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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0086174-03.2009.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é apelante TATIANA 
AREIAS DOS SANTOS, é apelado CARLOS ALBERTO BORSETTI.

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM 
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O TERCEIRO JULGADOR QUE O 
DESPROVIA E DECLARA.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ÁLVARO 
TORRES JÚNIOR (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO 
PINHO.

São Paulo, 2 de junho de 2014. 

Maria Lúcia Pizzotti
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTES: TATIANA AREIAS DOS SANTOS

APELADOS: CARLOS ALBERTO BORSETI

COMARCA: JAÚ

JUIZ SENTENCIANTE: Dr(a). PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO

(yf)

EMENTA
APELAÇÃO  CHEQUE  NULIDADE  OPONIBILIDADE 
DE EXCEÇÕES PESSOAIS  INEXIGIBILIDADE  
NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO  EXECUÇÃO 
NULA.
- A inoponibilidade das exceções pessoais contra terceiros de 
boa-fé (artigo 25 da Lei do Cheque) é relativizada pela 
constatação de ato ilícito ou negativa de relacionamento 
jurídico entre as partes;
- Nulidade do título emitido em função de negócio jurídico não 
concretizado  fraude negocial que afasta a exigibilidade do 
título, ressalvado o regresso em face do endossatário 
(fraudador)  nulidade da execução, art. 618, do Código de 
Processo Civil;
RECURSO PROVIDO.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 
89/93, cujo relatório adota-se, que julgou IMPROCEDENTES os embargos opostos, 
determinando o prosseguimento da execução e condenando a autora ao pagamento das 
custas e honorários (10%)  ressalvado o beneplácito da Lei n. 1.060, de 1950.

Vencida, insurge-se a demandante, Tatiana Areias dos Santos. Repetiu 
que o cheque exequendo tem origem em negócio jurídico desfeito; tendo sido obrigada 
a sustar o título por força da não entrega da mercadoria acordada pelo beneficiário 
originário do título. Pugnou, assim, pela reforma da decisão.

Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram 
remetidos a este E. Tribunal.

É o relatório.
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Tatiana Areias dos Santos opôs embargos à execução, a fim de resistir à 
execução proposta pelo Carlos Alberto Borsetti. Arguiu que o cheque exequendo foi 
emitido em favor de Rei Sem Nome para a aquisição de palmilhas ortopédicas. A 
mercadoria, no entanto, não foi entregue pela beneficiária do título, razão pela qual foi 
obrigada a sustá-lo. Não obstante, o cheque circulou e lastreia a execução, apontando 
descabido supor sua exigibilidade.

Por sentença (fls. 89/93), o MM. Magistrado indicou que a cartularidade e 
autonomia do título de crédito (cheque) não permite a oponibilidade de exceções 
pessoais em face do terceiro de boa-fé. Consequentemente, rejeitou os embargos, 
determinando o regular processamento da execução; contra a r. decisão, insurge-se a 
demandante.

Ilidível o argumento de que o cheque é título de crédito não causal, que 
constitui ordem de pagamento à vista, valendo por sua literalidade e autonomia.

Neste sentido, o artigo 25 da Lei 7.357, de 1985, prevê: “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”.

Entretanto, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, em consonância com os Tribunais Superiores, reconhece a relativização 
da inoponibilidade à luz da existência de ilícito na relação causal  cito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cheque Sustação em virtude 
de desacordo comercial Protesto Descabimento A autonomia do título não 
pode ser considerada como absoluta, devendo ceder em razão da prova 
da ilicitude da cobrança - Comprovado o descumprimento da obrigação 
(...) Recurso parcialmente provido” (TJSP - 9293406-60.2008.8.26.0000, 
Des. Rel. Mario de Oliveira  j. 04.06.2012)

“Já se decidiu que 'autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em 
certas circunstâncias, como a prática de ato ilícito pelo vendedor da 
mercadoria não entregue, após fraude notória na praça, a investigação da 
causa subjacente e o esvaziamento do título pré-datado em poder de 
empresa de 'factoring', que o recebeu por endosso” (REsp. n. 612423-DF - 
2003/0212325-9, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 26/06/2006, p. 132)
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In casu, o desfazimento do negócio jurídico ao qual estava vinculado o 
título impõe o reconhecimento de sua inexigibilidade. A embargante trouxe elementos 
probatórios suficientes para afastar a higidez da cobrança, denotando a fraude no 
recebimento das cártulas. Evidenciou-se que houve ausência de negócio subjacente ao 
cheque, o que motivou seu inadimplemento e sua sustação.

Deste modo, ainda que não se possa presumir a má-fé do endossante, 
não é razoável admitir o prosseguimento do feito contra a emitente que adequadamente 
sustou o cheque exequendo. Ressalvado o direito de regresso contra o endossatário, a 
execução não merece prosperar, sob risco de tutelar a fraude do beneficiário originário 
do cheque.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ACOLHER os 
embargos opostos por Tatiana Areias dos Santos, a fim de julgar nula (art. 618, I, do 
CPC) a execução proposta e condenar o exequente ao pagamento das custas e 
honorários  que arbitro, por equidade, em R$600,00.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

VOTO nº 18630

Apelação Cível nº 0086174-03.2009.8.26.0000

Comarca: Jáu  1ª Vara Cível

Apelante: Tatiana Areias dos Santos

Apelado: Carlos Alberto Borseti

Vistos.

Por estar convencido de que o recurso deve ser 
desprovido, ousei divergir, pelos seguintes fundamentos:

Pelo meu voto, mantém-se a r. sentença recorrida.

1. Trata-se de ação embargos do devedor oferecidos pela 
apelante, em execução promovida pelo embargado lastreada em um cheque.

2. “Impugnados os embargos, a matéria neles alegada 
torna-se controvertida, cabendo o ônus da prova ao embargante. Como este é autor, a ele 
cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 333, I). Ora, o fato constitutivo do 
direito do autor é o fato alegado para desfazer o título. Se o embargante não demonstra 
convincentemente esse fato, perderá os embargos porque prevalecerá a presunção de 
certeza que emana do título.” (Vicente Greco Filho, “Direito Processual Civil 
Brasileiro”, 3º vol., Saraiva, 2008, SP, p. 128).

3. A apelante não nega a emissão do título.

4. Adota-se a orientação de que exceções pessoais ligadas 
ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro, que nele não 
interveio, de boa-fé e legitimo portador de cheque emitido e beneficiário atual por 
aplicação do disposto nos arts. 13 e 25, da LF 7.357/85.

Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ extraído 
do respectivo site: “ DECISÃO 1.- Tratam os autos de ação declaratória de inexistência 
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de débito (...) 2.- O  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu 
provimento ao apelo do réu (Rel. Des. LUIZ RENATO ALVES DA SILVA), em 
acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
NULIDADE DO TÍTULO. CHEQUE EMPRESTADO. CIRCULAÇÃO. 
ABSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES CAUSAIS. 
Uma vez posto em circulação o cheque, as obrigações deste por serem abstratas, devem 
ser cumpridas. Não importando a causa que originou sua emissão, salvo se fundada de 
ilicitude, o que não é o caso dos autos. Recurso provido. 3.- Inconformado, após 
rejeição dos embargos de declaração, o autor interpôs recurso especial, amparado nas 
alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual sustentou ofensa aos artigos 166, inc. 
IV, do Código Civil c/c o artigo 243 do Código de Processo Civil; 333, incs. I e II, do 
Código de Processo Civil; 25 da Lei 7.357/85 e 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 93, inc. 
IX, da Constituição Federal. Sustentou divergência jurisprudencial a respeito 4.- Para 
tanto, alegou, em síntese, que "não há que se falar que o Autor/Recorrente continua 
responsável pelo pagamento do cheque perante o endossatário de boa-fé, visto que o 
Autor é o emitente do cheque, e não o endossante e nem endosso houve" e que "não há 
falar na aplicação dos princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das 
exceções pessoais ao terceiro de boa-fé".  5.- O recurso foi inadmitido, o que ensejou a 
interposição do presente agravo de instrumento.  É o relatório. 6.- O recurso não 
merece acolhimento. 7.- Inicialmente, inviável o especial por violação da Constituição 
Federal. 8.- Quanto à tese recursal, verifica-se que o entendimento do tribunal a 
quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, pelo 
princípio da autonomia e da independência, o cheque não se vincula ao negócio 
jurídico que lhe deu origem, não podendo ser opostas ao possuidor de boa-fé as 
exceções pessoais relativas aos tomadores anteriores do crédito. Nesse sentido: 
CHEQUE AO PORTADOR - EXECUÇÃO MOVIMENTADA POR TERCEIRO A 
QUEM TRANSFERIDO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS, 
SALVO MA-FE DO PORTADOR, CIRCUNSTANCIA QUE, ENTRETANTO, NÃO 
FOI ALEGADA NOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. (REsp 14.023/SP, Rel. Ministro  
EDUARDO RIBEIRO, DJ 09/12/1991); PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
PRESSUPOSTOS. VEDADO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO Nº 
7 DA SÚMULA/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Se 
consta do acórdão assertiva no sentido de não haver restado demonstrada a má-fé do 
possuidor do título exeqüendo, não há como acolher-se, em sede de recurso especial, 
por demandar reexame de fatos, a alegação de afronta ao art. 25 da Lei 7.357/85, que 
somente admite a oposição pelo emitente do cheque de exceções pessoais ao portador se 
evidenciada a má-fé deste. II - Assentando-se o acórdão sobre mais de um fundamento 
suficiente para manter a sua conclusão, e restando inatacado algum deles, opera-se o 
trânsito em julgado da decisão nesse ponto, inviabilizando-se o conhecimento do 
recurso especial, à míngua de qualquer utilidade para o recorrente. III - Não se 
aperfeiçoa o dissídio jurisprudencial quando os paradigmas colacionados não tomam em 
consideração circunstância considerada determinante pelo aresto recorrido. (REsp 
137.944/PR, Rel. Ministro  SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 05/10/1998); 
PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 
CHEQUES PÓS-DATADOS. REPASSE À EMPRESA DE 'FACTORING'. NEGÓCIO 
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SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE, EM HIPÓTESES 
EXCEPCIONAIS. - Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque 
não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não 
pode ser restringido em virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente" 
(REsp 612423/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 26/06/2006). (...) 10.- Ante o 
exposto, nega-se provimento ao agravo.” (Ag 119892/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data 
da publicação: 11/03/2010, o destaque não consta da inicial).

4. A revogação ou contra-ordem ou sustação de 
pagamento de cheque, pelo emitente, com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85, 
por desfazimento do negócio subjacente, não implica a desconstituição do cheque, nem 
afasta a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de 
boa-fé.

A revogação ou contra-ordem ou sustação de pagamento, 
com previsão nos arts. 35 e 36, da LF 7.357/85, apenas e tão-somente, impedem o 
pagamento do cheque pelo banco sacado, sem implicar a desconstituição do cheque, 
porquanto os arts. 13 e 25, da LF 7.357/85, estabelecem que as obrigações do cheque 
são autônomas e independentes, e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de 
boa-fé.

Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira 
aplicação à espécie, a orientação do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: 
“DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC, art. 544) contra decisão 
que inadmitiu o recurso especial. O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ 
fls. 190/211): "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE SUSTADO. EXTINÇÃO. 1. RECURSO 
CABÍVEL. 2. INCIDENTE DE EXCEÇÃO. MATÉRIAS QUE ADMITEM 
ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. SUSTAÇÃO DE 
CHEQUE FUNDADA EM IRREGULARIDADE DA RELAÇÃO QUE DEU 
CAUSA A SUA EMISSÃO. POSSIBILIDADE DE ALCANCE DE 
TERCEIRO/ENDOSSATÁRIO. VALIDADE DA CONTRA-ORDEM. 4. 
FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Do ato judicial que finda o processo de execução é cabível 
apelação. 2. A exceção de pré-executividade é via jurisdicional de defesa utilizada pelo 
executado para tutela de seus direitos. Por tal expediente podem ser arguidas tanto 
matérias de ordem pública quanto temas que dispensam dilação probatória. Assim, em 
que pese o caso concreto revolver matéria de fato, não exige o aprofundamento em 
provas sendo, portanto, legítima a defesa via exceção. 3. Nos termos do art. 35 da Lei de 
Cheques admite-se a sustação do pagamento de cheque desde que comunicado o 
legítimo possuidor do fato. Na espécie, como houve falência da endossante, fato que foi 
largamente publicado na impressa local, impossível fazer a notificação. Dispensa-se a 
comunicação do endossatário uma vez que este não cuidou de comunicar o emitente da 
cessão do crédito, nos termos do artigo 290 do CC/02, razão por que, a ele se estendem 
os efeitos da sustação. 4. As contrarrazões se destinam apenas ao combate de teses 
suscitadas no recurso aviado. É inadequada a formulação de requerimento nesta via de 
defesa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." Opostos embargos de declaração, 
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estes foram rejeitados (e-STJ fls. 230/239). No recurso especial, interposto com base no 
art. 105, III, alíneas "a" e "c", da CF, a recorrente sustenta ofensa aos arts. 458 e 535 do 
CPC, 13, 17, 18 e 25 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), 915 e 916 do CC/2002 e 22 
do Decreto n. 57.595/1966 (Lei Uniforme do Cheque). Também alega a existência de 
dissídio jurisprudencial.  O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude da 
ausência de prequestionamento, por aplicação das Súmulas ns. 282 do STF e 211 do 
STJ, da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de demonstração analítico da 
alegada divergência jurisprudencial.  É o relatório. Decido. Conheço do agravo e 
passo à análise do recurso especial. (...) Preliminarmente, quanto à alegada violação 
dos arts. 458 e 535 do CPC, o recurso não deve ser conhecido. O Tribunal a quo 
pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão discutida nos autos, não sendo 
necessário rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes. (...)  No 
entanto, quanto à alegada ofensa aos arts. 13, 17, 18 e 25 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do 
Cheque), 915 e 916 do CC/2002 e 22 do Decreto n. 57.595/1966 (Lei Uniforme do 
Cheque), o recurso merece provimento. Com efeito, "na execução de cheque, o dever do 
executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe 
deu causa" (AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012). Isso decorre do fato de o cheque 
ser um título de crédito e estar, portanto, submetido aos princípios do regime 
jurídico cambial, dentre eles a autonomia. Nesse sentido, confira-se o seguinte 
julgado: "DIREITO CAMBIÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE PÓS-
DATADO. PACTUAÇÃO EXTRACARTULAR. COSTUME CONTRA LEGEM. 
BENEFICIÁRIO DO CHEQUE QUE O FAZ CIRCULAR, ANTES DA DATA 
AVENÇADA PARA APRESENTAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ, ESTRANHO AO 
PACTUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS. 1. O cheque é ordem de 
pagamento à vista e submete-se aos princípios, caros ao direito cambiário, da 
literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das 
exceções pessoais a terceiros de boa-fé. (...) 5. Recurso especial provido". (REsp 
884.346/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
06/10/2011, DJe 04/11/2011). A discussão sobre a relação jurídica que deu origem à 
emissão do cheque só é admitida excepcionalmente, nos casos em que o título não 
tiver circulado. Em contrapartida, uma vez posto em circulação, como ocorreu no 
caso sub judice, o cheque se desliga da sua relação originária, tornando 
inoponíveis contra um terceiro de boa-fé as exceções pessoais que o emitente tenha 
contra o a pessoa para quem o cheque foi emitido. Nesse sentido: "PROCESSUAL 
CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORERTAGEM. NEGÓCIO 
IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR 
ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. 
AUSÊNCIA DE CULPA DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO 
NÃO-PROVIDO. (...) 2. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é 
não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração, não 
comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque não 
houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida 
entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a 
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causa debendi. (...) 8. Recurso especial a que se nega provimento". (REsp 1228180/RS, 
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 
28/03/2011) Conforme já asseverei em outra ocasião (REsp n. 701.705/SP), "os 
títulos de crédito são institutos típicos do direito empresarial, que surgiram e se 
desenvolveram com a missão de permitir a rápida e segura circulação da riqueza. 
Para tanto, ao longo de séculos a praxe mercantil construiu um sistema normativo 
de regras e princípios específicos aplicáveis a eles, que compõem o chamado regime 
jurídico cambial. Dentre esses princípios, o mais importante é, sem dúvida, o da 
autonomia das obrigações cambiárias. Ignorar ou mesmo relativizar esse princípio 
significa pôr em xeque todo o arcabouço normativo que sustenta o regime jurídico 
cambial, com o risco de produzir graves danos ao mercado e à necessária 
segurança jurídica que deve presidir as relações econômicas". Eventual litígio 
entre o emitente do cheque e seu tomador, decorrente de suposto vício do negócio 
que deu origem à emissão do título, não pode atingir o próprio título em si, 
sobretudo quando este já se encontra em poder de terceiro de boa-fé. Ante o 
exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, "c", do CPC, CONHEÇO do agravo 
para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de determinar o 
prosseguimento da execução.” (AREsp 139175/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 
data da publicação: 02/08/2012, o destaque não consta do original).

5. Na espécie, a emitente não apontou nenhum fato 
concreto que autorize o reconhecimento de ter o portador agido de má-fé ao receber o 
cheque.

A boa-fé do portador do título de crédito é sempre 
presumida.

6. Disto tudo decorre que o desacordo comercial entre a 
autora e o primitivo portador da cártula, inclusive o inadimplemento contratual deste, no 
negócio jurídico que deu origem ao título de crédito, não implica na nulidade e a 
inexigibilidade do cheque, porquanto o apelado embargado, terceiro de boa-fé e 
legítimo atual portadora do cheque, pode exercer o direito de crédito, valendo o título de 
crédito, por si só, dado que não lhe podem ser opostas exceções pessoais relativas aos 
tomadores anteriores do crédito, dentre as quais se inclui o inadimplemento contratual, 
em questão, nem mesmo a resolução do negócio jurídico que deu origem ao título de 
crédito, em razão dos princípios da literalidade, abstração, autonomia e da 
inoponibilidade das exceções pessoais (LF 7.357/85, arts. 13 e 25).

Isto é quanto basta para reconhecer que o cheque objeto da 
ação não padece de nulidade e é exigível.

7. Em sendo assim, afastadas as alegações deduzidas pela 
apelante e não demonstrada a inexistência, nem a iliquidez, nem a inexigibilidade do 
cheque exequendo de rigor, o reconhecimento de que constitui título executivo líquido, 
certo e exigível, como estabelecido no art. 585, I, do CPC, e legítima a sua execução, 
cabendo à emitente realizar o pagamento do título ao credor, impondo-se, em 
consequência, a confirmação da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à 
execução oferecidos pela apelante.
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8. Em consequência, pelo meu voto, o recurso deve ser 
desprovido.

Manoel Ricardo Rebello Pinho

                   3º Juiz 
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