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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1004136-77.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MATEUS 
GIL DOS SANTOS, é apelada TATIANA APARECIDA TEODORO ELEUTERIO 
DA SILVA.

ACORDAM, em 38ª 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 FLÁVIO 
CUNHA DA SILVA (Presidente), ACHILE ALESINA E CÉSAR PEIXOTO.

São Paulo, 5 de dezembro de 2018

Flávio Cunha da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1004136-77.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Mateus Gil dos Santos
Apelado/a: Tatiana Aparecida Teodoro Eleuterio da Silva
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). João Thomaz Diaz Parra

Voto nº 36485

APELAÇÃO  Ação de cobrança. Cheques prescritos. 
Decisão de procedência.
Cerceamento de defesa. Não configuração. Aspectos 
fáticos autorizam o julgamento antecipado da lide. 
Legitimidade das partes e interesse de agir. Título 
repassado à ré. Ausência de comprovação de má-fé desta e 
da tese alegada. Manutenção da natureza cambiariforme do 
título, bem como de sua abstração e autonomia. 
Cartularidade. Sentença de mantida e confirmada nos 
termos do art. 252 do RITJSP. 
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 74/87) interposto contra sentença 

(fls. 65/72) que julgou procedente a ação de cobrança para:

“... condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 

10.050,00 (dez mil e cinquenta reais), a ser acrescida de correção monetária pelos 

índices oficiais a partir das datas de emissão dos cheques e de juros moratórios à 

taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da primeira apresentação 

dos títulos ao banco sacado.

Sucumbente o requerido, condeno-o ainda ao pagamento das custas 

judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, tendo em 

conta os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, no 

montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mas isso com as 

ressalvas do artigo 98, § 3º, do mesmo Estatuto, por ser o vencido beneficiário da 

gratuidade da justiça.”

No apelo alegou-se terem os cheques sido emitidos para o ex-sócio do 

réu recorrente que após desfazimento da parceria, ao invés de devolvê-los, os 

repassou. Defendeu ausência de relação comercial com a autora, sendo seu ônus tal 

prova, bem como e consequentemente, ilegitimidade das partes e falta de interesse 

de agir. 

O apelo, tempestivo e isento de preparo (fls. 28 e 60), foi contrariado 

(fls. 90/101). 
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Valor atribuído da causa (21/02/2018): R$ 17.041,70 (fls. 07).

É o relatório.

O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser 

confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam 

inteiramente adotados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que 

assim dispõe: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os 

fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de 

mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.”

Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido 

utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio 

constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros 

precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1ª Câmara); AI 

99010153930-6 (1ª Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2ª 

Câmara); Apelação 99010031478-5 (3ª Câmara); Apelação 994050097355-6 (5ª 

Câmara); Apelação 99401017050-8 (6ª Câmara); Apelação 99109079089-9 (11ª 

Câmara); Apelação 99010237099-2 (13ª Câmara); AI 99010032298-2 (15ª Câmara); 

Apelação 99109084177-9 (17ª Câmara); Apelação 99100021389-1 (23ª Câmara); 

Apelação 99207038448-6 (28ª Câmara).

O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando 

reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar 

o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem 

que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp 

n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 

641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 

2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª 

Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).

Transcreve-se, por oportuno, trecho da r. sentença:

 “VISTOS.
TATIANA APARECIDA TEODORO ELEUTERIO DA SILVA ingressou 

com "AÇÃO DE COBRANÇA" contra MATEUS GIL DOS SANTOS relativamente a 
3 (três) cheques emitidos por este, todos no valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos 
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e cinquenta reais), sacados contra o Banco Santander S.A., devolvidos por 
insuficiência de fundos. Pede a condenação do requerido ao pagamento do valor 
nominal total dos cheques devidamente atualizado e acrescido de juros, no importe 
de R$ 17.041,70 (dezessete mil, quarenta e um reais e setenta centavos). Acostados 
à petição inicial de fls. 01/07, emendada às fls. 16/17, vieram os documentos de fls. 
08/13, juntando-se posteriormente, com a emenda, os de fls. 18/26.

Citado, ofertou o requerido a contestação de fls. 33/42, alegando desde 
logo que os cheques versados nos autos foram passados a um exsócio seu, de nome 
Marcelo Huber Martins Hoffgen, como garantia de uma transação comercial 
envolvendo a empresa "ITQ - INSPEÇÃO TÉCNICA DE QUALIDADE LTDA.", 
mas, em razão de problemas ocorridos, a sociedade foi encerrada, vindo os títulos, 
numa sanha vingativa do beneficiário, a serem repassados a terceiros. Assim, 
invoca preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e falta de interesse 
de agir sob o fundamento de que não houve transação comercial ou relação alguma 
entre as partes capaz de ensejar a cobrança de que se trata. Como matéria de 
mérito, alega que a autora não se desincumbiu, tal como lhe competia, do ônus da 
prova, uma vez que não comprovou a relação comercial supostamente havida entre 
as partes.

Réplica às fls. 56/59.
Instadas as partes a especificarem provas, postulou o requerido a 

juntada de outros documentos e a colheita do depoimento pessoal da autora (fls. 
62/63), que se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 64).

É o relatório.
D E C I D O.
Reputando não haver necessidade de determinar a produção de outras 

provas, uma vez que as já constantes dos autos ministram elementos suficientes à 
adequada cognição da matéria de fato em torno da qual gravita a demanda, 
remanescendo questões unicamente de direito a serem deslindadas, considero ser o 
caso de proferir julgamento antecipado do pedido, nos moldes preconizados pelo 
artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Com esse desiderato, acentuo de antemão que as preliminares de 
ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir arguidas pelo 
requerido em sua contestação, na verdade se entrelaçam com o merecimento da 
causa, de modo que, para sua análise torna-se imprescindível ingressar em seara 
atinente à matéria de fundo. Sendo assim, aludidas questões prévias passam a ser 
apreciadas em conjunto com o mérito, consoante, aliás, preconiza a jurisprudência: 
"Quando há preliminar afeta ao mérito, juntamente com este deve ser ela 
apreciada" (TJMS - Ap. Cív. nº 36.084-9 - Fátima do Sul - Rel. Milton Malulei - J. 
06.09.1994).

Trata-se de ação de cobrança tendo por objeto 3 (três) cheques 
prescritos.

Formalmente, os títulos sobre os quais versa a demanda não 
apresentam nenhuma irregularidade. Preenchem, assim, sem sombra de dúvidas, 
todos os requisitos elencados no artigo 1º da Lei nº 7.357/85, apenas não se 
consubstanciando em títulos executivos extrajudiciais (Código de Processo Civil, 
artigo 784, inciso I, última figura), por estarem prescritos (Lei citada, artigos 33 e 
59), conforme já salientado.

E, segundo entendimento prevalecente na jurisprudência, sendo o 
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cheque, por sua própria natureza, autônomo e representativo de ordem de 
pagamento à vista, "não se discute a prova do motivo do não pagamento, mesmo 
quando fundado em ausência de transação com o portador" (JOÃO ROBERTO 
PARIZATTO, in "Execução Embargos", Editora Leud, 2ª Edição, 1989, pg. 183, 
citando Acórdão da 2ª Câmara do E. Tribunal de Alçada de Minas Gerais, na 
Apelação nº 17.773).

Colhe-se ainda da jurisprudência o ensinamento de que "o cheque é 
ordem de pagamento à vista e uma vez circulando ou entregue a portador de boa-fé 
transforma-se em título de crédito, formal e abstrato, sem mais qualquer vinculação 
com o negócio jurídico que determinou sua emissão, pois se deve respeitar o 
princípio da inoponibilidade da exceção pessoal, 'ex vi' do disposto na Lei 
7.357/85" (RT 736/251).

Releva ainda enfatizar que, de conformidade com princípio assente no 
direito brasileiro, a boa-fé se presume, isto é, enquanto a boa-fé não necessita de 
demonstração, a má-fé deve ser provada.

Como "presume-se de boa-fé o terceiro que recebe o cheque por simples 
tradição manual" (TARS - Ap. Cív. nº 25994 - Cachoeira do Sul - Primeira Câmara 
Cível - Rel. Cacildo de Andrade Xavier - J. 15.10.1981), cabe a quem alega a 
eventual má-fé o ônus de demonstrá-la, até porque, nos termos do artigo 374, item 
IV, do Código de Processo Civil, "não dependem de prova os fatos... em cujo favor 
milita presunção legal de existência ou de veracidade".

No caso dos autos, o requerido simplesmente deixou de alegar a 
eventual má-fé da autora, que recebeu os cheques mediante tradição manual, depois 
de regularmente endossados por seu primitivo beneficiário, conforme se observa de 
seus respectivos versos.

Prevalece, então, em toda a sua inteireza, a boa-fé da autora em receber 
os cheques das mãos do favorecido originário, depois de regularmente endossados, 
até porque, insista-se, o requerido sequer apresentou alegação concreta e expressa 
em sentido contrário, de modo que descabe levar o debate para o campo 
probatório.

Colocada a questão nesses termos, vale repetir e enfatizar que, "por 
força da regra insculpida no artigo 25, da Lei 7.357/85, se o portador do cheque 
estiver de boa-fé, responderá o emitente, integralmente, perante o terceiro, pois é o 
responsável pelo título que circulou por meio de endosso. Sendo sempre presumível 
a boa-fé, a prova em sentido contrário deve ser realizada de forma robusta pela 
parte que alega irregularidade na circulação do título" (TJDF - Ap. Cív. nº 
46.648/97-DF - 3ª Turma - Rel. Wellington Medeiros - J. 09.02.1998).

Significa dizer, ainda com a jurisprudência, que "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 nº 7.357/85, artigos 13 e 25" (STJ 
- REsp. nº 2814/MT - 4ª Turma - Rel. Min. Athos Carneiro - J. 19.06.1990).

Também já se decidiu que "o cheque representa uma ordem de 
pagamento à vista, sendo sua simples emissão o reconhecimento do débito, pelo 
emitente, o qual ordena ao banco o seu pagamento. 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 
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debendi' originária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo portador 
do título" (TAMG - Ap. Cív. nº 0358291-4 - Belo Horizonte - 6ª Câmara Cível - Relª 
Beatriz Pinheiro Caires - J. 18.04.2002).

Igualmente já se proclamou que "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. Na vida circulatória do cheque, por força do 
próprio conceito da autonomia dos títulos de crédito, o seu atual possuidor, ou 
portador de boa-fé, apenas se vincula, diretamente, com o devedor imediato, 
eliminando-se toda e qualquer inerência pessoal relativa aos anteriores possuidores 
do título, cuja função se considera meramente instrumental. É o princípio da 
abstração cambial" (TAMG - Ap. Cív. nº 0319173-3 - Contagem - 6ª Câmara Cível - 
Relª Beatriz Pinheiro Caíres - J. 26.04.2001).

Confiram-se, ainda nesse mesmo sentido, os v. acórdãos que assim 
restaram parcialmente ementados:

"AÇÃO ANULATÓRIA - CHEQUE - 'CAUSA DEBENDI'  
DESACORDO COMERCIAL - TERCEIRO DE BOA-FÉ - INADMISSIBILIDADE. A 
discussão da 'causa debendi', segundo jurisprudência reiterada de nossos tribunais, 
só é admissível entre as partes diretamente ligadas ao negócio que originou o título 
cambiário" (TAMG - Ap. Cív. nº 0362136-7 - São Sebastião do Paraíso - 3ª Câmara 
Cível - Rel. Mauro Soares de Freitas - J. 12.06.2002); 

“AÇÕES DECLARATÓRIA E CAUTELAR  OPOSIÇÃO 
FORMULADA CONTRA O PORTADOR DE CHEQUE  AUSÊNCIA DE PROVA 
DA MÁ- FÉ  IMPROCEDÊNCIA  RECURSO PROVIDO. O cheque é documento 
literal e autônomo e, tendo circulado, não permite sejam opostas pelo emitente 
contra o portador de boa-fé, exceções que aquele teria contra o primitivo 
beneficiário, a não ser diante da evidência de má-fé do referido portador. 
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” (TAMG  Ap. Cív. Nº 0300152-5  Virginópolis 
 7ª Câmara Cível  Rel. Geraldo Augusto  J. 28.06.2000); e, 

“CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULATÓRIA 
DE TÍTULO CAMBIAL  IMPROCEDENTE  RECURSO DE APELAÇÃO  
SENTENÇA PROFERIDA OBSERVADOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS  
CHEQUE AO PORTADOR EMITIDO EM GARANTIA DE NEGÓCIO QUE NÃO 
SE REALIZOU NÃO PERDE SUA EFICÁCIA COMO ORDEM DE PAGAMENTO 
À VISTA COM LIVRE CIRCULAÇÃO  TÍTULO AUTÔNOMO QUE NÃO SE 
VINCULA AO NEGÓCIO QUE LHE DEU ORIGEM  PRESENTES A LIQUIDEZ, 
CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TITULO  IMPOSSIBILIDADE DO EMITENTE 
OPOR EXCEÇÕES PESSOAIS DELE COM O SACADOR, AO TERCEIRO 
PORTADOR DE BOA-FÉ  ART. 22 DA LEI UNIFORME REFERENTE AO 
CHEQUE RECURSO DESPROVIDO” (TAPR  Ap. Cív. Nº 120497100  Curitiba 
 5ª Câmara Cível  Rel. Paulo Vasconcelos  J. 10.03.1999).

Aliás, em caso de certa forma assemelhado, assim já se decidiu:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL  Cambial  Cheque  

Emissão em pagamento de compra de pisos cerâmicos  Transmissão por terceiro 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de boa-fé por endosso a empresa de 'factoring'  Alegação posterior de insatisfação 
com a mercadoria  Inviabilidade das alegações ou de exceções de caráter pessoal 
contra o endossatário  Reconhecimento da autonomia e abstenção das relações 
cambiárias” (1º TACivSP  Ap. Cív. Nº 0757848-7  Ribeirão Preto  1ª Câmara  
Rel. Vasconcellos Boselli  J. 03.05.1999).

De se acolher, portanto, a pretensão da autora, condenando-se o 
requerido ao pagamento dos valores estampados nos cheques. (...)”  grifo nosso

Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, já que não 

houve vício ou coação na emissão dos títulos, pelo contrário, admite-se relação 

jurídica com um ex-sócio que os repassou à recorrida.

Ora, é sabido que tais títulos por força do princípio da abstração, se 

desprendem da relação jurídica da qual derivam, perante terceiros. Com efeito, 'os 

direitos decorrentes dos títulos são abstratos, não dependentes do negócio que deu 

lugar ao nascimento do título. (...) Abstratos são os direitos, porque independem do 

negócio que deu origem ao título' (Fram Martins. Títulos de Crédito, vol. 1, Editora 

Forense, Rio de Janeiro, 1997, p. 9/10). 

Cabe aqui ilustrar com lição da doutrina:

“Segunda De Semo, 'o cheque é um título cambiário, a ordem ou ao 

portador, literal, formal, autônomo, abstrato, continente da ordem incondicional, 

dirigida a um banqueiro, junto ao qual o emitente possui fundos disponíveis 

adequados, para pagar à vista a soma nele mencionada. Cambiário, porque dotado 

de eficácia executiva. Literal porque a obrigação do devedor e o correspondente 

direito encontram na enunciação cartular o fundamento e os limites; formal, porque 

obedece aos requisitos prescritos de forma; abstrato, porque é atribuída eficácia 

obrigatória à pura e simples declaração cartular, prescindindo da causa jurídica 

que determinou a emissão' (Diritto Cambiario, Mlao, Giuffrè, 1953, pp. 718/719).” 

(Doutrinas Essenciais  Direito Empresarial, Organizador Arnoldo Wald, Vol. V, 

Títulos de Crédito, Ed. RT, pg. 496/497).

Nesse ponto, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais 

perante o terceiro de boa-fé impede que o emitente do cheque suscite, em face do 

atual portador, questões referentes ao negócio jurídico que deu azo à emissão da 

cártula. De outro lado, nada obsta que o apelante persiga seu intento via regressiva, 

pelas vias ordinárias adequadas, ajuizando a ação contra quem entender cabível, 
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pleiteando o que for de direito a fim de reaver o prejuízo alegado. 

Assim, o possuidor do título é terceiro de boa-fé, não podendo ser 

responsabilizado por desavenças comerciais estranhas à sua pessoa. A eventual falha 

de diligência por não investigar a origem das cártulas não se confunde com má-fé, 

sobretudo porque a velocidade inerente aos meandros negociais não deixa, em regra, 

espaço para este tipo de procedimento. 

Nesse passo, tratando-se a ré de terceira, é sabido que apenas a 

comprovação de sua má-fé, ou seja, do seu conhecimento quanto a eventual distrato 

ou descumprimento contratual, excluiria a exigibilidade do título. No caso em tela, 

como mencionado na r. sentença, o recorrente não produziu nenhuma prova de 

eventual má-fé no endosso dos cheques ou no seu recebimento e, intimado, 

manifestou interesse apenas no depoimento pessoal da autora (fls. 62/63). 

Dessa forma, a aquisição do título foi regular, sem qualquer prova de 

conhecimento de eventual irregularidade no negócio originário, devendo ser mantida 

a natureza cambial do cheque e de sua cartularidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO 
JULGADA IMPROCEDENTE  CHEQUE  cártula emitida para pagamento de 
valores em sede de contrato celebrado entre a apelante e empresa de construção 
civil  alegação da existência de pacto firmado quando da celebração do negócio 
acerca de proibição de circulação do título  circunstância que não obstava a 
circulação do cheque emitido com a cláusula à ordem  circulação que estaria 
obstada somente em caso de aposição de cláusula 'não à ordem' no anverso do 
título  apelado que recebeu o título por meio de endosso translativo  circulação 
do cheque que implicou a desvinculação da relação fundamental que lhe deu 
origem  hipótese de aplicação do secular princípio da inoponibilidade das 
exceções pessoais ao terceiro de boa-fé  má-fé do apelado não demonstrada no 
caso dos autos  sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do 
TJSP  recurso desprovido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL  apelo interposto na 
vigência do Novo Código de Processo Civil  hipótese de majoração dos honorários 
advocatícios devidos ao curador especial do apelado para R$ 2.000,00, nos termos 
do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC de 2015. Resultado: recurso desprovido.” 
(TJSP; Apelação 0226511-62.2011.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão 
Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data 
do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)

“INEXIGIBILIDADE. Cheque emitido ao portador. Título de crédito 
posto em circulação. Fato incontroverso. Hipótese análoga à transmissão do título 
de crédito por via de endosso. Inoponibilidade das exceções pessoais do devedor. 
Ausência de prova da má-fé do endossatário. Precedentes do C. STJ e desta C. 
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Câmara. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. 
Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 
1002239-27.2014.8.26.0597; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 
12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017)

“Embargos à execução. Cheques. Transferência. Existência de relações 
jurídicas distintas entre o emitente e o credor originário e outra com o atual 
beneficiário/portador. Inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. 
Princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito. Título hígido em 
relação ao réu, terceiro de boa-fé. Má-fé que não se presume, depende de prova, 
inexistente no caso concreto. Incidência de juros e correção monetária, a partir do 
vencimento dos títulos. Recurso desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação 
3002328-06.2013.8.26.0062; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª 
Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri - 1ª Vara; Data do Julgamento: 
01/05/2017; Data de Registro: 01/05/2017)

Assim, descabe acolhimento de cerceamento de defesa, já que a 

compreensão dos fatos já se deu pelas provas produzidas, o que autoriza o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I do CPC/73, mantido no art. 355, I 

do novo diploma, pois não se vislumbra imprescindibilidade da dilação probatória 

pretendida, conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “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 nº 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789). 

No mesmo sentido, esta C. Corte já decidiu que "para que se tenha 

caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação 

probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas 

com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só 

apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se 

mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o 

julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao 

apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou 

àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. 990.10.076540-0, 21ª Câmara de Direito 

Privado, j. 9.2.2011, Rel. o Des. Itamar Gaino).

Sobreleva notar que cabe ao juiz, nos termos do art. 125, II do CPC/73 

(art. 139, II do nCPC), velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com 

fundamento no art. 130 do antigo ou art. 370 do novo CPC mesma lei, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências inúteis ou 
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meramente protelatórias. 

Assim, não havendo dispensa de prova pertinente e relevante para o 

desate da lide, desnecessária a realização de provas que apenas alongariam a solução 

judicial sem nada acrescentar ou modificar nos fatos já clareados, não cabe 

acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa quanto à produção da prova 

requerida.

E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos 

que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil 

e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Por fim, tendo a ação sido proposta já sob o novo diploma processual, 

aplica-se o novo diploma. Assim, considerando que na origem a sucumbência foi 

fixada em 15% do valor da condenação, cabe fixação nessa instância diante do 

desprovimento do recurso, a título de verba honorária recursal, em mais 5%, a fim 

de observar o limite legal de 20% do valor da condenação, em respeito ao referido § 

2º do art. 85 do NCPC. 

Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam 

expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais 

mencionados. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

           FLÁVIO CUNHA DA SILVA

                               Relator
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