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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
nº 2230837-35.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
FORTE CREDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA, é agravado IGREJA 
DO EVANGELHO PLENO EM CRISTO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE 
SIQUEIRA.

São Paulo, 26 de maio de 2015. 

Maurício Pessoa
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 2459
Agravo de Instrumento nº 2230837-35.2014.8.26.0000
Agravante: FORTE CREDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA 
Agravado: Igreja do Evangelho Pleno em Cristo
Comarca: São Paulo
Juiz (a): SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI

Agravo de instrumento – Cheques transmitidos por 
endosso à empresa de factoring – Distrato do 
negócio subjacente – Antecipação da tutela para 
determinar a sustação do protesto e a devolução dos 
títulos – Pedido de reforma na parte que determinou 
a devolução dos cheques – Devolução dos títulos 
açodada – Recurso provido.

Trata-se de agravo interposto contra 

decisão que, em ação de reparação de danos ajuizada por Igreja do 

Evangelho Pleno em Cristo em face de Rede do Bem Rádio e 

Televisão Ltda. e Forte Crédito, deferiu a antecipação da tutela 

para determinar a sustação do protesto e a devolução dos títulos à 

autora, sob o fundamento de que “o cheque objeto da ação foi 

parte do termo de distrato em 30/04/2014 e a empresa de fomento 

mercantil deveria saber que se relaciona a relação entre 

terceiros.”

Recorreu a agravante sustentando 

que é inadmissível ordenar a devolução dos cheques por meio de 

tutela antecipada, com um processo de execução em curso; que os 

cheques foram emitidos antes do distrato; que o distrato foi 

simulado e não tem eficácia contra a agravante; que recebeu os 

cheques em virtude de contrato de fomento mercantil, tornando-se 
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portadora de boa-fé; que agiu no exercício regular de direito 

creditício, pois apresentado o cheque e recusado o pagamento, 

obrigatório o protesto; que não pode a agravada opor à agravante 

exceção fundada no desacordo comercial com a empresa Rede do 

Bem; que inexistia qualquer vício no momento da emissão e 

endosso dos títulos; que é aplicável à hipótese a regra do artigo 25 

da Lei nº 7.357, de 02/09/1985; que o cheque vale por si mesmo, 

desligado da relação jurídica de sua emissão; que se aplica ao caso 

o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais; e que 

ausentes os requisitos para a antecipação da tutela. Requereu a 

reforma da decisão que determinou a devolução dos cheques.

Deferido o processamento do 

agravo na forma de instrumento, foram intimadas a agravada para 

responder no prazo legal e a agravante para comprovar o 

cumprimento do disposto no art. 526 do Código de Processo Civil 

(fls. 114).

A agravante comprovou o 

cumprimento do disposto no art. 526 do CPC (fls. 117/125).

A agravada não respondeu no prazo 

legal, mas se manifestou às fls. 136/138. 

Intimadas, as partes não se 

manifestaram sobre a realização do julgamento virtual (fls. 126).

É o relatório.
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Colhe-se dos autos que a agravante 

ajuizou ação de execução contra a agravada fundada em cheques 

sem fundos.

A agravada ingressou com ação de 

reparação de danos em face da agravante e da Rede do Bem Rádio 

e Televisão alegando que não é responsável pelo pagamento dos 

títulos em virtude de distrato da prestação de serviços junto à 

empresa endossante dos cheques e requereu a antecipação da 

tutela para a sustação e devolução dos títulos, o que foi deferido 

(fls. 56).

Pretende a agravante a reforma da 

decisão que determinou a devolução dos cheques.

O inconformismo procede.

Com efeito, a norma do artigo 273 

do Código de Processo Civil impõe para o deferimento de 

antecipação de tutela prova inequívoca dos fatos afirmados pelo 

autor que possibilite o assentamento de verossimilhança das 

alegações e o periculum in mora.

Aqui, não estão presentes tais 

elementos e requisitos, notadamente no que diz à imprestabilidade 

dos cheques e à possibilidade de entrega dos títulos ao emitente 

originário. 

Não se está a dizer que a agravante 

tem ou não razão em seu pedido, mesmo porque nesse recurso, de 

cognição sumária (e não exauriente), não se pode antecipar 
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qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no processo 

principal.

Só após a necessária instauração do 

contraditório e, se o caso, regular instrução é que será possível 

formar o convencimento relativamente às alegações das partes, 

especialmente quanto à executividade, ou não, dos títulos que 

aparelham a ação de execução.

Assim, ainda que seja possível a 

sustação dos protestos dos títulos tornados litigiosos, r. decisão 

recorrida não subsiste quanto à devolução deles ao emitente. 

Referidos títulos permanecerão na posse da agravante e 

permanecem a instruir a ação de execução em processamento.

Pelo exposto, meu voto DÁ 

PROVIMENTO ao recurso. 

MAURÍCIO PESSOA
Relator
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