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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1036821-64.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante 
CLAUDEMIR ROSINE, é apelado SPI FOMENTO MERCANTIL LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 SPENCER ALMEIDA 
FERREIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E EDUARDO SIQUEIRA.

São Paulo, 19 de outubro de 2017.

Achile Alesina
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº  : 10654

APELAÇÃO  : 1036821-64.2016.8.26.0506

COMARCA  : Foro de Ribeirão Preto  9ª Vara Cível

APTE.  : Claudemir Rosine

APDO.  : Spi Fomento Mercantil Ltda

EMBARGOS À EXECUÇÃO  Cheques  Sentença de 
improcedência  Alegação de ausência de notificação da 
transmissão dos cheques à embargada, havendo ilegitimidade 
passiva  Inocorrência - Ausência de notificação que não tem o 
condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou 
de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à 
conservação do seu crédito  Precedente do STJ  Embargante 
que tem legitimidade para figurar no polo passivo - Alegação 
de que houve emissão dos títulos para garantir compra de 
mercadoria, que não foram entregues pela empresa 
R.R.Martins, que posteriormente endossou os títulos à 
embargada, sendo nula, portanto, a venda e a transmissão dos 
títulos  Impossibilidade - Ausência de prova da vinculação 
dos cheques à compra de mercadoria alegada, ônus que o 
embargante não se desincumbiu  Inteligência do artigo 373, II 
do NCPC  Cheques que são ordem de pagamento à vista, 
sendo não causal, autônomo e abstrato, dispensada a menção 
da origem do débito, sendo transferidos através de endosso, de 
forma regular, à embargada  Artigo 17 da Lei nº 7.357/85  
Ausência de prova que pudesse desconstituir o crédito alegado 
pela embargada  Por força da sucumbência recursal, impõe-
se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do 
artigo 85, §11, do CPC/2015, para o total de 11% sobre o valor 
atribuído aos embargos - Sentença mantida  Recurso não 
provido.
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Recurso à r. sentença de fls. 62/68 que julgou improcedentes os 

embargos à execução, condenando o embargante em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído aos 

embargos, devendo ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento e juros 

legais de mora a partir do trânsito em julgado.

Recorre o embargante pretendendo a reforma do julgado, 

trazendo argumentos que entende socorrer seu posicionamento.

Recurso bem processado (fls. 75/84) e respondido (fls. 90/98).

É o relatório. 

Trata-se de embargos à execução movidos pelo apelante em face 

da apelada.

Consta nos autos que a exequente, ora apelada é credora do 

executado, ora apelante, com relação a quantia de R$ 40.550,65, representada 

por 08 (oito) cheques devolvidos pela Instituição Financeira.

Nos embargos à execução, o embargante alega em síntese que 

atua no ramo varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, adquirindo 

celulares e assessórios, dentre outros fornecedores, da empresa R.R. Martins 

Comércio de Aparelhos Celulares, sendo que referidos cheques foram emitidos 

para garantir compra antecipada de mercadoria, cuja entrega nunca ocorreu. 

Sustenta que referidas compras eram regularmente realizadas através de contato 

pessoal com o representante legal da empresa R.R. Martins, Sr. Reginaldo 

Ramos Martins ou com seu pai Sr. Celso Martins, sendo inclusive emitidos todos 

os cheques pós-datado, em favor desta empresa, como condição para 

fechamento do negócio. Afirma que a venda se configurou nula, devido a 

ausência de entrega da mercadoria, sendo promovida a sustação dos títulos pela 

alínea 21, sendo nula também a cessão dos cheques à embargada. Assinala que 

não foi comunicado pela embargada ou pela empresa R.R. Martins que tais títulos 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1036821-64.2016.8.26.0506 -Voto nº 10654JV – S/A/AB/E/S/S/G 4

haviam sido objeto de negociação mediante contrato de factoring entre ambas, 

havendo ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em impugnação aos embargos, a embargada sustenta preliminar 

de intempestividade, ausência dos requisitos para concessão do efeito 

suspensivo, legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da 

execução. No mérito alega que não há nos autos qualquer pedido de compra de 

mercadorias feito pelo embargante como prova da relação comercial firmada com 

a empresa R.R. Martins, bem como o embargante permitiu a circulação do 

cheque por meio de endosso ao manter a cláusula à ordem, sendo que somente 

haveria obrigatoriedade de uma cessão civil de crédito, caso o embargante 

tivesse lançado a cláusula “não à ordem” nos títulos.

Réplica às fls. 58/61.

A r. sentença julgou improcedentes os embargos à execução, nos 

termos expostos.

Recorre o embargante alegando em síntese que a venda que deu 

origem à emissão das cártulas se configurou nula, devido a ausência de entrega 

da mercadoria adquirida pelo embargante, sendo nula também a cessão dos 

cheques à embargada. Afirma que a transmissão dos cheques à embargada se 

operou de forma irregular ante a ausência de notificação do emitente, havendo 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O recurso não comporta provimento.

O exequente, ora apelado, pretende o recebimento da quantia de 

R$ 40.550,65, representada através dos cheques nº 000611, no valor de R$ 

4.780,00, emitido em 22/04/2014, nº 000610, no valor de R$ 4.780,00, emitido em 

22/04/2014, nº 001989, no valor de R$ 4.900,00, emitido em 28/04/2014, nº 

001990, no valor de R$ 4.900,00, emitido em 28/04/2014, nº 001991, no valor de 

R$ 4.900,00, emitido em 28/04/2014, nº 001996, no valor de R$ 3.700,00, emitido 
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em 27/05/2014, nº 001997, no valor de R$ 4.700,00, emitido em 30/05/2014 e nº 

001999, no valor de R$ 4.980,00, emitido em 04/06/2014.

No entanto o executado, ora apelante, alega que a emissão dos 

títulos foram para garantir compra antecipada de mercadoria, junto a empresa 

R.R. Martins, cuja entrega não ocorreu, sendo portanto nula a venda, bem como 

a transmissão dos cheques à embargada, não sendo notificado da transmissão 

dos cheques à embargada, havendo ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda.

Primeiramente cumpre ponderar que a ausência de notificação no 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não tem o condão de liberar o 

devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os 

atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do 

inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.” (STJ - REsp 1401075 RS 

2013/0290397-0  Julgamento: 08/05/2014  Ministro: Paulo de Tarso 

Sanseverino), não havendo que se falar em ilegitimidade para figurar no polo 

passivo, portanto.

Ademais, o embargante sustenta que a emissão dos títulos foram 

para garantir uma venda, que se tornou nula, por ausência de entrega de 

mercadorias, porém, não trouxe nenhuma prova que vincule os títulos em 

comento à aludida venda, ônus que não se desincumbiu nos termos do artigo 

373, II do NCPC.

Dessa forma, tem-se que nenhuma prova foi trazida aos autos 

que pudesse desconstituir o crédito alegado pela embargada.

No presente caso, verifica-se que o embargante, ora apelante, 

não nega a emissão das cártulas, se obrigando, portanto, pelo seu adimplemento.

 E ainda, as cártulas em discussão, foram nominais à empresa 

R.R. Martins e devidamente endossadas, nos termos do artigo 17 da Lei nº 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1036821-64.2016.8.26.0506 -Voto nº 10654JV – S/A/AB/E/S/S/G 6

7.357/85, que prevê:

“Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula 
expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.”

Assim, “quisesse o emitente que o cheque não fosse transmitido 

por endosso deveria apor no título a cláusula “não à ordem” (art. 17, da Lei n.º 

7.357/85). Sem essa cláusula, o cheque poderia circular, como aconteceu” como 

bem ponderou a r. sentença singular (fls. 65/66).

Nesse contexto, os títulos discutidos tratam-se de uma ordem de 

pagamento à vista, sendo um título de crédito não causal, autônomo e abstrato, 

sendo dispensada a menção da origem do débito e foram transferidos de forma 

regular à embargada, não pondendo o executado, ora apelante, “por obrigação 

resultante de cheque, se opor ao portador por exceções fundadas em relações 

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

adquiriu conscientemente em detrimento do devedor” (Artigo 25, da Lei do 

Cheque).

A propósito:

“Civil. Execução de título extrajudicial. Embargos julgados 
improcedentes. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Ocorrendo a 
circulação do cheque, o emitente não pode opor ao portador as defesas 
relativas ao credor originário, por força do artigo 25 da Lei do Cheque, 
que positiva o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais. 
Recurso desprovido.” (TJSP  Apelação: 0004908-26.2009.8.26.0539  15ª 
Câmara de Direito Privado  Julgamento: 29/07/2014  Relator: Mourão 
Neto).

Assim, os títulos apresentados nos autos (fls. 24/29), não 

apresentam nenhum vínculo negocial, bem como não apresentam qualquer vício, 

que desobrigue o apelante ao cumprimento de sua obrigação.

Dessa forma, tem-se que era mesmo o caso de serem julgados 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128218/lei-do-cheque-lei-7357-85
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improcedentes os embargos à execução, devendo, portanto, ser mantida a r. 

sentença singular, em seus termos.

Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos 

honorários impostos, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015, devendo a 

parte embargante arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais no total 

de 11% do valor atribuído aos embargos, observados os limites estipulados no 

§2º do mesmo artigo.

Assim e em harmonia com todo exposto, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao recurso.

                          ACHILE ALESINA

                                   Relator
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