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CONSTITUCIONAL  –  Apelação  Cível  –
Embargos  à  execução –  Ausência  de
perícia  –  Cerceamento  de  defesa  –  Não
ocorrência –  Desídia  do  interessado  que
não  recolheu  os  honorários  periciais  –
Impossibilidade de arguição da torpeza em
benefício próprio – Rejeição.

– Restou correto o procedimento do juízo
recorrido  em  fazer  avançar  a  marcha
processual, sem a perícia judicial, uma vez
que  a  parte  interessada  mostrou-se
desidiosa  com  o  cumprimento  de  suas
obrigações processuais.

CONSTITUCIONAL  –  Apelação  Cível  –
Embargos  à execução – Cerceamento  de
defesa  –  Ausência  de  designação  de
audiência  para  oitiva  do  embargado  -
Desnecessidade – Rejeição.

–  O  emissor  do  cheque  (ex  diretor  da
pessoa jurídica embargante,  ora apelante)
já é falecido, sendo assim impossível colher
seu  depoimento  pessoal,  restando
irrazoável  colher-se,  então,  apenas  o
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depoimento  pessoal  do  recebedor  do
cheque (embargado).

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  Cível  –
Embargos  à  execução –  Cheque  –
Presunção da autonomia e independência
frente à relação jurídica na qual teve origem
– Regra  geral  –  Não  investigação  da
“causa debendi” – Jurisprudência do STJ –
Arguição  de  iliquidez,  inexigibilidade  e
incerteza  do  título  exequendo  –  Não
comprovação – Desprovimento.

–  A regra  geral  consiste  na  autonomia  e
independência  do  título  exequendo,
característica  própria  desta  espécie  de
obrigação jurídica (título de crédito), sendo
exceção  a  abertura  da  investigação  da
“causa  debendi”,  sempre  justificada  por
graves razões jurídicas de encobrimento de
um  ilícito  cível  ou  penal,  não  se
vislumbrando nos autos  quaisquer  fatos e
razões jurídicas a infirmar a regra geral.

– O autor  precisa  demonstrar  em juízo  a
existência do ato ou fato por ele descrito na
inicial como ensejador de seu direito.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, rejeitadas as
preliminares, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e da
súmula do julgamento de fl. 284.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível, interposta pelo
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAÍBA, em face de  JOSÉ HOMERO
DE ARAÚJO ELOY, irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juiz da
2ª Vara Cível da Capital que, nos autos da ação de embargos à execução de
título extrajudicial, julgou o pleito improcedente (fls.  214/220),  por entender
que o embargante, ora apelante, não logrou demonstrar a inexigibilidade, in-
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certeza e iliquidez do título exequendo, bem como não ser cabível a discus-
são quanto à “causa debendi” e que, quanto à dilação probatória (perícia), o
embargante deixou de recolher a tempo e modo os respectivos honorários do
perito judicial.

Nas razões do recurso de fls. 249/257, o re-
corrente aduz, em apertada síntese,  falsidade e adulteração do cheque, em
face de rasuras no campo informativo da agência bancária respectiva; des-
cumprimento de decisão que determinou perícia judicial e consequente cerce-
amento de defesa; ausência de realização de oitiva em audiência e conse-
quente cerceamento de defesa; que o embargado (ora apelado) nunca justifi-
cou a origem ou a razão da emissão do cheque (título extrajudicial exequen-
do) e que sequer exercia atividade remunerada na época. 

Sem contrarrazões (fl. 259).

Parecer ministerial de fls.  270/275, opinan-
do pela rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e, no mérito, dei-
xou de opinar, em razão da ausência de interesse público a demandar mani-
festação ministerial.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Como exposto no relatório, o apelante ale-
ga, preliminarmente, cerceamento de defesa, primeiramente, por descumpri-
mento de decisão que determinou perícia judicial  e, depois, por  ausência de
realização de oitiva em audiência. No mérito, sustenta que o embargado (ora
apelado) nunca justificou a origem ou a razão da emissão do cheque (título
extrajudicial exequendo) e que sequer exercia atividade remunerada na épo-
ca. 

Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização da perícia

Joeirando os autos, vê-se que o apelante foi
intimado para recolher os honorários do perito, todavia, quedou-se inerte (fls.
171-v e 186/187). 

Assim, uma  vez  que  cabe  à  parte
promovente (embargante, ora apelante) impulsionar o processo, sua desídia
em não recolher os honorários periciais não pode ser invocada em seu próprio
interesse, a fim de anular o julgamento.

3



Apelação Cível nº 0003598-48.2001.815.2001 

Tem-se  aqui  a  aplicação  do  secular
princípio geral de direito de que “a ninguém é dado alegar a própria torpeza
em benefício próprio”.

Desta forma, restou correto o procedimento
do  juízo  recorrido  em fazer  avançar  a  marcha  processual,  sem  a  perícia
judicial,  uma  vez  que  a  parte  interessada  mostrou-se  desidiosa  com  o
cumprimento de suas obrigações processuais.

Rejeita-se, pois, esta preliminar.

Preliminar de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de
instrução e julgamento para oitiva das partes

Na audiência de fls.  170,  o juízo recorrido
entendeu pela desnecessidade da oitiva pessoal do embargado, uma vez já
apresentada  reposta  (impugnação  aos  embargos),  contestando  todos  os
termos da peça vestibular da ação.

Ademais,  o  emissor  do cheque  (ex diretor
da  pessoa  jurídica  embargante,  ora  apelante) já  é  falecido,  sendo  assim
impossível  colher  seu  depoimento  pessoal,  restando  irrazoável  colher-se,
então, apenas o depoimento pessoal do recebedor do cheque (embargado).

Cabe destacar  que os demais  pedidos  de
produção de provas  foram deferidos, imprimindo-se celeridade ao trâmite do
feito.

Da  mesma  forma,  fica  rejeitada  esta
preliminar.

MÉRITO

Alega  o recorrente  que o  embargado  (ora
apelado) nunca justificou a origem ou a razão da emissão do cheque (título
extrajudicial  exequendo)  e  que  o  título  exequendo  é ilíquido,  incerto  e
inexigível.

Inicialmente,  impende  aduzir  que  se
presume a autonomia e independência do cheque frente a relação jurídica na
qual  teve  origem,  sendo  possível,  excepcionalmente,  a  investigação  da
“causa  debendi”  e  o  afastamento  da  cobrança  quando  verificado  que  a
obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal.
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Não  é  outro  o  escólio  da  jurisprudência
pátria, a qual pede-se “venia” para citar.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  MONITÓRIA.  CHEQUES  PRESCRITOS.
INDICAÇÃO  OU  COMPROVAÇÃO  DA  'CAUSA
DEBENDI'  PELO  AUTOR  DA  AÇÃO.
DESNECESSIDADE.  ÔNUS  DA  PROVA  QUE
COMPETE AO RÉU.
JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA  DA  SEGUNDA
SEÇÃO  DESTA  CORTE,  INCLUSIVE  EM  SEDE  DE
RECURSO  REPETITIVO.   FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  ALTERAR  AS  CONCLUSÕES
DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1250792/SC, Rel.  Ministro PAULO DE
TARSO  SANSEVERINO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado
em 05/06/2014, DJe 24/06/2014).

E,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CHEQUE
ASSINADO  EM  BRANCO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DISCUTIR CAUSA DEBENDI. VIOLAÇÃO AO ARTIGO
535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  REEXAME  FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 07 DO STJ.
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.
1. Não há falar em violação ao art.  535 do Código de
Processo  Civil,  pois  o  Tribunal  de  origem  dirimiu  as
questões  pertinentes  ao  litígio,   e  o  teor  do  acórdão
recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a
pertinência entre os fundamentos e a conclusão.
2.  Para  desconstituir  o  entendimento  exposto  pelo
Tribunal  local  acerca  da  ilegitimidade  passiva  do
agravante,  seria imprescindível  o  reexame de  prova,  o
que é defeso nesta instância especial (Súmula 7/STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  284.397/MS,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
21/11/2013, DJe 03/12/2013).

Por fim,

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  AUSÊNCIA
DE  PREQUESTIONAMENTO.  CHEQUE.  CAUSA
DEBENDI. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
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1.- Inexiste omissão ou ausência de fundamentação, não
constando do acórdão embargado os  defeitos  previstos
no artigo 535 do Código de Processo  Civil,  quando a
decisão  embargada  tão-só  mantém  tese  diferente  da
pretendida pela parte recorrente.
2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade
de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela
decisão  atacada,  constitui  exigência  inafastável  da
própria  previsão  constitucional,  ao  tratar  do  Recurso
Especial, impondo-se como um dos principais requisitos
ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do
Especial pela instância a quo, incidem os enunciados 282
e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3.- Presume-se a autonomia e independência do cheque
frente  à  relação  jurídica  na  qual  teve  origem,  sendo
possível,  excepcionalmente,  a  investigação  da  causa
debendi e o afastamento da cobrança quando verificado
que a obrigação subjacente  claramente se  ressente  de
embasamento legal. Precedentes.
4.-  O  Colegiado  de  origem,  com  base  na  análise
probatória,  concluiu  que  não há  prova  para  afastar  a
presunção de exigibilidade e desconstituição do cheque
executado, e para afastar esse entendimento necessário
seria reexaminar o conjunto fático-probatório.
5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  358.541/PR,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 27/08/2013,
DJe 06/09/2013) (grifei).

Desta  forma,  vê-se  que  a  regra  geral
consiste  na autonomia e independência  do título exequendo,  característica
própria desta espécie de obrigação jurídica (título de crédito), sendo exceção
a abertura da investigação da “causa debendi”, sempre justificada por graves
razões jurídicas de encobrimento de um ilícito cível ou penal.

Sendo assim, do exame dos autos não se
vislumbra quaisquer fatos e razões jurídicas a infirmar a regra geral  acima
aludida, devendo-se manter a sentença recorrida que, fulcrada na autonomia
e independência da cártula, refutou a investigação da “causa debendi”.

Finalmente, também não logrou o apelante
demonstrar  onde  residiria  a  iliquidez,  incerteza  ou  inexigibilidade  do  título
exequendo.

A teor do art. 333, I, do Digesto Processual
Civil  o ônus da prova incumbe ao autor,  quanto a fato constitutivo de seu
direito.
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Neste passo, é válido trazer à baila as lições
do professor NELSON NERY JÚNIOR1, “in verbis”:

“O juiz, na sentença, somente vai socorrer-se das regras
relativas ao ônus da prova se houver o non liquet quanto
à  prova,  isto  é,  se  o  fato  não  se  encontrar  provado.
Estando  provado  o  fato,  pelo  princípio  da  aquisição
processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo
irrelevante indagar-se sobre quem a produziu.  Somente
quando não houver a prova é que o juiz deve perquirir
quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.”

“  I.10.  Regra  geral.  Segundo  a  regra  estatuída  por
Paulo,  compilada  por  Justiniano,  a  prova  incumbe  a
quem afirma e não a quem nega a existência de um fato
(Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a
existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como
ensejador de seu direito.” 

Desta forma, não tendo se desincumbido do
ônus probatório ao qual vinculado, não pode o apelante esperar que o bafejo
da sorte lhe traga decisão favorável em juízo.

Por tudo o que foi  exposto,  REJEITADAS
AS  PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO ao  recurso  de  apelação  cível
interposto.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 04de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

1Código de Processo Civil Comentado, 12ª edição, Editora RT, páginas727/728.
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