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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1014197-46.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
WASHINGTON JUNIOR GONÇALVES DE LIMA, é apelado MONUMENTO 
TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª 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 ANA DE 
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto), 
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.

São Paulo, 6 de setembro de 2016.

Heraldo de Oliveira
relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Apelação Nº: 1014197-46.2014.8.26.0003 - São Paulo - Voto nº 36572                 
 RTC/APC/RC/MPZ/PMR/AMN

2

VOTO Nº: 36572
APEL.Nº: 1014197-46.2014.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.  : WASHINGTON JUNIOR GONÇALVES DE LIMA
APDO.  : MONUMENTO TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO 
         MERCANTIL LTDA

*COBRANÇA  Endosso  Empresa de Factoring  
Transferência do título a empresa de fomento mercantil  
Emitente impossibilitado de opor ao endossatário de boa-
fé, exceção pessoal que teria contra o endossante após 
transferência por endosso - Artigo 25 da Lei 7.357/85  
Sentença mantida  Recurso não provido.*

Trata-se de ação de cobrança julgada 
procedente pela r. sentença de fls. 231/233, condenando o 
réu ao pagamento do valor grafado no cheque, corrigido 
desde 18/07/14, acrescidos de juros de 1% ao mês da data 
de devolução, e condenando ainda no pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 
19% sobre o valor da condenação.

Não se conformando com os termos da r. 
sentença, o requerido apresentou a apelação de fls. 
236/244, sustentando que é preclusa a prova testemunhal, 
pois a autora não apresentou o rol de testemunhas com a 
petição inicial. O cheque em questão não tem lastro, e no 
caso não se trata de compra e venda, e sim de prestação 
de serviço de assessoria técnica na área química. As 
testemunhas da autora devem ser recebidas com reserva, 
pois possuem interesse direto na demanda em razão de 
serem sócios da RJL, responsável pelo cheque entregue a 
apelada. Requer provimento ao apelo.

Recurso tempestivo, preparado e 
respondido.

É o relatório.

Em que pese o inconformismo do apelante, a 
r. sentença deve ser mantida por seus jurídicos 
fundamentos.

Não procede a alegação de preclusão da 
prova testemunhal, pois a prova é feita para o 
convencimento do Juiz, e uma vez que o magistrado 
entendeu por bem ouvir as testemunhas, afastando o 
excesso9 de formalismo, a prova em questão deveria ser 
produzida, como de fato ocorreu.
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Ademais, foi feita a oitiva das 
testemunhas de ambas as partes, ou seja, foram ouvidas as 
duas testemunhas da autora e também a testemunha do 
requerido, e ainda que todas as testemunhas ouvidas 
tenham interesse indireto ou mesmo que direto na demanda, 
como alega o apelante, o MM. Juiz efetivou a devida 
valoração da referida prova, levando em conta todo o 
conjunto probatório dos autos, principalmente os 
documentos juntados e as alegações das partes.

No mérito, cabe esclarecer que a autora 
adquiriu da empresa RJL, por meio de cessão, os cheques 
que foram emitidos pelo réu.

O réu alega que os cheques foram dados em 
razão de prestação de serviço contratada com a empresa 
RJL, porém, as cártulas foram sustadas por defeito na 
prestação do serviço, anteriormente à operação de 
factoring.

Para esclarecer a questão, vale ressaltar 
o escólio de Carlos Roberto Gonçalves: “Faturização ou 
factoring, também denominado “fomento mercantil” é o 
contrato pelo qual uma instituição financeira ou empresa 
especializada (faturizadora) adquire créditos faturados 
por um comerciante  ou industrial, prestando a este 
serviços de administração do movimento creditício e 
assumindo o risco de insolvência do consumidor ou 
comprador, sem direito de regresso contra o cedente 
faturizado, recebendo uma remuneração ou comissão ou 
efetuando a compra dos créditos a preço reduzido” (in 
Direito Civil Brasileiro, 2ª edição, Ed. Saraiva, pág 
669)

A empresa de factoring se distingue das 
instituições financeiras porque adquire ativos 
financeiros, representados por títulos de créditos 
vencíveis, assumindo o risco pelos pagamentos 
posteriores, diverso dos bancos que tem a sua atividade 
determinada no artigo 17 da Lei 4.595/64, ou seja, 
executam operações que envolvam a capitalização de 
dinheiro, a intermediação de crédito e aplicação de 
recursos próprios ou de terceiros. Para funcionar 
dependem de autorização do Banco Central, e a sua 
estrutura deve estar de acordo com o artigo 18 da 
referida lei.

No presente, se verifica a regularidade da 
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operação com a juntada dos documentos de fls.09/13, onde 
a autora informa a compra dos títulos ao requerido, 
inclusive pedindo informação ao próprio emitente, ora 
apelante, sobre a regularidade da emissão das cártulas 
(fls.11).

De outro lado, o apelante em momento algum 
notificou ou informou por meio de mensagem eletrônica 
sobre a aludida irregularidade verificada na prestação do 
serviço, que teria motivado a sustação das cártulas, e a 
prova testemunhal produzida sequer se mostrou eficaz para 
tal fim.

Causa estranheza o apelante a fls. 11 
haver respondido a autora, informando que os cheques 
haviam sido regularmente emitidos por ele, sem, no 
entanto, fazer qualquer alusão sobre a referida 
irregularidade ocorrida com a empresa RJL, que negociou 
os títulos em questão.

Cabia ao apelante informar a autora sobre 
a irregularidade do negócio jurídico que deu ensejo a 
emissão dos cheques, para resguardar seu direito.

Certo é que, o cheque é título literal e 
abstrato, e uma vez que circulou e foi endossado a 
terceiro de boa-fé, não pode ser oposta qualquer questão 
ligada ao negocio subjacente, nos termos do artigo 25 da 
Lei 7.357/85, ainda que o endossatário seja empresa de 
factoring.

Nesse sentido:

“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 
a causa debendi originária não podem ser manifestadas 
contra terceiro legítimo portador do título” (JSTJ 
17/142: RT 661/188)

“Execução por título extrajudicial  
Cheques  Endosso  Compra e venda de mercadorias  
Alegação do emitente de inadequação do preço de mercado 
dos bens e da sua má procedência  Desacolhimento por 
falta de comprovação  Não pode o emitente do cheque 
nominal, depois de posto em circulação por endosso, opor 
ao endossatário exceção pessoal que teria contra o 
endossante  Inteligência do artigo 25 da Lei nº 7.357/85 
 Embargos do devedor rejeitados  Recurso desprovido” 
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(1º TAC/SP  Ap.899.514-8, 7ª Câmara, j.15.03.2005, Rel. 
Roberto Caruso Costábile E. Solimene) 

Não há prova de que a portadora, ora 
apelada, tenha adquirido o título de má-fé, ou em 
detrimento do devedor, a justificar a oponibilidade de 
exceções pessoais que teria contra o endossante. E também 
é de se salientar que quando se endossa um título, não há 
necessidade de se notificar o devedor. A relação que daí 
advém é autônoma em relação às demais.

"Na cessão o devedor pode opor ao 
cessionário a mesma defesa que teria contra o cedente. O 
devedor, segundo o art. 1.072 do Código Civil, pode opor 
tanto ao cessionário como ao cedente as exceções que lhe 
competirem no momento em que tiver conhecimento da 
cessão. No endosso, não: o endossatário não pode opor 
exceção senão diretamente contra o endossante que lhe 
transferiu o título" (Rubens Requião. Curso de direito 
comercial V. 2. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 339).

O cheque é título executivo extrajudicial 
que goza da presunção de liquidez, certeza e 
exigibilidade. 

Se havia intenção de impedir a circulação 
do título, o apelante deveria ter incluído a cláusula 
“não à ordem”, uma vez que a faculdade de transferi-los 
decorre da lei.

De forma que o requerido não logrou 
comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos 
ou impeditivos do direito da autora, ônus que lhe cabia 
demonstrar, nos termos do artigo 333, II do Código de 
Processo Civil.

Tendo em vista que o cheque é título não 
causal e autônomo, o qual possibilita a cobrança dos 
valores neles consignados, não há como acolher a 
pretensão do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao 
recurso.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
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