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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0001508-14.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes 
FÁTIMA BALTHASAR ORTEGA PALHARES e WALDEMIR GARCIA PALHARES, 
são apelados JOÃO LAERCIO BOT, FABRICIO RIBEIRO COSTA - ME 
"MARMORARIA BRASIL" e MARCIO DA SILVA.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS 
PETRONI (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.

São Paulo, 13 de novembro de 2018

MARCOS GOZZO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº: 0001508-14.2015.8.26.0306

Apelante: Fátima Balthasar Ortega Palhares e Waldemir Garcia Palhares

Apelada: João Laercio Bot e Marcio da Silva

Autos em primeiro grau nº: 0001508-14.2015.8.26.0306

Juiz Prolator da Sentença: Dr. André da Fonseca Tavares

2ª Vara Cível da Comarca de José Bonifácio

VOTO Nº 05672

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ILÍCITO CUMULADA 
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. Construção de túmulo. Procedência em parte 
dos pedidos iniciais e procedência do pleito reconvencional. 
Insurgência dos requerentes. Inadmissibilidade.
DANOS MORAIS. Mero descumprimento contratual. Forçoso 
reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, 
não seria capaz de produzir efeito que ultrapasse os lindes da 
singela contrariedade ou de aborrecimento. Indenização que não 
se justifica. 
RECONVENÇÃO. Cheques. Títulos de crédito que circularam 
mediante endosso. Inoponibilidade de exceções pessoais ao 
portador de boa-fé. Prescindibilidade de demonstração da causa 
subjacente. Cobrança devida. Mora constituída pelo não 
pagamento. Decisão preservada, com ressalva de que o pagamento 
dos valores constantes dos cheques sustados estará condicionado 
ao refazimento da lápide nas condições contratadas.

Recurso desprovido, com observação.

1. Recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.

2. Cuida-se de ação declaratória de ato ilícito cumulada com 

obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por Fátima Balthasar Ortega 

Palhares e Waldemir Garcia Palhares em face de João Laercio Bot e Marcio da Silva, 

cujo pedido foi julgado procedente em parte. Julgado, outrossim, procedente o pleito 

reconvencional. 

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (fls. 

250/266).

Inconformados, recorreram os autores pretendendo a reforma 
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da decisão primeva (fls. 269/289).

Recurso preparado, deixando os requeridos decorrer in albis 

o prazo para contrarrazões (fls. 290/292 e 295).

É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença 

recorrida (fls. 231/247).

Passo ao voto.

Narraram os autores que contrataram Marcio para construção 

de túmulo de diamante negro 3cm com montagem completa, 1 foto colorida,  manuscrito, 

1 “Cristo” de 35cm, 2 vasos de granito e 1 queimador de vela, pelo preço de R$ 6.200,00 

(seis mil e duzentos reais). Ocorre que, o réu sequer iniciou a obra, prevista para 

30/07/2014, o que ensejou a sustação de dois dos quatro cheques emitidos. Tal fato Após, 

começaram a receberem ligações de cobrança do correquerido João, que lhes informou que 

fez “agiotagem junto a Márcio” (fls. 05). Contaram, ainda, que os serviços foram 

prestados pelo réu Márcio, todavia, com tipo de pedra diferente do contratado, implicando 

a existência de rachaduras no túmulo. Ademais, houve protesto dos títulos de crédito por 

parte do agiota. Requereram, assim, a sustação dos protestos, os reparos devidos nos 

serviços prestados substituindo a pedra rachada, a declaração de inexigibilidade dos 

valores até a prestação dos serviços e a condenação dos requeridos em danos morais de R$ 

20.000,00.

Deferida a sustação do protesto (fls. 84).

João Laercio apresentou contestação alegando ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo, pois não possui relação jurídica com os autores, não 

tendo participado da negociação. No mais, afirmou que não restou comprovada prática de 

agiotagem, tampouco ameaças efetuadas por parte do contestante, que recebeu os cheques 

de boa-fé. Em sede de reconvenção, pediu a condenação dos requerentes-reconvindos ao 

pagamento das quantias representadas nos títulos de crédito (fls. 135/141).

O requerido Marcio não apresentou defesa (fls. 164).

Após regular marcha processual, sobreveio decisão julgando 

procedente em parte o pedido inicial para impor ao requerido Marcio a obrigação de fazer 

consistente na substituição da peça de granito empregada na construção do túmulo 
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encomendado pelos autores que apresentou rachadura. Julgado procedente o pleito 

reconvencional para condenar os autores ao pagamento dos valores representados pelos 

cheques de fls. 145/146.

Interposta apelação pelos requerentes pretendendo a 

condenação dos requeridos em indenização por danos morais, bem como a improcedência 

do pleito reconvencional, diante do depósito dos valores nos autos.

Sem razão, todavia. 

No que tange aos danos morais, forçoso reconhecer que a 

descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum 

que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo 

absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o 

espírito humano, mesmo daquele mais sensível.

A pretensão dos apelantes, nesse passo, revela-se mais fruto 

da cupidez humana e do desejo de obtenção de vantagem indevida do que de efetivo abalo 

moral.

Conforme Sérgio Cavalieri Filho: “Outra conclusão que se 

tira desse novo enfoque constitucional é a de que o mero inadimplemento contratual, mora 

ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a 

dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano 

material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou grávida, 

exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e 

também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quanto então configurarão o dano 

moral. (...) O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em 

si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão pode acarretar 

lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e moral. Não é preciso 

para a configuração deste último que a agressão tenha repercussão externa, sendo apenas 

indispensável que ela atinja o sentimento íntimo e pessoal da dignidade da vítima. A 

eventual repercussão apenas ensejará o seu agravamento” (g.n.) (Programa de 

responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 80/81”.

Em que pese a alegação dos recorrentes, o fato de terem 

recebido ligações para cobrança dos cheques sustados não enseja, por si só, a condenação 
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dos requeridos em composição por danos morais.

Outrossim, a construção do túmulo a destempo e com 

material diverso do contratado revela-se mero descumprimento contratual. Destarte, não há 

que se cogitar da ocorrência de danos extrapatrimoniais indenizáveis in casu, sendo de 

rigor manter o julgado profligado.

Também não comporta reparos a procedência do pleito 

reconvencional.

Não houve a negativa, por parte dos recorrentes, de emissão 

dos cheques, que são ordens 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.

Com efeito, o artigo 13 da Lei 7.357/85 prescreve que o 

cheque constitui obrigação autônoma e independente, ou seja, a partir do momento de sua 

emissão, desprende-se do negócio jurídico subjacente, sendo certo que sua autonomia e 

abstração só podem ser questionadas diante de prova capaz de abalar a presunção de 

veracidade do título.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 
CHEQUE PRESCRITO - EMPRESA DE FOMENTO 
MERCANTIL - FACTORING - CAUSA ORIGINÁRIA DA 
EMISSÃO DE CHEQUE - DEMONSTRAÇÃO - DISPENSA - 
AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. I - Nas demandas de cobrança de 
cheques prescritos para as ações cambiais, é prescindível 
que o autor decline a causa subjacente da emissão das 
cártulas, cabendo ao réu, se quiser, fazê-lo na oportunidade 
de apresentação de sua defesa. II - Recurso especial 
provido." 
(STJ - REsp 1270885/SC, Rel. Ministro MASSAMI 
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 
11/10/2011).

“Cobrança  Cheque  Causa debendi  Pagamento  Ônus 
da Prova  Art. 333, II, do CPC  Cerceamento de defesa. 1. 
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide 
independe de dilação probatória. 2. Não se exige na ação de 
cobrança embasada em cheques prescritos a declinação da 
causa debendi, bastando a apresentação dos títulos. 3. Para 
a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve 
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provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que ele 
não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer 
outro fato impeditivo ou extintivo do direito nele 
representado. Ação procedente. Preliminar rejeitada. 
Negado provimento ao recurso.” 
(TJ-SP - APL: 00148353520108260198 SP 
0014835-35.2010.8.26.0198, Relator: Itamar Gaino, Data de 
Julgamento: 03/08/2015, 21ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 05/08/2015)

No caso em tela, afirmam ser evidente a prática de 

agiotagem, a qual não restou comprovada, ônus que competia aos autores.

Aliás, como decidido pelo magistrado sentenciante: “A 

própria alegação de agiotagem acabou por não restar provada. E essa alegação não era 

passível de inversão do ônus da prova, tanto por que tal instituto, ainda que considerada a 

natureza consumerista da relação entre os autores e o requerido Marcio, não exime a 

parte autora de trazer a mínima prova dos fatos que alega, quanto por se referir a terceiro 

que não fez parte dessas relação de consumo” (fls. 235).

Não trouxeram os apelantes um único argumento capaz de 

infirmar, de forma clara e idônea, os escorreitos fundamentos da sentença hostilizada, 

tampouco de demonstrar qualquer desacerto da decisão de primeiro grau, sendo de rigor 

sua manutenção, por seus próprios fundamentos. 

De rigor, portanto, manter a decisão profligada, ressalvado 

que o pagamento dos valores apontados nos cheques sustados estará condicionado ao 

refazimento da lápide conforme contratado.

Por derradeiro, como não houve apresentação de 

contrarrazões pelos requeridos, não há que se falar em majoração de honorários 

advocatícios pelo trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com 

observação.

MARCOS GOZZO
Relator
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