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Vistos...

Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com rescisão contratual e cancelamento de cheques, 

julgada parcialmente procedente, apenas para desconstituir 

o contrato celebrado entre a autora e o réu Francisco Alves 

Messias, condenando-o ao pagamento de R$ 887,00 (oitocentos 

e oitenta e sete reais) corrigidos desde a data do 

desembolso, com juros legais contados desde a citação (fls. 
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93/96).

Inconformada, a autora interpõe recurso de 

apelação, sustentando que a sentença é incongruente, pois 

na inicial da ação não foi requerida a imposição de 

qualquer obrigação aos co-réus Antonio e Marcel, mas apenas 

a sustação do protesto do título que apresentaram para 

protesto. Defende ser descabida a sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, primeiro porque é 

beneficiária da gratuidade judiciária, e segundo porque um 

dos réus foi revel e os demais foram defendidos pela 

Defensoria Pública, no papel de curadora especial. 

Persegue, assim, a reforma da r. sentença para que seja 

mantida a liminar de sustação de protesto anteriormente 

deferida, afastando-se a condenação ao pagamento de 

honorários e despesas processuais (fls. 99/103).

Tempestivo, desprovido de preparo, por ser a 

recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

e com contrarrazões, o recurso está pronto para julgamento.

É o relatório.

Inicialmente, deve ser mantida a r. sentença no 

que tange ao pedido de cancelamento do cheque emitido pela 

autora.

A autora, ora apelante, em sua petição inicial 

narra que não conhece os corréus Antonio Marraci Madeiras 
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ME e Marcel Douglas de Lima e que acredita que os mesmos 

receberam o cheque de Francisco Alves Messias, com quem 

haviam contratado a prestação de serviços que não foi 

cumprida a contento.

Ocorre que o cheque não é título causal, e por 

essa razão está dotado de autonomia e abstração, ou seja, 

pode circular livremente, não se exigindo do destinatário 

final a prova de concretização do negócio subjacente à sua 

emissão.

Com efeito, o art. 25 da Lei nº 7.357/85, 

estabelece que “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”.

Dessa forma, a oposição de exceções pessoais, 

como a alegação de que o cheque foi emitido para pagamento 

de prestação de serviços que não foi realizada a contento, 

somente poderia ser oposta em hipótese de portador de má-fé 

do cheque, o que em momento algum se comprovou.

Assim, tendo em vista que a própria apelante 

reconhece a circulação do cheque, não se pode impedir o 

protesto do título por aquele que recebeu a cártula sem 

conhecimento de qualquer vício que a inquinasse. Nesse 

sentido, essa C. Câmara assim já deixou assentado que:
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“Título de crédito  Embargos à execução  

Cheque - Art. 25 da Lei nº 7.357/85  

Inoponibilidade das exceções pessoais a 

terceiros  Improcedência  Aplicação do art. 

252 do Regimento Interno do E. TJSP  Sentença 

ratificada  Apelação não provida (Apel n. 

0006250-69.2009.8.26.0637  Rel. Des. Gil Coelho 

 J. 30/08/2013).

Por outro lado, o recurso merece parcial 

provimento no que se refere à condenação da autora ao 

pagamento de honorários advocatícios aos corréus Antonio e 

Maciel.

Cabe destacar que é possível a condenação de 

beneficiário da assistência judiciária gratuita ao 

pagamento das verbas de sucumbência, ficando suspensa a sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade da parte 

fazer frente a tais despesas, sem prejuízo do próprio 

sustento, conforme previsto no artigo 12 da Lei 1060/50.

No caso dos autos, os apelados não dispenderam 

nenhum valor com a contratação de advogados, sendo 

patrocinados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

que exerceu o encargo de curadora especial dos réus citados 

por edital.

Ademais, a atuação da Defensoria nos autos se 

limitou à apresentação de contestação por negativa geral 
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(fls. 87) e contrarrazões ao presente recurso. 

Portanto, deve ser afastada a condenação da 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, pois seja 

na representação dos necessitados em juízo, seja em razão 

de sua atuação como curador especial, o Defensor Público é 

sempre remunerado pelo Estado.

E o entendimento pretoriano é no sentido de que: 

“(...)É cediço que o ônus da assistência judiciária 

gratuita é do Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a 

Defensoria Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever 

de nomear um defensor dativo ao pobre ou revel. (...) A 

indispensabilidade da atuação do profissional do Direito 

para representar a parte no processo gera ao defensor 

dativo o direito ao arbitramento de honorários pelos 

serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo 

Estado” (Ag. nº 305.017/MA  Segunda Turma - Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha -  J. 02.02.04  DJ 12.02.04).

E esta C. 11ª Câmara de D. Privado também já se 

manifestou nesse sentido:

“Agravo de instrumento interposto pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

que atua como curador especial. Postulação 

de honorários. Descabimento.

A curadoria especial é exercida pela 

Defensoria Pública como função 

institucional consoante a exegese contida 
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no artigo 4º, inciso XVI da Lei 

Complementar nº 80/94.

O artigo 130, inciso III da Lei 

Complementar nº 80/94 impede ao defensor o 

recebimento de verbas em razão de suas 

atribuições. Honorários que não possuem 

natureza de despesas processuais, não 

podendo, portanto, ser equiparados aos do 

perito judicial.

Precedentes do C. Superior Tribunal de 

Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

Não provimento do recurso.”

(AI nº 0057157-48.2011.8.26.0000, TJSP, 

11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Rômolo 

Russo Júnior, J: 30/06/2011);

Pelo exposto, com fulcro no art. 557, §1º A, do 

Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao 

recurso, apenas para afastar a condenação da autora ao 

pagamento de honorários advocatícios.

São Paulo, 18 de agosto de 2014.

Walter Fonseca
Relator
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