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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Apelação nº 1019461-08.2018.8.26.0002, da Comarca de São 
Paulo, em que é apelante WILLIAM DE SOUZA SEVERINO 
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado URBANO BANCO DE FOMENTO 
MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 
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 
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE 
DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.

São Paulo, 19 de dezembro de 2018.

Jacob Valente
relator

Assinatura Eletrônica
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SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 1019461-08.2018.8.26.0002

Apelante: WILLIAM DE SOUZA SEVERINO
Apelado: URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 29.288

*EMBARGOS DO DEVEDOR  Execução amparada 
em cheque cuja compensação foi recusado 
pela alínea 21 (distrato comercial), 
sendo posteriormente endossado para 
terceiro  Alegação de que o cheque é 
inexigível pela não consumação da sua 
causa subjacente, sendo que o embargado 
é interessado na recuperação judicial do 
grupo econômico do beneficiário original 
do mesmo - Pretensão julgada 
antecipadamente e improcedente em 
primeiro grau de jurisdição, porque o 
embargado é terceiro presumido de boa-
fé, sem qualquer vínculo ao negócio 
distratado  Irresignação recursal do 
embargante insistindo na falta de 
executoriedade do cheque - CHEQUE - 
Ordem de pagamento à vista  Título 
autônomo e independente  Circunstância 
em que exceções de natureza pessoal 
somente podem ser opostas ao portador se 
este adquiriu o título em má-fé (artigos 
914 e 916 do Código Civil e 25 da Lei 
7.357/85)  Cessão civil que assume 
contornos de 'endosso em branco', 
admitido nos termos do artigo 19, § 1º, 
da Lei 7.357/85  Circunstância em que a 
devolução pela alínea 21 não inibe o 
exercício do direito de crédito inserto 
na cártula pelo seu portador, segundo o 
Provimento nº 06/2006 da Corregedoria 
Geral deste Tribunal de Justiça, não se 
podendo presumir que o endossatário agiu 
de má-fé apenas por receber cheque 
recusado à compensação ou ser 
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interessado na recuperação judicial do 
grupo econômico do beneficiário original 
- Sentença mantida - Apelação não 
provida.*

1. Trata-se de embargos à execução 
amparada em cheque emitido com pré-datamento para 
fevereiro de 2018 no valor de R$ 36.000,00, o qual foi 
recusado à compensação bancária por contra-ordem do 
emitente (alínea 21), sob o argumento de que ele foi 
entregue para a 'Indian Ebony Comércio de Móveis do 
Brasil Ltda.', do grupo empresarial 'Millo', como parte 
de pagamento de confecção e instalação de móveis 
planejados, não realizadas. Diz que a beneficiária do 
cheque o transmitiu para o ora réu, que é interessado na 
recuperação judicial do referido grupo empresarial. 
Entende, portanto, que falta ao cheque exigibilidade pela 
não consumação da sua causa subjacente.

Recebidos sem efeito suspensivo (fls. 
49), sobreveio a impugnação de fls. 51/55 na qual o 
embargado assevera que recebeu o cheque por endosso em 
branco e sem qualquer anotação condicional, não tendo 
prévio conhecimento do distrato do negócio entre o 
emitente e o beneficiário original, endossante, de modo 
que é terceiro de boa-fé.

Na sentença de fls. 80/83 a pretensão foi 
julgada antecipadamente e improcedente pelo Juiz 
Guilherme Silva e Souza, porque o embargante não pode 
opor exceção de natureza pessoal contra o portador do 
cheque que não participou do negócio que lhe deu causa. 
Por consequência, condenou o embargante em verba 
honorária de 10% sobre o valor atribuído à execução.

O embargante, inconformado, apela (fls. 
85/90), insistindo na falta de executoriedade do cheque 
pela não consumação do negócio jurídico que lhe deu causa 
e foi determinante para sua sustação no banco sacado.

Contrarrazões ofertadas as fls. 110/117, 
fechando o arco do contraditório.

Regulamente intimados por ocasião da 
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distribuição do recurso, na forma do estabelecido na 
Resolução nº 772/2017, que alterou a redação do artigo 1º 
da de nº 549/2011, ambas do Colendo Órgão Especial deste 
Tribunal de Justiça, não houve registro de oposição.

É o relatório do essencial.

2.1  DA ADMISSÃO DO RECURSO

A apelação de fls. 85/90, interposta em 
01/07/2018, é tempestiva e isenta de preparo, eis que o 
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 40), de 
modo que é admitida nos termos dos artigos 932, inciso 
VIII; 1.007, § 1º; 1.010, § 3º; e 1.012, do Novo C.P.C., 
com a ratificação deste colegiado.

2.2  DO TERCEIRO DE BOA-FÉ

Cheque é caracterizado como ordem de 
pagamento à vista, dada por quem possui provisão em mãos 
do sacado, em favor próprio ou de terceiros (cf. Fran 
Martins, “Títulos de Crédito”, Vol. II, Edit. Forense, 9ª 
Edição, pág. 13, nº 7). 

O cheque vale por si mesmo, desligado da 
relação jurídica que sua emissão causou (cf. “A Nova Lei 
Brasileira do Cheque”, de Egberto Lacerda Teixeira, 2ª 
Edição, Saraiva, pág. 42). Exceções pessoais, ligadas ao 
negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem 
tenha participado do negócio (Rev. dos Tribunais, Volume 
661/188). Essa é a orientação geral da Lei 7.357/85.

Segundo os ensinamentos de Fran Martins:

“Nos termos do art. 25, se 
uma pessoa for acionada pelo portador em 
virtude de um cheque, não pode opor ao mesmo 
as exceções fundadas em suas relações 
pessoais com o sacador ou com os portadores 
anteriores, salvo se o portador, ao adquirir 
o cheque, tiver procedido conscientemente em 
detrimento do devedor (correspondente ao art. 
22 da Lei Uniforme)” in Títulos de Crédito  
Cheques, Duplicatas, Títulos de 
Financiamento, Títulos Representativos e 
Legislação, Rio de Janeiro, Forense, 1998, 
11ª ed., pág. 60.

Tal orientação foi mantida no artigo 915 
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do Código Civil:'o devedor, além das exceções fundadas 
nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá 
opor a este as exceções relativas à forma do título e ao 
seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, 
a defeito de capacidade ou de representação no momento da 
subscrição, e à falta de requisito necessário ao 
exercício da ação.'

No mesmo sentido as regras estabelecidas 
nos artigos 914 e 916 do indigitado Codex, pelas quais a 
responsabilidade pelo pagamento do título é do emitente, 
salvo cláusula expressa em conjunto com o endosso para 
vincular o endossante.

Vale lembrar, ainda, que apesar de 
beneficiário original ter sido indicado na pessoa 
jurídica 'Indian Ebony', distinta da contratante real, 
segundo o cheque copiado as fls. 9/10 nos autos da 
execução nº 1009938-69.2018.8.26.0002, a cessão civil tem 
o mesmo efeito do 'endosso em branco', o qual é admitido 
legalmente (artigo 19, § 1º, da Lei 7.357/85).

Por outro lado, pouco importa que o 
embargante, ora apelante, tenha oposto contra-ordem à 
compensação bancária do cheque antes do seu endosso para 
o embargado, eis que o novo portador, não vinculado à 
obrigação original, pode exercer na plenitude o direito 
creditício que emana, com autonomia, do título, inclusive 
para eventual protesto.

Note-se que a Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, diante do aumento de 
ocorrência de fraudes e adulterações em cheques sem o 
conhecimento e participação dos correntistas, vedou o 
apontamento a protesto desses títulos quando devolvidos 
pela instituição financeira pelas alíneas previamente 
estabelecidas pelo Banco Central em cada tipo de situação 
irregular, na qual não está inserida a alínea 21. 
Estabelece o Provimento nº 6, de 06/04/2006:

“Artigo 1º - O item 10.2 do 
Capítulo XV das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça - Serviços 
Extrajudiciais -, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

       
10.2. É vedado o 

apontamento de cheques quando estes tiverem 
sido devolvidos pelo estabelecimento bancário 
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sacado por motivo de furto, roubo ou extravio 
das folhas ou dos talonários, ou por fraude, 
nos casos dos motivos números 20, 25, 28, 30 
e 35, da Resolução 1.682, de 31.01.1990, da 
Circular 2.313, de 26.05.1993, da Circular 
2.655, de 18.01.1996, COMPE 96/45, e da 
Circular 3.050, de 02.08.2001, do Banco 
Central do Brasil, desde que os títulos não 
tenham circulado por meio de endosso, nem 
estejam garantidos por aval.” (grifos desse 
Relator)

Ora, o embargante-executado assumiu 
obrigação certa pelo contrato copiado as fls. 15/23, o 
qual foi iniciado para fase de projeto, emitiu cheques 
pré-datados, entre eles o era em execução, o qual 
circulou e chegou às mãos de terceiro. Eventual prejuízo 
deve ser objeto de ação própria contra o seu causador, 
Collezzi Ind. Com. De Móveis Ltda.

Nesse aspecto, vale notar que o 
embargante se habilitou na recuperação judicial do Grupo 
Millo para reaver o quanto pago, o que não lhe impede de 
incluir o valor aqui discutido como retificação daquele 
já habilitado, como retardatário (artigo 10 da Lei 
11.101/2005).

Assim, como a cessão não ficou restrita 
às empresas do grupo econômico 'Millo' em recuperação 
judicial, de modo que o cheque chegou nas mãos do 
embargado, provavelmente, em operação de factoring, não 
há como se impedir a sua execução.

Portanto, a sentença fica integralmente 
mantida.

2.3  DA SUCUMBENCIA RECURSAL

O artigo 85 do Novo Código de Processo 
Civil assim estabelece:

“§ 1º - São devidos 
honorários advocatícios na reconvenção, no 
cumprimento de sentença, provisório ou 
definitivo, na execução, resistida ou não, e 
nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º - Os honorários serão 
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 
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vinte por cento sobre o valor da condenação, 
do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado 
da causa, atendidos: I  o grau de zelo do 
profissional; II  o lugar de prestação do 
serviço; III  a natureza e a importância da 
causa; IV  o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço.

§ 8º - Nas causas em que 
for inestimável ou irrisório o proveito 
econômico ou, ainda, quando o valor da causa 
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 
honorários por apreciação equitativa, 
observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 11  O Tribunal, ao 
julgar o recurso, majorará os honorários 
fixados anteriormente levando em conta o 
trabalho adicional realizado em grau 
recursal, observando, conforme o caso, o 
disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao 
tribunal, no cômputo geral da fixação de 
honorários devidos ao advogado do vencedor, 
ultrapassar os respectivos limites 
estabelecidos nos §§ 2º e 3º, para a fase de 
conhecimento.

§ 14  Os honorários 
constituem direito do advogado e têm natureza 
alimentar, com os mesmos privilégios dos 
créditos oriundos da legislação do trabalho, 
sendo vedada a compensação em caso de 
sucumbência parcial.”

Notadamente, como o recurso foi 
interposto contra sentença prolatada na vigência da Lei 
13.106/2015, e o recurso não será provido, a verba 
honorária de primeiro grau fica majorada para 12% (doze 
pontos percentuais) sobre o valor atribuído aos embargos 
do devedor, observada a regra do seu artigo 98, § 3º.

2.4  ANÁLISE FINAL

Estabelecida a fundamentação analítica 
determinada pelo artigo 489, § 1º, do Novo C.P.C., 
conclui-se pela manutenção da r. sentença tal como 
prolatada, segundo os fundamentos exposto no tópico 2.2. 

3. Destarte, nos termos acima 
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especificados, nega-se provimento ao apelo.

JACOB VALENTE
Relator
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