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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1014577-59.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PRE LAJE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME, é 

apelado REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BOI CHIQUE LTDA.

ACORDAM, em 11ª 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 

GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL 

DESINANO.

São Paulo, 5 de julho de 2018. 

GILBERTO DOS SANTOS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 39.693

Apelação n.º 1014577-59.2017.8.26.0037

Comarca: Araraquara - 3ª Vara Cível

Apelante: Pre Laje Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda Me 

Apelado: Representação de Produtos Alimentícios Boi Chique Ltda

Juiz(a) de 1ª Inst.: Paulo Luis Aparecido Treviso

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Causa da emissão. A alegação de 
desacordo no negócio que ensejou a emissão do título é irrelevante, pois, tendo o 
título circulado, não pode ser oposta exceção pessoal ao terceiro portador de boa-
fé. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Trata-se embargos à execução julgados improcedentes pela r.sentença de 

fls. 202/204 que condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Afirma a apelante que o título executivo foi emitido para o pagamento da 

compra de produtos da empresa Cerâmica Tufic, que encerrou suas atividades sem 

entregar os produtos adquiridos e pagos com o referido cheque. Afirma que o título foi 

repassado a uma empresa de factoring, que age em conluio com a Cerâmica Tufic para 

que não haja a oposição das exceções pessoais ao negócio (fls. 206/230).

Recurso preparado (fls. 583) e respondido (fls. 374/399), manifestando-se 

a apelada pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

A r. sentença deu solução adequada ao caso, merecendo prevalecer, data 

venia.

Buscou a autora a cobrança do cheque nº 62 no valor de R$ 1.500,00, 

protestado junto ao 3º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
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Araraquara/SP (fls. 36).

E, diversamente do que entende a apelante, o alegado desacordo no 

negócio que ensejou a emissão do título não afasta a responsabilidade do emitente, 

porque uma vez posto o cheque em circulação regular, não cabe a oposição de exceções 

pessoais aos terceiros de boa-fé. 

 Nesse sentido dispõe a Lei do Cheque: “Art. 25. Quem for demandado por 

obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações 

pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor”.

Não custa, a propósito, transcrever lição do ilustre professor FÁBIO 

ULHOA COELHO, que bem ressalta sobre os princípios que cercam os títulos de 

crédito:

"Quando alguém assina um cheque, expressa sua concordância com a 
negociação do crédito, pelo sacado, junto a terceiros desconhecidos, perante os 
quais não poderão ser opostas exceções fundadas na relação originária do 
título. Todo o complexo normativo decorrente dos princípios da cartularidade, 
literalidade e autonomia das obrigações cambiais, e demais regras próprias aos 
títulos de crédito são, desse modo, aceitas pelo emitente, no momento do saque. 
Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o faz, concorda 
em vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro portador de boa-fé, 
mesmo que tenha razões juridicamente válidas para questionar a existência ou 
extensão da dívida, perante o credor originário".

(Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
434).

 Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, 

não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária 

destinada ao patrono da parte vencedora. 

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar 

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 
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vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do 

vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de 

conhecimento”. 

Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários em 10% do 

valor atualizado do débito, majoro tal verba para 15%, nos termos da legislação 

processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da 

demanda. 

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao 

recurso, com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11). 

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
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