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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001064-42.2014.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante 
CLÓVIS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREDMAX 
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 CARLOS 
ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO 
BISOGNI.

São Paulo, 22 de setembro de 2015.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 3906
Apelação  nº 0001064-42.2014.8.26.0103
Apelante: Clóvis Teixeira 
Apelado: Credmax Factoring Fomento Mercantil Ltda
Comarca: Caconde
Juiz (a): Carlos Alexandre Aiba Aguemi

Recurso – Apelação – Atendimento das disposições do 
CPC, art. 514 – Preliminar de não conhecimento 
rejeitada.

Embargos à execução cambial  Cheque  Circulação  
Discussão da causa debendi que deu origem à emissão 
do título  Impossibilidade - Exceções pessoais são 
inoponíveis ao terceiro de boa fé - Prática de agiotagem 
e reparação por dano moral  Descabimento  
Cerceamento de defesa inocorrente  Sentença de 
improcedência  Manutenção  Recurso desprovido.

Ao adotado relatório de fls. 80/83, 

acrescenta-se ter a r. sentença julgado improcedentes os “embargos à 

execução de título extrajudicial” (cheque) e deixou de condenar o 

embargante nas verbas de sucumbência, por ser beneficiário da 

justiça gratuita.

Recorreu o embargante (fls. 86/103) 

sustentando, em síntese, cerceamento de defesa por não terem sido 

realizadas provas oral e pericial e, no mérito, reafirmou que o cheque 

foi emitido em pagamento pela aquisição de material de construção 

junto a terceiro que não cumpriu sua obrigação. Alegou prática de 

agiotagem e abalo moral que deve ser reparado.

O recurso foi preparado (fls. 104, 

apesar da gratuidade, fls. 70), foi recebido em seus regulares efeitos 

(fls. 105) e respondido com preliminar de não conhecido, por 

violação ao inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil 
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(fls. 107/118).

As partes não se opuseram à realização 

do julgamento virtual. 

É o relatório.

Não procede a arguição de não 

conhecimento do recurso. 

O recurso atende satisfatoriamente as 

disposições do artigo 514 do Código de Processo Civil, pois 

descreve os fundamentos de fato e de direito com os quais o apelante 

pretende a reforma da r. sentença, impugnando-a especificamente.

Sumariada a controvérsia e à vista de 

todo o processado, o inconformismo não prospera.

Não houve cerceamento de defesa.

As provas (oral e pericial) pretendidas 

eram desnecessárias.

A solução da controvérsia, por 

prescindir de dilação probatória além dos documentos trazidos pelas 

partes, foi adequada em sede de julgamento antecipado que, por isso, 

revelou-se conforme o artigo 330, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

Ademais, o Juiz é o destinatário das 

provas. Cabe a ele deferir as necessárias à instrução do processo e 

indeferir as que, no seu sentir, são inúteis, desnecessárias ou 

meramente protelatórias, tudo em conformidade com as normas 

insertas nos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.
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O apelante emitiu, em 18 de maio de 

2013, o cheque nº 850514, no valor de R$ 2.900,00, em favor de 

terceiro (Lourival Donizetti da Silva & Cia Ltda. ME) como forma 

de pagamento pela aquisição de material de construção.

Opõe-se à execução do título sob o 

fundamento de que não recebera daquele terceiro as mercadorias 

adquiridas.

Sem razão, contudo.

É sabido que o cheque é dotado de 

livre circulação, por endosso, e sendo a apelada terceiro de boa-fé 

contra ela não são oponíveis as exceções pessoais que o emitente 

tem contra seu credor originário. É que “as obrigações contraídas no 

cheque são autônomas e independentes” (art. 13 da Lei nº 7.357/85). 

Ademais, “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” (art. 25 da Lei nº 7.357/85). 

Aqui, restou incontroverso que o 

apelante emitiu o cheque sub judice a favor de terceiro (Lourival 

Donizetti da Silva & Cia Ltda.) que fez circulá-lo, por endosso, a 

benefício da apelada.

Assim, são inoponíveis a ela as 

exceções pessoais do emitente do título, o ora apelante. 

No mais, desarrazoadas as alegações 

recursais de prática de agiotagem e dano moral.

Como se disse, o cheque circulou 
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livremente e sem vícios a terceiro de boa-fé que o executa pelo seu 

valor nominal acrescido de correção monetária e juros legais (fls. 

40). Não há a menor evidência e fundamento jurídico a justificar a 

alegada prática de agiotagem.

De outro lado, o inadimplemento do 

apelante é incontroverso, razão pela qual nada justifica a pretensão 

de reparação por dano moral, pois a apelante exerce regular direito 

na execução do título de crédito (CF, art. 5º, XXXV).

Enfim, objetivamente considerada a 

plenitude da controvérsia à luz dos fatos e dos fundamentos das 

partes, o inconformismo do apelante não revela o desacerto da r. 

sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os 

elementos carreados aos autos, é mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, meu voto NEGA 

PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA

           Relator
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