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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0029225-82.2011.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVANI BAZAN 
PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado KAPITAL FACTORING SOCIEDADE 
DE FOMENTO COMERCIAL 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) e CAUDURO PADIN.

São Paulo, 7 de março de 2016.

Claudia Sarmento Monteleone
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0029225-82.2011.8.26.0001
Comarca: São Paulo  Fórum Regional de Santana  3ª Vara Cível
Número de Origem: 0029225-82.2011.8.26.0001
Apelante: Ivani Bazan Pinheiro (Justiça Gratuita) 
Apelado: Kapital Factoring Sociedade e Fomento Comercial Ltda.

                                        Voto nº 3035

APELAÇÃO COM REVISÃO  Ação de cancelamento dos 
efeitos de protesto com pedido liminar “inaudita altera pars” 
cumulada com indenização por danos morais  cheque  endosso  
obrigação remanescente  sentença mantida  recurso não provido.

 Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra 
sentença proferida nos autos da ação de “cancelamento dos efeitos 
de protesto com pedido liminar “inaudita altera pars”, cumulada com 
indenização por danos morais”, movida por Ivani Bazan Pinheiro 
contra Kapital Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda., que 
julgou improcedente o feito reconhecendo tratar-se de crédito ao 
portador. Aduziu que os títulos foram transferidos a empresa ré antes 
da quitação da divida originária das cártulas. Condenou a autora ao 
pagamento das verbas de sucumbência (folhas 91/92).

Apelou a autora alegando, preliminarmente, 
que não foi comunicada sobre a cessão do crédito. Aduziu que os 
títulos foram protestados sem anuência da apelante. Requereu 
provimento do recurso (folhas 102/107).

Recurso recebido em ambos os efeitos (folha 
108). 

Contrarrazões às folhas 112/117.

É o relatório.

O recurso não merece provimento, devendo a 
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sentença ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Verifica-se, ser hipótese de aplicação do 
disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que 
possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os 
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, 
houver de mantê-la”.

A aplicabilidade do mencionado artigo tem 
respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio 
Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, 
Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, 
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e 
REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando 
Gonçalves, DJ 01.12.2003.

Tendo a sentença analisado corretamente 
as questões suscitadas pelas partes, mencionou expressamente 
em sua fundamentação:

“...É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cancelamento de 
protesto dos cheques declinados, que foi proposta somente contra 
a apresentante dos títulos, responsável pela cobrança após tê-los 
recebido por endosso translativo. Objeto da presente demanda são 
dois cheques, títulos de crédito regido por lei específica (Lei 
7.357/85), que tem como característica a autonomia, a 
cartularidade e a abstração, vez que representam crédito ao 
portador, em relação que não se confunde com a obrigação 
pecuniária que o originou. Diante da cartularidade e da autonomia, 
tem-se que aquele que se apresentar na posse do título pode exigir 
o crédito nele estampado, e, em face da autonomia das relações 
consubstanciadas no título, o credor pode exigir do devedor 
emitente os créditos, ainda que eivada de vício outra relação 
intermediária, cabendo-lhe ser ressarcido por aquele que, no caso, 
já recebeu os valores lá estampados. Assim, já em face dos 
princípios do direito cambiário, constata-se que a presente 
demanda é improcedente. Em data que não se sabe, a autora 
pagou os créditos representados nos títulos ao credor original, 
conforme cartas de anuência juntadas às fl. 21 e 22. Contudo, os 
créditos representados pelos títulos já haviam sido transferidos à 
empresa requerida, que recebeu os cheques por endosso 
translativo. Assim, tornou-se a credora, e a autora efetuou o 
pagamento à empresa Max Metal, que já havia recebido 
anteriormente da empresa requerida, concluindo-se que aquela 
recebeu duas vezes, de má-fé. Apesar da autora afirmar 
desconhecer a existência dos protestos, tendo deixado de pagar à 
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requerida, então titular do crédito, nota-se que o endereço da 
autora declinado na inicial consta dos instrumentos de protesto (fl. 
68/70), em que ainda há referência à intimação da autora por carta 
com aviso de recebimento. Sendo assim, como os títulos foram 
apresentados a protesto por terceiro, não integrante da relação 
original, nenhuma exceção de defesa ou oposição poderá se valer 
a autora contra o novo credor, baseado na relação pessoal anterior. 
Neste sentido: “O cheque e 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 terceiro legítimo portador do 
título” (JSTJ, 17/142; RT 661/188)”. (in p. 826 Código Comercial e 
Legislação Complementar Anotados, Fábio Ulhoa Coelho, Ed. 
Saraiva, 4a. ed., 2000). Pelo exposto, e por mais o que dos autos 
consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e condeno a 
requerente no pagamento de custas e despesas processuais, bem 
como de verba honorária que fixo em 15 % (quinze por cento) do 
valor da causa, ressalvando tratar-se de parte beneficiária de 
justiça gratuita. Em conseqüência, revogo a liminar concedida. 
Comunique-se. P.R.I....”

Como bem observado na sentença recorrida, o 
titulo de credito não causal traz em sua cártula a obrigação 
representada, inexistindo irregularidade capaz de retirar sua 
capacidade executiva.

A quitação do cheque se dá por meio de sua 
compensação junto ao banco sacado, o que não ocorre no presente 
feito.

Logo, os documentos de folhas 21/22 
produzem efeitos tão somente entre as partes nele representadas, 
não gerando efeitos contra terceiros estranhos à relação nele 
representada.

A apelante, na qualidade de emitente do 
cheque, permanece responsável pelo pagamento da obrigação 
contida na cártula, seja essa exigida pelo credor original ou por 
terceiro, devido à circulação do título.

Inexiste nos autos sequer indício de má fé na 
conduta da apelada.

Logo, inexiste razão jurídica para acolher 
os motivos apresentados no recurso.
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Diante o exposto, pelo meu voto, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença 
apelada.

CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
               Relatora
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