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4ª CÂMARA CÍVEL

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

AGRAVANTES: RENATO RIBEIRO CORDEIRO E OUTROS

AGRAVADOS: FAROL  FACTORING  FOMENTO  MERCANTIL  

LTDA e DORVALINA MARIA DE JESUS

RELATORA: Juíza ELIZABETH MARIA DA SILVA

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por 

RENATO RIBEIRO CORDEIRO, KÉLIDA SILVANIA DA SILVA e 

KeG ATACADO E VAREJO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA- 

ME, qualificados e representados, contra decisão proferida pelo MM. Juiz 

de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, Dr. 

Felipe  Vaz  de  Queiroz  (f.  41/42),  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de 

Ilegitimidade de Dívida,  Anulação de Título c/c  Indenização por  Danos 

Morais  com Pedido Liminar de Cancelamento  de Protesto,  proposta  em 

face  de  FAROL  FACTORING  FOMENTO  MERCANTIL  e 

DORVALINA MARIA DE JESUS. 
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Na decisão agravada, o Juiz condutor do feito registrou 

seu entendimento da seguinte maneira:

“(...) No caso em análise, vislumbro a ausência  

dos requisitos  autorizadores da medida, já que 

não  consta  dos  autos  prova  inequívoca  que 

ateste a sua pretensão, pois apenas colacionou a 

intimação do cartório  de protesto  e  a certidão 

que  consta  a  efetivação  do  protesto,  sem 

qualquer  outro  documento  eficaz  de  que  seu 

nome foi protestado indevidamente.

Ante o exposto indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela.

Cite-se a parte requerida, nos termos do pedido 

inicial, intimando desta decisão.”

Em suas razões (f. 02/12), os agravantes, após tecerem 

considerações  acerca  do cabimento do recurso,  aduzem terem adquirido 

vários produtos, mediante contrato verbal de compra e venda, da empresa 

Dorvalina Maria de Jesus, cuja proprietária tem o mesmo nome, entretanto, 

sustentam que as mercadorias não lhes foram entregues.

Alegam  que,  em  virtude  do  avençado,  receberam 

algumas  faturas  e  pedidos  de  compra,  repassando  como  forma  de 

pagamento cheque emitido pelo 1º agravante (Renato Ribeiro Cordeiro) já 
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protestado e outros pela 3ª recorrente (KeG Atacado e Varejo de Roupas e 

Acessórios Ltda Me).

Asseveram  que,  em  função  da  não  entrega  das 

mercadorias,  os  cheques  repassados  foram  sustados  por  desacordo 

comercial. E que, Dorvalina, mesmo ciente da sustação, negociou-os com a 

1ª  recorrida  (FAROL  FACTORING  FOMENTO  MERCANTIL 

LTDA). 

Salientam que,  malgrado  inexista  vínculo  comercial 

entre  os  agravantes  e  a  empresa  de  Factoring,  têm recebido desta,  via 

telefone, cobranças e ameaças de protesto dos cheques.

Argumentam que a 1ª agravada não conhecia a origem 

dos títulos da empresa (Dorvalina) ao negociá-los, porém, assumiu o risco 

do negócio, de forma que deveria a cobrança recair sobre a 2ª agravada.

Ressaltam,  ainda,  que  é  equivocada  a  decisão 

vergastada que indeferiu a liminar postulada, por ausência de provas de 

que  o  protesto  ocorreu  ilicitamente,  eis  que  os  fatos  alegados  serão 

comprovados no curso da lide.

Defendem que os requisitos autorizadores da medida 

liminar, fumus boni iuris e periculum in mora, estão presentes, visto que o 

registro do protesto e a inserção de seus nomes nos Cadastros dos Órgãos 
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de  Proteção  ao  Crédito,  impedem  a  continuidade  de  suas  atividades 

empresariais, além de causar-lhes sérios transtornos.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do 

presente agravo de instrumento, visando a reforma da decisão fustigada.

Documentos acostados às f. 13/43.

Preparo visto à f. 44.

Pedido  de  efeito  suspensivo  ativo  indeferido  pela 

decisão liminar de f. 47/52.

O MM Juiz de Direito que dirige o feito no 1º Grau 

prestou informações às f. 55/56.

É o relatório.

Passo ao voto.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  do 

recurso, dele conheço.

A  irresignação  dos  agravantes  reside  no  fato  de  a 
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decisão do MM. Juiz  a quo ter indeferido o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ao argumento, em síntese, de não haver prova inequívoca 

de que o protesto foi indevido.

Argumentam os recorrentes, ainda que indiretamente, 

que  teria  sido  indevido  o  protesto  em  razão  de  os  cheques  por  eles 

emitidos  estarem  sustados,  fato  este  supostamente  conhecido  pela  2ª 

agravada.

É de se notar, no entanto, que por si só a sustação do 

cheque  não  impede  seu  protesto,  conforme  deixa  transparecer  a 

jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 

DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE 

DÉBITO  E  NULIDADE  DE  PROTESTO  C/C 

INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS. 

INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. 

CPC  333,  I  .  IMPROCEDÊNCIA  DOS 

PEDIDOS.  1-  (…)  2-  Legítimo o  protesto  do 

cheque pelo credor visando o recebimento de 

seu  crédito,  ainda  que  sustado  o  pagamento 

pelo  emitente,  o  qual  não  pode  eximir-se  da 

obrigação  assumida  e  consubstanciada  no 
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título,  sob  a  alegação  de  que  os  serviços 

prestados  apresentavam  vício  de  qualidade. 

(...)  ”  (TJGO,  Apelação  Cível  nº  370469-

27.2008.8.09.0087,  Rel.  Dr.  Gerson  Santana 

Cintra, 4ª Câmara Cível, DJe 819 de 16/05/2011)

O fato de a 2ª agravada ter conhecimento da sustação 

em nada influi na legitimidade do protesto.

Destarte,  sendo,  em  princípio  lícita  a  conduta  das 

agravadas ao protestar o cheque, caberia aos recorrentes a demonstração 

inequívoca de que aquelas teriam agido indevidamente.

No  entanto,  analisando  os  documentos  acostados  à 

inicial, que serviram de suporte à decisão, observa-se que foram juntados 

os pedidos das peças de vestuário, 2 (duas) notas fiscais eletrônicas e o 

comprovante do protesto, de protocolo 4.475.205.

Não veio aos autos qualquer prova relativa ao número 

dos  cheques  emitidos  ou  às  suas  sustações.  Ademais,  não parecem ser 

compatíveis os valores dos pedidos realizados, todos acima de quatro mil 

reais, com o do cheque protestado, no importe de R$ 928,00 (novecentos e 

vinte e oito reais).

Não está satisfeito, portanto, conforme consignado na 
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decisão  impugnada,  o  requisito  exigido  pelo  artigo  273  do  Código  de 

Processo Civil, prova inequívoca da verossimilhança da alegação.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao Agravo 

de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus 

próprios fundamentos.

É o voto.

Goiânia, 06 de outubro de 2011.

Juíza ELIZABETH MARIA DA SILVA

                                                     Relatora Respondente
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  324940-47.2011.8.09.0000 

(201193249406)

4ª CÂMARA CÍVEL

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

AGRAVANTES: RENATO RIBEIRO CORDEIRO E OUTROS

AGRAVADOS: FAROL  FACTORING  FOMENTO  MERCANTIL  

LTDA e DORVALINA MARIA DE JESUS

RELATORA: Juíza ELIZABETH MARIA DA SILVA

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 

ILEGITIMIDADE DE DÍVIDA. PROTESTO 

DE  CHEQUE  SUSTADO.  CONDUTA 

LEGÍTIMA.  TUTELA  ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS 

ALEGAÇÕES.

Sustação de cheque,  por  si  só,  não impede seu 

protesto,  que  é  conduta  legítima  da  parte 

prejudicada.

Merece  ser  mantido  o  indeferimento  da  tutela 

antecipada  quando  constatado  que  inexiste  a 

prova  inequívoca  do  que  foi  alegado,  o  que 

evidencia  que não estão presentes  os requisitos 
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exigidos pelo art. 273 do CPC.

AGRAVO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  324940-47.2011.8.09.0000 

(201193249406)  da  COMARCA  DE  APARECIDA  DE  GOIÂNIA, 

figurando  como  AGRAVANTES  RENATO  RIBEIRO  CORDEIRO  E 

OUTROS  e  como  AGRAVADOS  FAROL  FACTORING  FOMENTO 

MERCANTIL LTDA e DORVALINA MARIA DE JESUS.

Acordam os integrantes da 2ª Turma Julgadora da 4ª 

Câmara Cível,  à unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, nos termos do voto do Relatora.

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador   Kisleu  Dias 

Maciel Filho.

Votaram com a Relatora Dra. Elizabeth Maria da Silva, 

Juíza  Respondente  pela  vaga  do  Desembargador  Almeida  Branco,  o 

Desembargador   Kisleu  Dias  Maciel  Filho  e  o  Dr.  Delintro  Belo  de 
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Almeida Filho, em substituição ao Desembargador Carlos Escher.

Esteve  presente  à  sessão  a  ilustre  Procuradora  de 

Justiça, Drª. Yara Alves Ferreira e Silva.

Goiânia, 06 de outubro de 2011.

Juíza ELIZABETH MARIA DA SILVA

                                                    Relatora Respondente

bl/2011
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