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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004950-66.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante FABIO 
SILVA CAMPOS, é apelado FORTE CREDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 24ª Câmara Extraordinária 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 JOVINO 
DE SYLOS (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2017

MOURÃO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n. 1004950-66.2014.8.26.0609

Voto n. 12.570
Comarca: Taboão da Serra (3ª Vara Cível)
Apelante: Fábio Silva de Campos 
Apelada: Forte Crédito Fomento Comercial Ltda.    

MM. Juiz: Nelson Ricardo Casalleiro

Civil e processual. Embargos à execução julgados 
improcedentes. Pretensão à reforma integral 
manifestada pelo embargante. 

Incidência do princípio da inoponibilidade das exceções 
pessoais (artigo 25 da Lei do Cheque). Ação proposta 
por terceiro, cuja má fé não foi demonstrada, que 
recebeu o título de crédito (cheque) mediante endosso.       

RECURSO DESPROVIDO.    

I. Relatório. 

Consoante a petição inicial e os documentos que a instruíram 

(fls. 1/39), a Forte Crédito Fomente Mercantil Ltda., ora apelada, propôs ação 

de execução de título extrajudicial em face de Fábio Silva de Campos, ora 

apelante, tendo por objeto o cheque n. 000012, sacado contra o Banco Itaú 

S/A, emitido em 16 de junho de 2013, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).  

O executado ofereceu embargos à execução, aduzindo que 

aludido cheque foi emitido em favor da Office Prime Consultoria, que o 

endossou à exeqüente, inobstante sentença (transitada em julgado) proferida em 

ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que 

tramitou na 2ª Vara do Juizado Especial Cível do Foro Central dos Juizados 

Cíveis da Comarca de São Paulo, proposta por Vanessa Cristina Tenente 
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Martins em face da Office Prime, que obrigou esta a devolver àquela o título de 

crédito (além de outros três cheques, todos emitidos pelo embargante). 

A embargada ofereceu impugnação, pugnando pela 

improcedência dos embargos, sustentando, em síntese, “que recebeu os cheques de 

boa-fé e não participou do negócio jurídico que deu origem à emissão das cártulas, muito menos 

da execução do contrato, desconhecendo, portanto, as razões que levaram o embargante a 

requerer judicialmente sua dissolução” (fls. 44/46).

A sentença guerreada julgou os embargos improcedentes, na 

consideração de que “irrelevante que o negócio jurídico que originou a emissão da cártula 

tenha sido declarado nulo”, pois “o embargado fez prova do endosso do título”, 

acrescentando que, “ainda que assim não fosse, o cheque apresentado configura prova 

escrita do crédito atribuído ao embargado, independente da irregularidade do endosso  porque 

não nominativo, bem como eventual declaração da nulidade do negócio jurídico que o originou”. 

Os ônus da sucumbência foram imputados ao embargante, arbitrando-se a 

verba honorária em R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 52/53). 

Inconformado com a solução conferida à lide, o embargante 

interpôs esta apelação, que busca a reforma integral da sentença, para que os 

embargos sejam acolhidos, com a conseqüente inversão dos ônus da 

sucumbência (fls. 56/64).

Contrarrazões a fls. 89/96, pugnando pela manutenção do 

pronunciamento judicial hostilizado e pela condenação do apelante por 

litigância de má fé.

II  Fundamentação.

O recurso se sujeita ao Código de Processo Civil de 1973 

(sentença tornada pública  liberada nos autos digitais  em 10 de setembro de 

2015) e não comporta provimento.
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De acordo com o artigo 25 da Lei do Cheque, “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”. 

Discorrendo sobre esse dispositivo legal, Luiz Emygdio F. da 

Rosa Jr. ensina que ele “consagra o princípio da inoponibilidade, pelo obrigado, das 

exceções fundadas em relações pessoais, apenas quando for demandado por terceiro de boa-fé”, 

explicando que esse “princípio visa a facilitar a circulação do título, a proteger o terceiro 

adquirente de boa-fé, e resulta da autonomia das obrigações cambiárias” (Títulos de 

crédito. 5ª edição. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2007. Página 650).  

Adiante, o autor resume que “o devedor cambiário pode invocar a 

causa debendi quando acionado pelo credor com quem se relaciona diretamente no nexo 

cambiário ou por terceiro adquirente de má-fé”, mas “não pode quando demandado por 

terceiro de boa-fé” (idem, página 651). 

No caso concreto, o apelante sequer cogita da má fé da 

apelada, asseverando, isso sim, que a credora original agiu de má fé: “assim, resta 

claro e comprovado que a cobrança é indevida, conforme sentença judicial, transitada em 

julgado, eis que o endossante agiu de má-fé ao repassar o título a terceiro, e esta está realizando 

sua cobrança” (fls. 4).   

Corroborando a sentença recorrida, colhe-se o seguinte 

precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: 

FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE 
CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, 
PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO. 
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO 
APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA 
DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO BANCO SACADO, POR 
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INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É 
PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, 
NÃO CABENDO RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO 
DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO 
CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO 
MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE 
TER EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE 
AÇÃO CONSIGNATÓRIA.  O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE 
TÍTULO "À ORDEM", SEM QUE A CÁRTULA LHE TIVESSE SIDO 
DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO 
ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ. 1. Como é cediço, o 
interesse social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de 
crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança 
na sua aquisição, constituindo a inoponibilidade das exceções 
fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante 
afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação 
e negociabilidade dos títulos de crédito. (REQUIÃO, Rubens. Curso 
de direito comercial. 27 ed. Saraiva: São Paulo, v. 2, 2010, p. 
415-423) 2. Dessarte, o cheque endossado - meio cambiário próprio 
para transferência dos direitos do título de crédito, que se 
desvincula da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis 
vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, 
notadamente o da autonomia das obrigações cambiais - confere, 
em benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo 
(art. 27 da Lei do Cheque), os efeitos de cessão de crédito. De fato, 
a menos que o emitente do cheque tenha aposto a cláusula "não à 
ordem" - hipótese em que o título somente se transfere pela forma 
de cessão de crédito -, o endosso, no interesse do endossatário, tem 
efeito de cessão de crédito, não havendo cogitar de observância da 
forma necessária à cessão civil ordinária de crédito, disciplinada 
nos arts. 288 e 290 do Código Civil. 3. Assim, o art. 20, caput, da Lei 
do Cheque - no que em nada discrepa da Lei Uniforme de Genebra - 
esclarece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do 
cheque. Com efeito, a teor da legislação, fica límpido que "[o] 
cheque é um título que tem vocação de circular pela simples 
tradição manual". (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 14 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 313 e 314) 4. Como o endosso é 
plenamente compatível/aplicável ao fomento mercantil, é bem de 
ver que o princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 
constitucional ao poder do Estado, inclusive na sua função 
jurisdicional, que não se reveste de idoneidade jurídica que lhe 
permita criar ou restringir direitos conferidos por lei, "sob pena de 
incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de 
atuação material da lei em sentido formal". (ACO 1048 QO, Relator 
(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, 
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DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 
PP-00077 EMENTA VOL-02296-01 PP-00001) 5. Embora o contrato 
de factoring não se encontre sistematizado na legislação pátria, é 
certo que "liga-se à necessidade de reposição do capital de giro nas 
empresas, geralmente nas pequenas e médias". Bastante 
assemelhada ao desconto bancário, "a operação de factoring 
repousa na sua substância, numa mobilização dos créditos de uma 
empresa; necessitando de recursos, a empresa negocia os seus 
créditos cedendo-os à outra", que se incumbe de cobrá-los, 
adiantando-lhe o valor desses créditos (conventional factoring) ou 
pagando-os no vencimento (maturity factoring); obriga-se contudo 
a pagá-los mesmo em caso de inadimplemento por parte do 
devedor da faturizada. (BULGARELLI, Waldirio. Contratos 
mercantis. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 541-546) 6. Em recente 
precedente da Primeira Seção, EREsp 1.236.002/ES, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, aquele Colegiado pacificou que os 
escritórios de factoring não precisam ser registrados nos conselhos 
regionais de administração, pois suas atividades são de natureza 
eminentemente mercantil - já que não envolve gestões 
estratégicas, técnicas e programas de execução voltados a um 
objetivo e ao desenvolvimento de empresa -, sendo o traço 
característico da operação a aquisição de um crédito a prazo da 
faturizada. 7.  Por um lado, o art. 905, caput, do Código Civil 
estabelece que "[o] possuidor de título ao portador tem direito à 
prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao 
devedor", e o parágrafo único estipula que a prestação é devida 
ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do 
emitente. Por outro lado, não se pode perder de vista que a 
exigência, sem nenhum supedâneo legal, de que, mesmo com 
endosso de cheque "à ordem", a factoring endossatária terceira de 
boa-fé devesse se acautelar - demonstrando ter feito notificação à 
emitente e/ou procedido à pesquisa acerca de eventual ação 
judicial a envolver emitente e endossante -, mesmo adquirindo pelo 
meio próprio crédito de natureza autônoma (cambial), implica 
restrição a direitos conferidos por lei à recorrente, em manifesta 
ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cambiário 
- e, até mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela 
Constituição Federal (vide o art. 5º, II e XXII) 8. Ademais, a 
alegação da autora, ora recorrida, de ter feito a consignação em 
pagamento do crédito ao endossante da cártula (credor originário), 
não é relevante para afastar o direito do endossatário do título, 
pois a quitação regular de débito estampado em título de crédito é 
a que ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o 
poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor 
cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil, 
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inclusive, dispõe que a entrega do título ao devedor firma a 
presunção de pagamento). 9. A "negativação" do nome da autora, 
ora recorrida, em órgão do sistema de proteção ao crédito 
constituiu exercício regular de direito da Factoring. Com efeito, o 
art. 188, I, do Código Civil proclama não constituir ato ilícito os 
praticados no exercício regular de um direito reconhecido. 10. 
Recurso especial provido. (4ª Turma  Recurso Especial n. 
1.236.701/MG  Relator Ministro Luís Felipe Salomão  Acórdão de 
5 de novembro de 2015, publicado no DJE de 23 de novembro de 
2015, sem grifos no original). 

Confira-se, ainda: 3ª Turma  Agravo Regimental no Recurso 

Especial n. 724.963/DF  Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze  Acórdão de 

24 de novembro de 2015, publicado no DJE de 9 de dezembro de 2015. 

Nesse mesmo sentido, invocam-se estes julgados desta C. 

Corte Estadual, mutatis mutandis: 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Cheque emitido e endossado. 
Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-
fé. Não comprovação da má-fé do endossatário que apontou o título 
ao protesto. Recurso desprovido. (11ª Câmara de Direito Privado  
Apelação n. 0004449-19.2011.8.26.0615  Relator Rômolo Russo  
Acórdão de 5 de março de 2015).

CAMBIAL  Cheque  Título que circula pela simples tradição 
manual - Portador considerado terceiro de boa-fé - Inoponibilidade 
das exceções pessoais - Recurso não provido. (21ª Câmara de Direito 
Privado  Apelação n. 1011710-49.2014.8.26.0506  Relator Jacob 
Valente  Acórdão de 23 de novembro de 2015).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUES. INOPONIBILIDADE 
DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. O cheque é ordem 
de pagamento à vista e, uma vez tendo circulado, há desvinculação do 
negócio que determinou sua emissão. Princípio da inoponibilidade das 
exceções pessoais, ex vi do disposto no art. 25 da Lei 7.357/85. Sendo 
o cheque forma de pagamento à vista não se pode opor ao terceiro de 
boa-fé exceções que estariam vinculadas contra o primeiro 
beneficiário do título. Recurso não provido. (22ª Câmara de Direito 
Privado  Apelação n. 1000669-18.2014.8.26.0302  Relator Roberto 
Mac Cracken  Acórdão de 26 de março de 2015).
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AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Títulos dotados de 
autonomia e independência. Descumprimento contratual. Alegação 
que não pode ser oposta a terceiro, cuja boa-fé se presume e não foi 
elidida. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções 
pessoais. Emitente que não nega a emissão do título e não se 
desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo 
do direito do autor. Ônus que lhe competia. Sentença mantida. 
RECURSO NÃO PROVIDO. (38ª Câmara de Direito Privado  Apelação 
n. 0115769-94.2007.8.26.0007  Relator Fernando Sastre Redondo  
Acórdão de 29 de junho de 2016).

Mais não é preciso que se diga para manter incólume a 

sentença guerreada, cujos fundamentos são ora ratificados, ex abundantia. 

Por fim, registre-se que não há que falar em litigância de má 

fé, como sustentam as contrarrazões recursais, uma vez que o apelante, ainda 

que sem sucesso, somente exerceu regularmente o direito ao duplo grau de 

jurisdição.    

III  Conclusão. 

Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.   

         MOURÃO NETO

                  Relator
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