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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1009574-
96.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MARCOS PAULO 
SOUZA SIQUEIRA, é apelado FINCRED CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não 
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019.

Cerqueira Leite
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 33.462
APEL.Nº: 1009574-96.2016.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro
APTE.  : Marcos Paulo Souza Siqueira
APDA.  : Fincred Consultoria e Negócios Ltda.

Cambial - Cheques  Ação declaratória de inexigibilidade 
de cheques, c.c. o cancelamento dos protestos e restituição 
dos títulos  Cheques colocados em circulação e na posse da 
atual portadora, empresa de “factoring” que levou-os a 
protesto extrajudicial - Pretensão fundada na alegação de 
que os títulos foram pagos à primitiva portadora, que 
autografou recibo de quitação  Cheque que é ordem de 
pagamento à vista  Pagamentos que se fazem com a 
restituição dos cheques - Inoponibilidade da exceção de 
pagamento, salvo a má-fé da atual portadora, não 
configurada  Proteção à aquisição de boa-fé com base nos 
arts. 24 e 25 da Lei do Cheque (Lei n. 7.357/85)  Exercício 
regular de um direito pela atual proprietária dos títulos  
Manutenção da improcedência da pretensão  Recurso 
desprovido e majoração “ope legis” dos honorários 
advocatícios (art. 85, § 11, do novo CPC).

A r. sentença de fls. 78/79, integrada a 
fls.  84, cujo relatório fica incorporado, julgou 
improcedente a pretensão do autor nos autos de ação 
declaratória de inexigibilidade de títulos 
extrajudiciais, cumulada com a restituição dos cheques 
ns. 326 e 327 por ele emitidos e cancelamento dos 
respectivos protestos extrajudiciais, ajuizada contra a 
ré, a cargo do autor os ônus de sucumbência, os 
honorários advocatícios arbitrados, por apreciação 
equitativa, em R$1.000,00.

Opostos e acolhidos em parte embargos de 
declaração, apenas para aclarar que o motivo da revogação 
da tutela provisória é a improcedência da pretensão, o 
autor interpõe recurso de apelação, reiterando que pagou 
de boa-fé o valor de face dos cheques (R$9.980,00) a HZ 
Academia de Musculação, beneficiária deles, mediante 
recibo de quitação no qual ela se comprometeu a devolvê-
los, indevidamente transmitidos à ré Fincred, pessoa 
jurídica que atua no ramo de fomento mercantil e que não 
se acautelou acerca da exigibilidade dos mesmos. Aduz que 
a r. sentença ignorou o pagamento à credora primitiva, 
provado com o recibo de quitação que afasta a liquidez, 
certeza e exigibilidade dos cheques que circularam. Busca 
reforma.
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Recurso contraarrazoado e distribuído ao 
Des. Roberto Mac Cracken, foi redistribuído a este 
relator por acórdão da 22ª Câmara de Direito Privado, em 
virtude da prevenção gerada pelo Recurso de Apelação n. 
1005553-38.2016.8.26.0038.

É o relatório.

Improcede o recurso.

Narra a petição inicial que o autor, em 1° 
de julho de 2015, emitiu os cheques de ns. 326 e 327 com 
o valor de face de R$4.990,00 cada, pós-datados para 06 e 
21 de agosto, nominais a HZ Academia de Musculação Eireli 
 ME, sendo que antes da pós-data pagou-os e recebeu 
quitação de Helder Antonio Zanão no valor de R$9.980,00, 
que comprometeu-se a devolvê-los em até 30 dias (v. fls. 
14), o que não ocorreu em virtude do endosso à ré, 
empresa de “factoring”.

O fato é que o autor pagou os cheques a 
“non domino”, a quem não estava na posse deles e, pois, 
não tinha legitimidade ao valor de face, sendo ineficaz o 
recibo emitido por Helder Antonio Zanão, que se sabe ser 
o titular da empresa individual HZ Academia, 
favorecida/endossante.

Os dois cheques estão reproduzidos a fls. 
31/32 e 34/35, vendo-se que foram apresentados ao banco 
sacado e devolvidos pelo motivo “21”, em seguida 
protestados pela ré.

O cheque, ninguém ignora, é uma ordem de 
pagamento à vista e sua noção-conceito é a de título 
bancário formal, autônomo e abstrato, que contém uma 
declaração unilateral de vontade, enunciada pelo sacador 
por uma ordem incondicionada de pagamento à vista, em 
dinheiro, dirigida ao sacado, em benefício do portador, 
correspondente à importância indicada.

Diante da abstração, não se questiona a 
"causa debendi" do cheque.

Ora, o autor opõe à portadora exceção de 
pagamento que não caracteriza a má-fé desta ao receber os 
cheques por endosso. O autor está obrigado a honrar as 
cártulas e, se desejar, se voltar contra a primitiva 
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portadora; só não pode invocar exceção pessoal em 
detrimento da portadora cuja boa-fé não foi infirmada de 
maneira cabal e conclusiva.

O art. 24 da Lei do Cheque (Lei n. 
7.357/85) disciplina a hipótese e Fran Martins é chamado 
ao enunciar que essa norma foi editada em garantia do 
portador de boa-fé, quer se trate de um cheque 
endossável, quer seja o cheque ao portador: "O portador 
final de tal cheque não pode ser compelido a devolvê-lo a 
não ser que, ao receber o mesmo, tenha agido de má fé - 
como, segundo se explicou, se soubesse que o cheque teria 
sido perdido ou furtado do verdadeiro proprietário ou se 
estivesse conluiado com o transmitente com o fim de 
prejudicar o verdadeiro proprietário do título" (“Títulos 
de Crédito”, Ed. Forense, 1993, 5ª ed., vol. II, pág. 72, 
n. 59).

O art. 25 da Lei em comento também tutela 
o portador de boa-fé e impede que o emitente invoque 
exceção que somente podia invocar em face do portador 
primitivo, "verbis": “Quem for demandado por obrigação 
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções 
fundadas em relações pessoais com o emitente, ou os 
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 
conscientemente em detrimento do devedor”.

A tese de que a ré não se acautelou ao 
receber e apresentar ao sacado os cheques, não autoriza 
concluir que adquiriu os títulos a fim de prejudicar o 
autor, sendo evidente que assiste à ré o direito de 
buscar o seu crédito junto ao emitente.

Em resumo, a ré agiu no exercício regular 
de um direito ao levar os cheques a protesto e 
caracterizar a mora absoluta.

Tem lugar a lição clássica de José 
Frederico Marques, tal seja: "Quem está autorizado a 
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o 
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci 
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não 
pode ser considerado antijurídico, nem tão pouco 
defeituoso" ("Tratado de Direito Penal", Ed. Saraiva, 2ª 
ed., vol. II, pág. 134).

Assim, sem a prova de qualquer vício que 
comprometa a emissão dos cheques “sub judice”, a 
autonomia e a abstração típica da obrigação cambial põe a 
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salvo o direito de crédito da portadora, também porque os 
cheques na posse da ré não são títulos causais.

Aliás, o cheque é título cambial, mas não 
é título de crédito, e muito menos título de crédito 
causal; é instrumento de pagamento, um quase dinheiro.

Fran Martins pondera que, em princípio, o 
cheque não deve ser considerado um verdadeiro título de 
crédito, "já que o fator crédito não existe de modo 
abstrato e sim está ligado à circunstância de possuir o 
sacado, a quem a ordem de pagamento é dada, importâncias 
que na realidade pertencem ao depositante" (ob. cit., 
vol. II, pág. 13).

Noutras palavras, o uso do cheque dispensa 
a circulação efetiva de dinheiro para a liquidação de 
obrigações e o simples recebimento do cheque pelo 
portador não significa pagamento. Isso porque, como ordem 
de pagamento que é, o pagamento só estará consumado 
quando a ordem for cumprida pelo sacado, seja com a 
entrega real do dinheiro do qual é depositário, seja com 
o lançamento em conta-corrente do portador da importância 
escrita no cheque.

Pela circunstância de ser ordem de 
pagamento, a emissão dos cheques é "pro solvendo" e leva 
à conclusão de que o emitente fica sempre responsável 
pela dívida caso o sacado não resgate os títulos.

No magistério de Rubens Requião: “O artigo 
15 da Lei n. 7.357, de 1985, estabelece que o emitente 
garante o pagamento, considerando-se não escrita a 
declaração pela qual se exima dessa garantia. É óbvio que 
assim seja, pois o cheque contém, necessariamente, como 
requisito essencial e intrínseco, uma ordem incondicional 
de pagar quantia em dinheiro. Quem não quiser pagar 
cheque que não o emita” (“Curso de Direito Comercial”, 
Ed. Saraiva, 1988, 17ª ed., 2º vol., pág. 393).

Humberto Theodoro Júnior, "in". "Títulos 
de Crédito e outros títulos executivos", Ed. Saraiva, 
1988, pág. 137, n. 85, recolhe precedente jurisprudencial 
apropriado ao caso em reexame: "Diante da literalidade e 
autonomia do cheque, o portador nada tem que provar a 
respeito de sua origem. Ao devedor é que, suscitada a 
discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de 
provar que o título não tem causa ou que sua causa é 
ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova 
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robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na dúvida, 
o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do 
título cambiário".

Portanto, a r. sentença é irretocável, 
pois ao autor é defeso esquivar-se à obrigação de pagar 
os cheques transmitidos à ré e por ela protestados no 
exercício regular de um direito.

O desprovimento ao recurso acarreta, “ope 
legis” (art. 85, § 11, do novo CPC), a majoração dos 
honorários advocatícios de sucumbência, que passam a ser 
de R$1.500,00, como remuneração ao trabalho adicional na 
fase recursal, atualizados desde a prolação da r. 
sentença (julho de 2017) e acrescidos de juros de mora a 
partir do trânsito em julgado (art. 85, §16, do novo 
CPC).

Diante do exposto, nega-se provimento ao 
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

CERQUEIRA LEITE
Relator
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