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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1010158-
98.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante MARIA 
JULIA XAVIER DE MELO GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MEIXO 
FERNANDES DE CASTRO.

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, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 3 de maio de 2018.

Cerqueira Leite
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 32.139
APEL.Nº: 1010158-98.2016.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE.  : Maria Julia Xavier de Melo Guimarães
APDO.  : Meixo Fernandes de Castro

Cheque  Ação declaratória de inexigibilidade, precedida de tutela 
cautelar de sustação de protesto extrajudicial  Causa de pedir 
fundada no fato de que o cheque foi dado em garantia de operação 
de fomento mercantil a pessoa jurídica da qual é sócio o cônjuge 
da emitente, sob a promessa de restituição - Falta de provas 
documentais do alegado pela autora  Prova testemunhal inútil  
Cerceamento de prova rejeitado  Cheque emitido pela autora e 
nome do portador preenchido posteriormente  Cheque colocado 
em circulação, por tradição manual de terceiro a quem foi 
confiado - Inviabilidade de a emitente invocar contra o portador as 
exceções pessoais que teria contra o terceiro, prestador de serviços 
que a teria induzido à emissão do cheque como garantia de 
pretensa operação de fomento mercantil  Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório 
fica incorporado, julgou improcedente a pretensão da autora 
nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de título 
cambial, cumulada com indenização por danos morais, precedida 
de tutela cautelar antecipatória de sustação de protesto 
extrajudicial, ajuizada contra o réu, revogada a liminar 
concedida na tutela cautelar, a cargo da autora as custas e 
despesas processuais, os honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o valor atribuído à causa.

Opostos e rejeitados embargos de declaração, a 
autora interpõe recurso de apelação, arguindo a nulidade da 
r. sentença por cerceamento de provas orais. No mérito, expõe 
que é cônjuge de Alexandre Soares Guimarães Filho, sócio 
proprietário da pessoa jurídica “R.A. Indústria e Comércio de 
Abrasivos Ltda.”, o qual esteve afastado da empresa por 
motivos de saúde e, contratado para prestar serviços de 
assessoria, José Carlos Peçanha sugeriu que fossem 
descontadas duplicatas com empresa de fomento mercantil, 
mediante emissão de cheque de sua conta-corrente para 
garantia das operações, sob a promessa de que a cártula não 
seria depositada. Assim não ocorreu, daí ter sustado o cheque 
n. 850905, com valor de face de R$31.900,00, depositado por 
Meixo Fernandes de Castro e, devolvido pelo banco sacado, 
levado a protesto perante o 1° Tabelião de Protesto de Letras 
e Títulos de São Bernardo do Campo. Entende que o cheque não 
tem origem lícita, já que foi induzida a erro pelo prestador 
de serviços. Afirma que a dívida representada pelo cheque 
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“sub judice” é ilíquida, incerta e inexigível, daí ser 
imperiosa a declaração de inexigibilidade. Busca reforma.

Recurso recebido e respondido.

É o relatório.

Em síntese, diz a autora que emitiu o cheque 
n. 850905, no valor de face de R$31.900,00, a favor de 
suposta empresa de “factoring”, como garantia de operações de 
fomento mercantil, e, embora prometida a devolução do cheque 
dado em garantia, isso não ocorreu, tendo ela sustado o 
cheque e ajuizado interpelação judicial a fim de recuperá-lo, 
visto que foi apresentado ao banco sacado (Banco do Brasil 
S/A.) e, devolvido pelo motivo “21”, levado a protesto 
extrajudicial.

Segundo a autora, a emissão do cheque, como 
garantia de pretensa operação de “factoring”, deu-se por 
induzimento de um terceiro, José Carlos Peçanha, contratado 
para a prestação de serviços da administração de pessoa 
jurídica da qual é sócio o cônjuge Alexandre Soares Guimarães 
Filho, enquanto o cônjuge esteve afastado por motivos de 
saúde.

Nesse contexto, a prova para o julgamento da 
controvérsia é estritamente documental, sendo inútil a prova 
oral que a autora desejava ministrar e, por conseguinte, 
insustentável a arguição de nulidade da r. sentença por 
cerceamento.

A propósito, o art. 1.072, inciso II, do novo 
CPC revogou o “caput” do art. 227 do Código Civil, mas 
manteve o parágrafo único, o qual estatui que: “Qualquer que 
seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é 
admissível como subsidiária ou complementar da prova por 
escrito”.

Importa que, se não ministrou a autora a prova 
documental da doença do cônjuge, e do tempo de incapacidade 
para as atividades de empresário, ou a prova da contratação 
de José Carlos Peçanha, ou, finalmente, início de prova do 
negócio de “factoring” pretensamente garantido com a emissão 
do cheque “sub judice”, a prova testemunhal era inadmissível.

Rejeitado o cerceamento de provas, o 
desprovimento ao recurso é de rigor.
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A predominar a versão da autora, a emissão do 
cheque foi induzida por terceira pessoa que teria tratado com 
o réu, portador do cheque, a transmissão de duplicatas 
mercantis sacadas pela pessoa jurídica R.A. Indústria e 
Comércio de Abrasivos.

Pode ser e pode não ser, mas não há um início 
de prova de que isso aconteceu e, pois, o réu tem a posse 
ilícita do cheque ao recebê-lo numa tradição manual do 
terceiro, a quem o cheque foi confiado, ou seja, José Carlos 
Peçanha.

O cheque, ninguém ignora, é uma ordem de 
pagamento à vista e sua noção-conceito é a de título bancário 
formal, autônomo e abstrato, que contém uma declaração 
unilateral de vontade, enunciada pelo sacador por uma ordem 
incondicionada de pagamento à vista, em dinheiro, dirigida ao 
sacado, em benefício do portador, correspondente à 
importância indicada.

Diante da abstração, não se questiona a "causa 
debendi" do cheque.

Fran Martins leciona que: "A Lei do Cheque, 
como acontece com a lei cambial, permite o cheque em branco, 
ou seja, o cheque que, antes de ser apresentado ao sacado, 
não contém todos os requisitos exigidos para a sua validade. 
O art. 16 da Lei atual, admitindo o cheque em branco, 
determina que, se esse for completado contrariamente aos 
acordos realizados anteriormente, tal fato não serve de 
motivo de oposição ao portador, salvo se este tiver agido de 
má fé ao adquirir o cheque (isto é, se houver adquirido o 
cheque sabendo que ele foi preenchido contrariamente aos 
acordos feitos entre sacador e tomador) ou, adquirindo-o, 
tenha cometido culpa grave (quando, por exemplo, o portador 
não levou em conta um aviso do emitente, declarando que o 
cheque havia sido preenchido abusivamente)" ("Títulos de 
Crédito", Ed. Forense, 1993, 5ª ed., vol. II, pág. 43, n. 
31).

O art. 24 da Lei do Cheque (Lei n. 7.357/85) 
disciplina a hipótese e, mais uma vez, Fran Martins pondera 
que essa norma foi editada em garantia do portador de boa-fé, 
quer se trate de um cheque endossável, quer seja o cheque ao 
portador: "O portador final de tal cheque não pode ser 
compelido a devolvê-lo a não ser que, ao receber o mesmo, 
tenha agido de má fé - como, segundo se explicou, se soubesse 
que o cheque teria sido perdido ou furtado do verdadeiro 
proprietário ou se estivesse conluiado com o transmitente com 
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o fim de prejudicar o verdadeiro proprietário do título" (ob. 
cit., pág. 72, n. 59).

Assim, sem a prova de qualquer vício que 
comprometa a emissão do cheque “sub judice”, a autonomia e a 
abstração típica da obrigação cambial põe a salvo o direito 
de crédito do portador, também porque o cheque na posse do 
apelado não é título causal.

O cheque é título cambial, mas não é título de 
crédito, e muito menos título de crédito causal; é 
instrumento de pagamento, um quase dinheiro.

Fran Martins pondera que, em princípio, o 
cheque não deve ser considerado um verdadeiro título de 
crédito, "já que o fator crédito não existe de modo abstrato 
e sim está ligado à circunstância de possuir o sacado, a quem 
a ordem de pagamento é dada, importâncias que na realidade 
pertencem ao depositante" ("Títulos de Crédito", Ed. Forense, 
1993, 5ª ed., vol. II, pág. 13).

Noutras palavras, o uso do cheque dispensa a 
circulação efetiva de dinheiro para a liquidação de 
obrigações e o simples recebimento do cheque pelo portador 
não significa pagamento. Isso porque, como ordem de pagamento 
que é, o pagamento só estará consumado quando a ordem for 
cumprida pelo sacado, seja com a entrega real do dinheiro do 
qual é depositário, seja com o lançamento em conta-corrente 
do portador da importância escrita no cheque.

Pela circunstância de ser ordem de pagamento, 
a emissão do cheque é "pro solvendo" e leva à conclusão de 
que a emitente fica sempre responsável pela dívida caso o 
sacado não resgate o título.

No magistério de Rubens Requião: “O artigo 15 
da Lei n. 7.357, de 1985, estabelece que o emitente garante o 
pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual 
se exima dessa garantia. É óbvio que assim seja, pois o 
cheque contém, necessariamente, como requisito essencial e 
intrínseco, uma ordem incondicional de pagar quantia em 
dinheiro. Quem não quiser pagar cheque que não o emita” 
(“Curso de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 1988, 17ª ed., 2º 
vol., pág. 393).

Humberto Theodoro Júnior, "in". "Títulos de 
Crédito e outros títulos executivos", Ed. Saraiva, 1988, pág. 
137, n. 85, recolhe precedente jurisprudencial apropriado ao 
caso em reexame: "Diante da literalidade e autonomia do 
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cheque, o portador nada tem que provar a respeito de sua 
origem. Ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio 
subjacente, cumpre o encargo de provar que o título não tem 
causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim, fazê-
lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, 
ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de 
legitimidade do título cambiário".

Portanto, a r. sentença é irretocável, pois à 
autora é defeso esquivar-se à obrigação de pagar o cheque 
transmitido ao réu.

Inadmissível a pretensão da autora de furtar-
se ao pagamento do cheque e legítimo o protesto como meio de 
compelir ao pagamento e tornar solene a mora, improcede a 
pretensão inclusive no que concerne ao dano moral reclamado.

O desprovimento ao recurso acarreta, “ope 
legis” (art. 85, § 11, do novo CPC), a majoração dos 
honorários advocatícios de sucumbência, que passam a ser de 
15% sobre o valor dado à causa atualizado desde o 
ajuizamento, como remuneração ao trabalho adicional na fase 
recursal.

Diante do exposto, nega-se provimento ao 
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

CERQUEIRA LEITE
Relator
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