  Inoponibilidade das 
exceções de direito pessoal contra o detentor das cártulas, 
portador de boa-fé  Inexistência de indícios de abuso ou 
leviandade  Incidência dos arts. 13, 15 e 25, da Lei 7.357/85, 
conjugados com os arts. 904 e 905, Parágrafo único, do Código 
Civil  Recurso não provido” (Apelação nº 
0067326-43.2011.8.26.0114, Relator(a): César 
Peixoto; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 38ª Câmara de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1005043-62.2018.8.26.0003 -Voto nº 06295 4

Direito Privado; Data do julgamento: 29/07/2015; Data de 
registro: 01/08/2015).

“Embargos à Execução - Cheques - Títulos Autônomos e 
Independentes - A presunção de liquidez, certeza, legitimidade e 
autonomia, que amparam os títulos cambiariformes, não cedem 
diante de simples dúvidas e suspeitas, pois contra sua força 
executiva só podem atuar provas robustas, convincentes e cabais, 
ou seja, provas de ilegitimidade da obrigação cambial revestidas 
da mesma força de convicção que se encontra no título. Sendo o 
cheque título de crédito autônomo e independente, subsistindo por 
si só, prescinde o mesmo de prova da obrigação ou da causa 
debendi, para que se legitime a pretensão executiva, desde que 
presentes os requisitos liquidez, certeza e exigibilidade. Recurso 
Desprovido.”  (Apelação nº 0009666-46.2010.8.26.0302, Relator: 
Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 19/02/2014, 7ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2014).

Não se pode perder de vista, ainda, que o fato de o 

título ter circulado mediante endosso, desde logo impede a oponibilidade de 

exceções pessoais à apelada, tal qual pretendido pela recorrente, já que estas 

somente teriam cabimento se arguidas em face dos titulares originários do crédito, 

os endossantes.

A questão assume maior relevância quando se vê que 

não há qualquer indício, sequer, de que o endosso do título em favor da apelada 

tenha sido lançado em razão de má-fé da endossante ou da endossatária.

Por fim, não demonstrada, sequer de forma indiciária, 

que a transferência de titularidade dos cheques teria ocorrido de má-fé, está a 

apelante obrigado a arcar com o pagamento dos títulos emitidos, ressalvada a ela a 

utilização das vias próprias para, em querendo, agir regressivamente contra o 

terceiro causador do prejuízo que diz decorrer da cobrança dos títulos.

No mais, tendo que vista este feito já foi julgado, não 

há que se falar em conexão com a ação de indenização por danos cumulada com 

pedido declaratório de inexigibilidade de título de crédito e nulidade da cláusula 

penal ajuizada pela recorrente (processo nº 1002383-95.2018.8.26.0003), nos termos 
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do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 

15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso.

MARCOS GOZZO
Relator


		2019-02-21T17:41:14+0000
	Not specified




