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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000697-79.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FRANCISCO 
CARLOS DE CARVALHO, é apelado MANASCA EVENTOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21ª 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 SILVEIRA PAULILO 
(Presidente) e ITAMAR GAINO.

São Paulo, 14 de abril de 2016.

Maia da Rocha

Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 26937

APEL Nº: 1000697-79.2014.8.26.0562

COMARCA:  SANTOS

APTE.  : FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO

APDO.  : MANASCA EVENTOS LTDA

*CAMBIAL  Cheque  Cerceamento de defesa inocorrente, pois 

as provas já constantes dos autos ministram elementos suficientes 

à adequada cognição da matéria de fato em torno do qual gravita 

a demanda, remanescendo questão unicamente de direito a ser 

deslindada - Ordem de pagamento à vista sem causa - Título 

literal e autônomo - Devedor que confirma a emissão dos títulos  

Transmissão a terceiro de boa-fé  Inoponibilidade das exceções 

pessoais  Protesto que constitui exercício regular do direito  

Declaração de inexigibilidade da cártula supostamente em 

propriedade do credor original  Impossibilidade  Ausência de 

demonstração de que o título, autônomo, não circulou  Recurso 

não provido*

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido e 

condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios fixados em R$3.000,00, nos termos do artigo 20, § 

4º, do CPC. Revogada a decisão de fls.36.

Apela o autor aduzindo, em apertada síntese, preliminar de 

cerceamento de defesa. No mérito, assevera que a Lei é explicita: quem 

endossa garante o pagamento do cheque, seja o endossatário quem for. A Lei 

não fez exclusões, portanto, não cabe criar exceções à margem da lei. Pouco 

importa se o endossatário do título for uma sociedade de fomento mercantil ou 

banco ou uma pessoa física. Isso não diminuirá a garantia gerada pelo 

endosso. Pede o provimento do recurso.

Recurso recebido, preparado e com contrarrazões.
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É o relatório.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois cabe 

ao juiz, de ofício, ou a requerimento das partes, indeferir as diligências inúteis 

ou meramente protelatórias, decisão que não viola o princípio constitucional 

da ampla defesa e do contraditório, se a questão de mérito trata unicamente 

sobre matéria de direito, ou, se sobre matéria de direito e de fato, não houver 

necessidade de produção de provas, sendo suficientes os elementos já 

carreados aos autos. Assim, é a partir da análise da causa que o Juiz verifica o 

cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a 

situação do artigo 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do CPC, é 

uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda 

(Ap. n. 117.597-2, 9a. Câmara Civil do TJSP, RT 624/95).

Ademais, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a 

necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos 

para embasar o convencimento do Magistrado (RE n. 101.171-8-SP).

No caso em exame, o D. Juízo monocrático considerou 

desnecessário prolongar inutilmente o feito, com juntada de novos 

documentos ou até mesmo expedição de ofícios, para produção de prova 

documental, vez que a matéria já está provada, não tendo que se falar em 

qualquer ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório 

ou devido processo legal. As provas já constantes dos autos ministram 

elementos suficientes à adequada cognição da matéria de fato em torno do 

qual gravita a demanda, remanescendo questão unicamente de direito a ser 

deslindada. 

O cheque, em decorrência da lei, representa ordem 

incondicional de pagamento à vista, literal e autônomo, ou seja, sem causa.

O simples saque da cártula pelo emitente o torna devedor 

da quantia que espelha.
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Por conseguinte, desnecessária a prova da origem pelo 

credor que está dispensado deste ônus.

A recorrente confessa ter sacado o cheque (fls.02), de 

modo que não cabe o questionamento sobre o motivo da emissão e da 

eventual rescisão contratual, pois o devedor assumiu o risco da circulação do 

título.

Consoante se depreende dos documentos acostados em 

razão de negócio jurídico celebrado (fls.95/97) com o a empresa Manasca 

Eventos Ltda, foi emitido cheque, no valor de R$ 138.000,00 pelo autor da 

demanda (fls. 26/27), sendo que este, amparado pelo princípio da autonomia, 

o repassou ao Sr. Jair da Ressurreição Paulo.

Aplicável à hipótese o princípio da inoponibilidade das 

exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.

Transmitidos os cheques a terceiros, a má-fé destes deve 

ser cabalmente demonstrada para que o emitente se exima do pagamento do 

título. Sem prova nesse sentido, presume-se a boa-fé.

Segundo estabelece o artigo 22, do Dec. Nº 57.595, de 

7.1.1996, “As pessoas acionadas em virtude de um cheque não podem opor 

ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o 

sacador, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador ao adquirir o 

cheque tiver procedido conscientemente em detrimento do devedor”.

Sobre o assunto, leciona Rubens Requião que “em toda a 

fase de 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 já lhe ter efetuado o 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 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” (Saraiva, 1977, vol. 2, p. 301, apud RT 809/251).

Neste prisma, em que pesem as afirmações do apelante, o 
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fato é que inexiste qualquer prova da má-fé do endossatário. A boa-fé se 

presume, a má-fé se comprova.

“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da 

prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está 

favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de Direito 

Processual Civil  CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO  Vol. II, p. 205).

Desse modo, ante a ausência de prova da má-fé do 

endossatário Sr. Jair da Ressurreição Paula quando da aquisição do cheque, e 

preenchendo os requisitos exigidos em lei específica, ao apresentar o título a 

protesto, o endossatário agiu acobertado pelo exercício regular de direito, 

excludente de suposta ilicitude (artigo 188, I, do CC). Portanto, não há que se 

falar em dano moral.

“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é 

suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua 

comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento 

experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de 

enriquecimento sem causa”. (TJPR  2ªC.  Ap. 64792-7  Rel. Sidney Mora  

j. 10.06.1998  RT 762/377).

De resto, revela-se inviável o pedido de declaração de 

inexigibilidade do título. Cuida-se de título de crédito autônomo e que circulou, 

o que impossibilita a declaração de inexigibilidade do cheque em poder do 

portador, presumidamente de boa-fé. 

Em suma, o direito aplicável e o conjunto probatório 

tornam inadmissível a pretensão da apelante, sendo de rigor a manutenção da 

r. sentença recorrida.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

MAIA DA ROCHA

Relator


