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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1002953-66.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARIA SILVIA 
LOPES AGOSTINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ  PEDRO 
SOBRINHO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24ª 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 JONIZE 
SACCHI DE OLIVEIRA (Presidente) e SALLES VIEIRA.

São Paulo, 3 de maio de 2018.

WALTER BARONE

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16857

Apelante(s): Maria Silvia Lopes Agostinho

Apelado(s): José  Pedro Sobrinho

Comarca: Tatuí - Foro de Tatuí/1ª Vara Cível

Juiz(a): Miguel Alexandre Correa França

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Sentença de 
improcedência. Irresignação da parte embargante. 
Descabimento. Cheque é título não causal, autônomo e 
abstrato. Circulação que submete o título ao regime cambiário. 
Desnecessária a notificação do devedor sobre a circulação. 
Parte embargante não se desincumbiu do ônus de apresentar 
prova apta a desconstituir o título, tampouco fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito da exequente. Presunção 
de boa-fé não afastada. Controvérsia acerca do contrato 
original da dívida que deve ser solucionada em autos próprios. 
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. 
Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% 
sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 
85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

contra r. sentença que julgou improcedentes embargos à execução, 

condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, 

ressalvada a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.

A parte embargante, ora apelante, sustenta, 

em síntese, que: 1) a dívida em origem em 'contrato particular de compra 

e venda do fundo de comércio' (fls.42/46), o qual foi desfeito por distrato 

(fls.111/112), celebrado com Wilson da Silva Gomes; 2) apesar de ter 

arcado com 52% do valor originalmente pactuado, acabou por não 
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conseguir cumprir o contrato, motivo pelo qual celebraram o distrato; 3) 

houve má-fé 'in casu'; 4) a advogada que patrocina os interesses do 

exequente é irmã de Wilson da Silva Gomes e o Dr. José Eduardo Dias foi 

aquele que representou o exequente em todas as tratativas do distrato; 5) 

pleiteou a produção de prova oral, sendo que a oitiva de Camila Saad 

Valdrighi corrobora as suas alegações; 6) a circulação dos títulos ocorreu 

mediante simulação, com má-fé, não tendo, inclusive, sido realizada a 

notificação do devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil; 7) o 

título era pós-datado, sendo que já constavam carimbos de devolução pelas 

alíneas 11 e 12; 8) ajuizou ação declaratória em face de Wilson da Silva 

Gomes, a qual foi julgada procedente, declarando a nulidade da cláusula 

que previa a perda total dos valões pagos, bem como condenando o aquele 

réu a restituir a quantia de R$82.000,00.

Houve resposta.

As partes não ofereceram oposição ao 

julgamento virtual (fls.202).

É o relatório.

Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em 

tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina 

processual por ele fixada.

A r. sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente 

adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, 

que assim estabelece:
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“Nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

O indisfarçado propósito da referida norma 

regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por 

outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

O Colendo STJ tem prestigiado este 

entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o 

órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, 

inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão 

ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 

592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 

265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos 

outros: AI nº 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; 

Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; 

Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 

30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard 

Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. 

Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. 

Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação nº 99208049153-6, 

Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação nº 992.07.038448-6, 

São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação nº 

99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação nº 

99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação nº 

99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação nº 
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99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de 

Instrumento nº 0272088-38.2012.8.26.0000  Comarca de Bebedouro  

Voto 15814, j de 1.12.2003).

É de se consignar que a r. sentença que 

julgou improcedentes os embargos à execução deixou assentado que:
“No mérito, os embargos à execução são improcedentes.
Depreende-se dos autos que a embargante entabulou negócio 
com terceiro e que para tanto emitiu os cheques que são objeto 
da ação de execução.
Em que pese tenha alegado que o credor era mero executor dos 
títulos em favor do terceiro, nenhuma prova foi produzida 
nesse sentido.
Portanto, a embargante não pode opor exceção pessoal que 
tem contra terceiros ao portador do título, 'in casu', o 
embargado, pois o cheque é título literal e abstrato. Não é 
título de crédito causal, não cabendo, portanto, discutir 
exceções pessoais dos portadores anteriores. 
Neste sentido:

'EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheques - 
Endosso - Compra e venda de mercadorias - Alegação do 
emitente de inadequação do preço de mercado dos bens e da 
sua má- procedência - Desacolhimento por falta de 
comprovação - Não pode o emitente do cheque nominal, 
depois de posto em circulação por endosso, opor ao 
endossatário exceção pessoal que teria contra o endossante - 
Inteligência do artigo 25 da Lei n. 7.357/85 - Embargos do 
devedor rejeitados - Recurso desprovido' (Apelação 
0899514-8/00 - Monte Alto - Rel. Sorteado Roberto Caruso 
Costábile E Solimene - 7ª Câmara (Extinto 1° TAC) - Julg.: 
15-03-2005).
'CHEQUE - Ordem de pagamento à vista - Circulação que o 
transforma em título de crédito - Desvinculação com o 
negócio que determinou sua emissão - Respeito ao princípio 
da inoponibilidade da exceção pessoal - Aplicação da Lei 
7.357/85' (1º TACivSP) RT 736/251.
'CAMBIAL Cheque Circulação em decorrência de  
factoring- Desfazimento do negócio realizado entre a 
emitente e o portador inicial Irrelevância Situação em que as 
exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente 
podem ser opostas a quem tenha participado do negócio, não 
ao terceiro de boa-fé Improcedência da ação declaratória de 
nulidade de título de crédito c/c perdas e danos e da ação 
cautelar de sustação de protesto Recurso provido' (Apelação 
Cível n.3.001.447-0 Avaré 20ª Câmara de Direito Privado 
Relator: Álvaro Torres Júnior 03.11.08 V.U. Voto n. 15482)

Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os embargos à 
execução.” (fls.155/156)
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Acrescente-se, por oportuno, que o cheque é 

título não causal, autônomo e abstrato, de modo que cabe à parte 

interessada, que deve necessariamente ter sido participante da relação 

negocial original, demonstrar fato apto a elidir a presunção de certeza, 

liquidez ou exigibilidade do título. 

No que diz respeito à possibilidade de 

discussão da 'causa debendi', deve-se observar que houve a circulação dos 

títulos, motivo pelo qual passou a ser regido pelas relações cambiárias, 

com livre circulação e cobrança, sem a necessidade de notificação ao 

devedor.

Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos 

da doutrina:
“A cláusula 'à ordem', expressa ou implícita no título, define 
como cambial a circulação do crédito. Já se o título contém 
expressamente a cláusula 'não à ordem', isso significa que será 
civil o regime de transferência da titularidade do crédito 
mencionado.
Entre a circulação cambial e a civil existem duas diferenças: 
enquanto o endossante, em regra, responde pela solvência do 
devedor, o cedente geralmente responde apenas pela existência 
do crédito; o devedor não pode alegar contra o endossatário de 
boa-fé exceções pessoais, mas pode suscitá-las contra o 
cessionário”.

“O primeiro requisito (a) corresponde à 'cláusula cambial', isto 
é, à manifestação da vontade do emitente, no sentido de se 
obrigar por título cuja circulação e cobrança seguem o regime 
próprio do direto cambiário. 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. Não se trata, assim, de mera formalidade, 
encerrada em si mesma, a exigência da palavra 'cheque' no 
texto do documento”.
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(FÁBIO ULHOA COELHO  Curso de direito comercial, 
volume 1: diretio de empresa  12 ed. rev. e atual.  São 
Paulo: Saraiva, 2008  pag.411 e 438)

Na hipótese dos autos, a parte embargante 

não apresentou prova apta a desconstituir os títulos, motivo pelo qual deve 

prevalecer o conteúdo que consta das cártulas. 

O fato de o exequente estar representado 

pelos advogados que representaram o credor original dos títulos não é 

suficiente para ilidir a boa-fé do embargado.

Quanto à declaração de nulidade de cláusula 

do distrato, a questão deve ser solucionada em relação ao réu daquela 

demanda, sendo que aquela sentença não tem aptidão para influenciar a 

hipótese destes autos, na medida em que, como visto, houve circulação dos 

títulos, sem que tenha sido demonstrada a relação do exequente com 

aquela controvérsia.

Tendo em vista que o apelo em tela 

demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso, 

bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede 

recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos 

honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o posicionamento do E. 

Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ONEROSIDADE 
EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE 
DE REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. 
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS 
RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese 
recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-probatório 
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dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas quando 
o recorrente deixa de indicar os fatos incontroversos, 
delineados na sentença ou no acórdão, que tenham merecido 
aplicação indevida de critérios jurídicos pelo acórdão 
recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 
tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa 
remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase 
recursal e inibir recursos provenientes de decisões 
condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do 
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de honorários 
recursais é medida que se impõe. 
5. Agravo interno conhecido e desprovido. 
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3ª Turma, rel. Min. João 
Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).

Consideram-se prequestionadas e reputadas 

não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e 

fundamentadamente decididas.

E outros fundamentos são desnecessários, 

ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos 

termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

WALTER BARONE
Desembargador Relator
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