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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001853-09.2009.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MUNIMAKE 
TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME, é apelado MIRA FACTORING 
FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 20ª 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 REBELLO 
PINHO (Presidente) e LUIS CARLOS DE BARROS.

São Paulo, 16 de dezembro de 2013. 

CORREIA LIMA
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0001853-09.2009.8.26.0526 - Salto - Voto nº 23.636 2

VOTO Nº: 23.636
APEL. Nº: 0001853-09.2009.8.26.0526 (990.10.032957-0)
COMARCA: Salto
APTE.: Munimake Transportes e Locação Ltda. Me.
APDA.: Mira Factoring Fomento Mercantil Ltda.

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO  Cheque  
Transmissão do título por endosso translativo à empresa de 
factoring  Autonomia das obrigações cambiárias  Distrato do 
negócio subjacente  Portadora legítima e de boa-fé  Protesto  
Exercício regular do direito creditício cambial  Princípio da 
inoponibilidade das exceções pessoais  Improcedência dos 
embargos  Recurso improvido. 

1. Trata-se de embargos à execução por título 

extrajudicial (cheque nº 411804, no valor de R$6.500,00, emitido em 

10.07.2008, protestado em 25.08.2008, fls. 35) opostos por Munimake 

Transportes e Locação Ltda. Me. em face de Mira Factoring e Fomento 

Mercantil Ltda. Me. (endossatária translativa, fls. 36), julgados 

improcedentes pela r. sentença de fls. 108/110, de relatório a este 

integrado, condenando a embargante ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor 

atualizado da execução.

Apelou a embargante em busca da reforma aduzindo, 

em resumo, que (1) as máquinas que lhe foram vendidas e que 

ensejaram a emissão do cheque estavam sem condições de 

funcionamento, (2) já ingressou com ação declaratória de nulidade de 

título de crédito em face da endossante, (3) o negócio subjacente tornou-

se imperfeito, (4) o cálculo deve ser corrigido para adotar a propositura 

da demanda como data de início da correção e (5) houve cerceamento de 

defesa em razão da não apreciação do pedido de produção de provas (fls. 

113/122).     

A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-

se o preparo (fls. 123 e 124).  
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É o relatório.  

2. O recurso não procede.

 3. Inocorreu o pretenso cerceamento de defesa, a teor 

do disposto no art. 330, inciso I, do CPC.

A dilação instrutória pretendida, oitiva de 

testemunhas (fls. 104), revelava-se impertinente e inoportuna, 

consubstanciando diligências inúteis ou protelatórias que cumpria 

fossem dispensadas para assegurar-se a regularidade e ágil desate da 

lide a ser composta, atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 125, 

II, 130, 330, I, do CPC.

Cabe ao Juiz a análise dos elementos probatórios e, 

portanto, a conveniência de realização ou não de outras provas para o 

seu convencimento.

A respeito iterativos ensinamentos pretorianos 

indicam o melhor norte, in verbis:

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido 

cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica - 

Provas documentais satisfatórias.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do 

julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria 

exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável 

a produção de outras provas além das documentais existentes nos 

autos.” (RT 594/132).

“Constantes dos autos elementos de prova suficientes 

para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de 

defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ-4ª Turma, Ag. 

14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2ª col., em., apud Theotonio 

Negrão. CPCLPV. 32ª ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 09.01.2001, 
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p. 408, nota 2a ao art. 330).

“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - 

Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento 

antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223). 

4. A matéria suscitada não é de alta indagação. Na 

verdade, ao emitir cheque para fazer pagamento, é cediço e de prática 

rotineira que o emitente se submete, por força de lei, ao regime cambial, 

pelo qual manifesta a vontade de se obrigar por título, cuja circulação e 

cobrança obedecem a regras próprias do direito cambiário. Assim, resta 

implícita a sua concordância com o endosso do título e a negociação do 

crédito cartular perante terceiros, contra os quais, por óbvio, não pode 

opor exceções fundadas na relação jurídica originária, salvo se o novo 

credor recebeu o quirógrafo conscientemente em detrimento do devedor. 

Essa é a regra jurídica aplicável à hipótese, prevista no artigo 25 da Lei 

nº 7.357, de 02.09.1985, que dispõe:

“Art. 25. 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”. 

FRAN MARTINS, em comentário a esse dispositivo 

legal, ensina:

“Como acontece com a letra de câmbio, a nova Lei do 

Cheque, como aconteceu com a Lei Uniforme sobre o cheque, também 

consagrou o princípio da inoponibilidade das exceções. Assim, nos 

termos do art. 25, se uma pessoa for acionada pelo portador em virtude 

de um cheque, não pode opor ao mesmo as exceções fundadas em suas 

relações pessoais com o sacador ou com os portadores anteriores, salvo 

se o portador, ao adquirir o cheque, tiver procedido conscientemente em 
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detrimento do devedor.” (“O Cheque Segundo a Nova Lei”. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1.987, p. 71).

Isso significa dizer que à apelante, emitente dos 

cheques e principal devedora, não aproveita a defesa ou exceção contra 

a apelada, terceira de boa-fé, fundada nas relações pessoais mantidas 

com a tomadora ou credora direta, Fernando Fernandes de Souza  

Sorocamp Empilhadeiras, endossante do título. Em razão do princípio 

da autonomia e independência (art. 13), o cheque, mesmo provindo da 

relação jurídica fundamental antecedente  venda de máquinas 

empilhadeiras , uma vez emitido, passa a ter vida própria na órbita 

jurídica. Tal abstração cambiária “faz-se presente quando a norma legal 

proíbe a dedução de defesa, por parte do devedor acionado, baseada nas 

relações pessoais com o emitente, consistentes na investigação do 

próprio negócio jurídico fundamental, isto é, o que deu origem à emissão 

do cheque. Por isso, o devedor não pode escudar-se no negócio jurídico 

que antecedeu o cheque, a fim de furtar-se ao cumprimento da 

obrigação por si contraída, ou, para usar uma expressão consagrada em 

direito cambiário, o devedor não pode investigar a causa debendi” 

(PEDRO SAMPAIO. “A Lei do Cheque”. Forense, 1988, p. 122).

A doutrina do eminente jurista RUBENS REQUIÃO, 

com a sabedoria e didática que lhe é peculiar, espanca qualquer dúvida 

a respeito da questão suscitada pela apelante embargante:

“A segurança do terceiro de boa-fé é essencial na 

negociabilidade dos títulos de crédito. O direito, em diversos preceitos 

legais, realiza essa proteção, impedindo que o subscritor do título se 

valha, contra o terceiro adquirente, de defesa que tivesse contra aquele 

com quem manteve relação direta e a favor de quem dirigiu a sua 

declaração de vontade. Por conseguinte, em toda fase da circulação do 

título, o emissor pode opor ao seu credor direto as exceções de direito 

pessoal que contra ele tiver, tais como, por exemplo, a circunstância de 
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lhe já ter efetuado pagamento do mesmo título, ou pretender compensá-

lo com crédito que contra ele possuir. Mas, se o mesmo título houver 

saído das mãos do credor direto e for apresentado por um terceiro, que 

esteja de boa-fé, já nenhuma exceção de defesa ou oposição poderá usar 

o devedor contra o novo credor, baseado na relação pessoal anterior. 

Este, ao receber o título, houve-o purificado de todas as relações 

pessoais anteriores que não lhe dizem respeito.” (Curso de Direito 

Comercial. Ed. Saraiva, 1982, 2º vol., nº 514).

A jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de 

Justiça, em perfeita harmonia com o entendimento doutrinário, 

assentou:

“O cheque é título literal e abstrato. Exceções 

pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a 

quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de 

boa-fé, questões ligadas à causa debendi originária não podem ser 

manifestadas contra o terceiro legítimo portador do título. Lei 7357/85, 

artigos 13 e 25. Recurso especial conhecido e provido, para o 

restabelecimento da sentença de improcedência dos embargos” (REsp 

2814-MT, JBCC 182/80; RSTJ 13/379 e RT 661/188). 

5. No caso concreto, o cheque foi transmitido pela 

empresa Fernando Fernandes de Souza à apelada, mediante contrato de 

fomento mercantil de 19.12.2007 (fls. 26/33), que não pode ser 

responsabilizada pela circunstância de a apelante ter desfeito o negócio 

subjacente, posto cuidar-se de inadimplemento contratual que não diz 

respeito ao portador de boa-fé e, portanto, não se reveste de fundamento 

jurídico para desconstituir a eficácia cambial do cheque.

Ademais, é incontroverso que a apelada recebeu os 

cheques, em virtude de contrato de fomento mercantil (fls. 26/33), 

tornando-se legítima portadora de boa-fé. Apresentado o cheque e 

recusado o pagamento, obrigatório o protesto dos cheques, no exercício 
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regular do direito creditício.

5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

CORREIA LIMA
RELATOR 

Assinatura Eletrônica
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