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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
4009511-21.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
VANDERLEI TREVIZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado D M DE ALMEIDA 
COBRANÇAS ME.

ACORDAM, em 19ª 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 Exmo. Desembargadores RICARDO 
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), RICARDO NEGRÃO E JOÃO 
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 9 de março de 2015.

Sebastião Junqueira  
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº : 35.496  -  Digital
Apelação nº : 4009511-21.2013.8.26.0576
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelante : VANDERLEI TREVIZAN (justiça gratuita)
Apelada : D. M. DE ALMEIDA COBRANÇAS ME
Parte : VAGAS TRANSPORTES LTDA ME

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheques - Emissão 
reconhecida - Literalidade e autonomia - Julgamento 
antecipado - Cerceamento de defesa não ocorrente - Aplicação 
do princípio da inoponibilidade das exceções aos portadores de 
boa-fé - Inteligência do art. 25 da Lei nº 7.357, de 02 de 
setembro de 1985 - Alegação de cobrança excessiva e 
agiotagem - Inexistência de prova - Ônus do embargante - 
Inteligência do art. 333, inciso I, do CPC - Possibilidade de 
preenchimento posterior dos títulos (Súm. 387/STF) - Decisão 
mantida, por outros fundamentos.

Trata-se de embargos à execução julgados improcedentes 
pela decisão de fls. 185/189, de relatório adotado; recorre o embargante 
Vanderlei tecendo considerações sobre os fatos; sustenta cerceamento de defesa, 
diante do julgamento antecipado; afirma que a embargada não se desincumbiu do 
ônus imposto pelo art. 333, inc. II, do CPC; insiste na prática de agiotagem pela 
embargada; pretende a reforma do julgado (fls. 194/201); recurso regularmente 
processado e respondido (fls. 226/236).

Relatório do essencial.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa. 
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para seu convencimento, sendo-lhe 
facultado permitir a produção de provas necessárias à instrução do feito, atento a 
requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 130 do Código de 
Processo Civil. Nunca é demais ressaltar que o magistrado é o destinatário da 
prova, nos termos do art. 131, do mesmo diploma legal, devendo ser 
homenageado o princípio da livre persuasão racional. 

Outrossim, ainda que os cheques não tenham sido 
integralmente preenchidos por ocasião da emissão, este fato não implica, a 
princípio, nulidade em razão da disposição contida na Súmula nº 387 do E. STF:

“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode 
ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do 
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protesto.”

Ademais, deve ser trazido à colação o precedente 
jurisprudencial de inteira aplicação ao caso concreto:

“MÚTUO - Empréstimo com garantia de nota promissória - 
Título assinado em branco - Concordância, portanto, do devedor 
em que seja preenchido pelo mutuante - Inexistência de 
obrigação deste de prestar contas - Ação improcedente - 
Declaração de votos vencedor e vencido.

Firmado contrato de mútuo com garantia de nota promissória 
assinada em branco, admite o devedor que o mutuante o 
complete, não existindo da parte deste a obrigação de prestar 
contas.” (RT. 630/135)

A questão subjacente trata-se de ação executiva com base 
em títulos de crédito (cheques), de emissão reconhecida; a divergência decorre 
de que os cheques teriam sido entregues para pagamento de dívida com cobrança 
de juros capitalizados, em virtude da prática de agiotagem pela empresa 
embargada.

Os embargos foram julgados improcedentes, tendo em vista 
que reconhecida a validade dos títulos e a ausência de prova do quanto alegado 
pelos embargantes; daí o inconformismo.

Analisando os autos, notadamente, os cheques copiados a 
fls. 44/61, verifica-se claramente que os títulos foram entregues à embargada 
através de endosso; de modo que, a despeito das alegações do embargante, deve 
prevalecer a autonomia e literalidade do título de crédito, vez que não nega a 
emissão. 

Se a apelada recebeu os cheques, ainda que não tenha 
participado da relação primitiva; importante ressaltar que 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. Trata-se do princípio da abstração cambial.

Em síntese: A discussão da “causa debendi” só é admissível 
entre as partes diretamente ligadas ao negócio que originou o título cambiário. 
Além disso, as exceções não podem ser opostas ao terceiro, por efeito do que 
dispõe o art. 25 da Lei nº 7.357/85, que, sem outra prova, por princípio jurídico, 
é de boa-fé. 
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Neste sentido o precedente do E. Superior Tribunal de 
Justiça:

“Execução ajuizada por portador de cheque, terceiro de boa-fé. 
Embargos do devedor oferecidos pelo emitente, alegando 
descumprimento do negócio subjacente, rejeitados pela sentença 
e acolhidos em segundo grau de jurisdição.

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. 
Recurso especial conhecido e provido, para o restabelecimento 
da sentença de improcedência dos embargos.” (Rel. Min. Athos 
Carneiro RSTJ 13/379)

Com efeito, se o apelante não questiona a assinatura dos 
títulos, admite a relação negocial, certo que não apresentou qualquer elemento 
sintomático do quanto alegado. Portanto, diante do princípio da literalidade, não 
há como acolher a resistência, tendo em vista que o apelante não se desincumbiu 
do ônus imposto pelo art. 333, inc. I, do CPC.

O mesmo pode ser dito quanto à tese de exigência de juros 
extorsivos, na medida em que não apresentado qualquer documento que 
demonstrasse os juros praticados.

Diante deste quadro, forçoso reconhecer que os títulos em 
tela gozam de autonomia; estão revestidos das formalidades legais, 
representativos de dívida líquida, certa e exigível. E porque os cheques 
circularam, não podem ser opostas exceções pessoais.

Como consequência, outra não deve ser a solução da lide; a 
r. sentença merece ser confirmada, agora por outros fundamentos.

Por tais razões, negam provimento ao recurso.

SEBASTIÃO JUNQUEIRA
               Relator
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