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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0175439-41.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

GLOBALFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA, é apelado FABIO 

ORTEGA.

ACORDAM, em 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar arguida, deram provimento 

ao recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 

RUI (Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.

São Paulo, 14 de maio de 2015.

FERNANDES LOBO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0175439-41.2008.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: GLOBALFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 

APELADO: FABIO ORTEGA

VOTO N.º 17506

PRELIMINAR  RECONHECIMENTO DA 
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO OPOSTOS - INTEMPESTIVIDADE NÃO 
COMPROVADA PELOS EMBARGANTES  REJEIÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO  CHEQUES - 
VINCULAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
NEGÓCIO DESFEITO  SERVIÇO NÃO PRESTADO  
NEGOCIAÇÃO DOS TÍTULOS COM EMPRESA DE 
FOMENTO MERCANTIL  EXCEÇÃO PESSOAL DO 
DEVEDOR  IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO 
FATURIZADOR - AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E 
LITERALIDADE - PREVALENTE A OBRIGAÇÃO 
CAMBIAL  CHEQUE QUE CONSTITUI ORDEM DE 
PAGAMENTO A VISTA - TERCEIRO DE BOA-FÉ  
EMBARGOS IMPROCEDENTES  SUCUMBÊNCIA 
PELO EMBARGANTE  PROSSEGUIMENTO DA 
EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO, COM 
DETERMINAÇÃO. 

Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença prolatada pela 

MM. Juíza de Direito, Dra. Daise Fajardo Nogueira Jacot, nos autos dos embargos à 

execução aforados por FÁBIO ORTEGA em face de GLOBALFACTOR  FACTORING E 

FOMENTO COMERCIAL LTDA., que os julgou procedentes, condenando a embargada no 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios 

correspondentes a 10% do valor exequendo atualizado (fls. 80/86).

Apela a embargada, alegando, preliminarmente, que são 

intempestivos os embargos à execução opostos. No mérito, alega que os cheques são 

ordem de pagamento que se dá entre o sacador (apelado) e a sacada, ora apelante. No 
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mais, alega que, em razão dos títulos estarem acobertados pelo princípio da circularidade, 

não lhe podem ser opostas exceções fundadas na relação jurídica originária (fls. 95/103). 

Recurso tempestivo e preparado; contrarrazões apresentadas pelo 

embargante às fls. 111/113, subiram os autos. 

É o relatório.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade dos embargos, 

a preliminar não merece ser acolhida.

Afirma a apelante que, após ser citado, o apelado ofereceu 

impugnação a execução, havendo determinação judicial para que providenciasse a retirada 

da peça e sua correta distribuição no prazo de cinco dias.

Assim, o apelado teria desentranhado a petição e distribuído 

corretamente mais de um mês após a publicação do despacho.

Entretanto, nada comprovou o apelante neste sentido, deixando de 

trazer aos autos cópias da execução que pudessem demonstrar o alegado.

Portanto, não há como acolher a preliminar arguida  a declarar 

intempestivos os embargos -, restando, assim, rejeitada.

Passa-se, agora, a examinar a questão de fundo do apelo 

interposto.

FATER CONSTRUTORA LTDA. terceirizou serviços da empresa 

VCPO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., que emitiu duplicatas garantidas pelos 

cheques em questão, emitidos pelo apelado, sócio da primeira, para desconto e negociação 

com a apelante, sociedade de fomento mercantil. 

Assim, verifica-se nos autos que os cheques foram emitidos para 

garantir o pagamento das duplicatas negociadas, com conhecimento do embargante (fl. 05).

Portanto, legítima a execução fundada nos cheques em poder da 

faturizadora, os quais não foram pagos.

Inexiste, no caso em discussão, causa que se apresenta 

desconstitutiva dos títulos cambiais, cuja higidez desponta inquestionável, completamente 

irrelevante o negócio subjacente que lhe deu origem, em se tratando de cheques.

Com efeito, segundo o prelecionamento de FÁBIO ULHOA 

COELHO (Manual de Direito Comercial, 13ª ed. Saraiva, 2002, p. 268):

“O cheque é uma ordem de pagamento à vista, sacada contra um 

banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador em mãos do 

sacado ou decorrente de contrato de abertura de crédito entre ambos”.

Ou, como afirma Egberto Lacerda Teixeira (cf. A Nova Lei Brasileira 
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do Cheque, 2ª ed. Saraiva, pág. 35): é ordem de pagamento expedida para que o sacado 

pague, à vista, a quem ele indicar ou ao portador, importância determinada. 

E o lançamento da assinatura do emitente no documento basta 

para reconhecimento da quantia devida (RT, vol. 645/124), não tendo o embargante, ora 

apelado, em nenhum momento, negado que firmou os quirógrafos. Desta forma, os cheques 

valem por si mesmos, desligados da relação jurídica que causou sua emissão (cf. obra 

citada, pág. 42).

É como prelecionam PAULO SÉRGIO RESTIFFE e PAULO 

RESTIFFE NETO (Lei do Cheque, 4ª ed. RT, p. 77): “Com muita propriedade e domínio da 

matéria, o Prof. João Eunápio Borges mostra que 'o emitente é o vértice comum, o ponto de 

convergência da dupla relação emergente do cheque: é ele quem responde perante o 

portador pelo pagamento do cheque, justa ou injustamente recusado pelo sacado; é a ele 

que responde o sacado pelo imotivado descumprimento de sua ordem'” (Títulos de crédito, 

tiragem de agosto de 1972, n. 188).

A teor do caput, do art. 13, da Lei nº 7.357/85: “As obrigações 

contraídas do cheque são autônomas e independentes”.

Segundo o prelecionamento de FÁBIO ULHOA COELHO (Curso de 

Direito Comercial  Direito de Empresa, 11ª ed. Saraiva, vol. 1, 2007, p. 436):

“Ninguém está obrigado a documentar sua dívida por cheque; se o 

faz, concorda em vir a pagar, eventualmente, o valor do título a terceiro 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”.'

Via de consequência, inafastável a higidez dos títulos cambiais em 

questão, quanto à sua autonomia, abstração e literalidade, proclamadas pela lei e pela 

doutrina.

Conforme já mencionado acima, os cheques em questão foram 

emitidos como garantia de pagamento das duplicatas faturizadas, por exigência de factoring, 

com conhecimento do embargante, o que faz com que este seja obrigado ao pagamento 

dos valores nos títulos estampados.

Ademais, o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

segundo disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, prova que pudesse 

invalidar as cártulas, prevalecendo, assim, a obrigação cambial perfeita, válida e subsistente 

por si mesma, como documento constitutivo de direito novo, abstrato e autônomo.

Assim, não havendo que se falar em desconstituição dos títulos, a 

sentença deve ser reformada, para reconhecer a improcedência dos embargos, com 

determinação de prosseguimento da execução nos seus ulteriores termos. Arcará o 
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embargante com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que se fixa, agora, em R$ 1.200,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo 

Civil.

Pelo exposto, rejeitada a preliminar arguida, dá-se provimento ao 

recurso, com determinação.

                   FERNANDES LOBO

       RELATOR
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