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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008396-61.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante OURO 
VERDE CAMPINAS SERVIÇO  DESPACHANTE LTDA, é apelado INTERFACT 
FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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. SOUZA LOPES 
(Presidente), IRINEU FAVA E AFONSO BRÁZ

São Paulo, 21 de agosto de 2018.

Souza Lopes
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 33386
APEL.Nº: 0008396-61.2013.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.  : OURO VERDE CAMPINAS SERVIÇO DESPACHANTE LTDA.
APDO.  : INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA.

*CAMBIAL - Cheques  Ação de enriquecimento ilícito 
 Cerceamento de defesa não configurado  Declinação 

da causa debendi  Desnecessidade  Emissão não 
contestada  Abstração e autonomia dos títulos que 
impõem o seu cumprimento  Ação julgada procedente  
Decisão correta  Ratificação da sentença nos moldes do 
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 
de Justiça  Recurso improvido*

Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 

108/110, que julgou procedente a ação de enriquecimento indevido que 

INTERFACT FOMENTO MERCANTIL LTDA. dirigiu contra OURO 

VERDE CAMPINAS SERVIÇO DESPACHANTE LTDA.

A ré sustenta que ocorreu cerceamento de defesa, 

pois, o pedido de produção de prova pericial sequer foi analisado. 

Ressalta que a perícia contábil era necessária para demonstrar que houve 

a cobrança de juros capitalizados e spread abusivo. Aponta que a 

sentença reconheceu que não houve uma real relação de “factoring” 

entre as partes, contudo, está claro que os cheques foram dados em 

garantia da referida operação. Por fim, argumenta que não foi anexado 

qualquer contrato pela autora. Busca a reforma do decisum.

Contrariado o recurso, subiram os autos.

Esse é o relatório.
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Não prospera a irresignação recursal.

De início, não há que se falar em cerceamento de 

defesa. A prova se destina ao Juiz, portanto, cabe a ele decidir acerca de 

sua pertinência que, no caso, mostrou-se e mostra-se desnecessária, 

diante da documentação apresentada, que é suficiente para formar 

convencimento.

Os títulos que instruem a petição inicial perderam a 

força executiva, em razão do transcurso do prazo previsto no artigo 59 

da Lei nº 7.357/85.

Ainda assim, o ordenamento jurídico pátrio permite 

ao portador de cheque a propositura de ação cambiária de 

enriquecimento injustificado, prevista no art. 61 da Lei 7.357/85, desde 

que ajuizada no prazo de dois anos a partir do decurso do prazo 

prescricional estabelecido no citado artigo 59.

Esse é exatamente o caso ora sob enfoque. Os 

cheques perderam a força executiva, tendo em vista que foram emitidos 

em 2012 e a ação foi proposta em 2013. 

A ação de locupletamento ilícito está baseada 

exclusivamente no fato do não pagamento dos cheques, não havendo 

que se falar em declinação da causa debendi. 

A recorrente não nega a assinatura aposta nos títulos, 
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limita-se a afirmar que foram dados em garantia do contrato de fomento 

mercantil e que incidiram juros excessivos.

Ora, as alegações da recorrente não ultrapassaram o 

campo da mera assertiva, totalmente desconstituídas de sequer começo 

de prova, a fim de justificar uma possível dilação probatória. 

Conforme se verifica, os títulos estão nominais à 

autora e, não se pode olvidar que o cheque é ordem de pagamento à vista 

e, como tal, não estando atrelado a nenhum contrato, como é o caso dos 

autos, embora prescritos, gozam de autonomia e literalidade.

Nem mesmo a justificativa de que houve pagamentos 

parciais pode ser acolhida, pois, como é cediço, quitação se comprova 

com a posse do título ou com recibo que se refira especificamente à 

dívida.

Enfim, a recorrente não trouxe qualquer indício a fim 

de desconstituir o atributo de abstração dos cheques e, assim sendo, a 

procedência da ação era mesmo de rigor, devendo ser mantida a r. 

sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. 

Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

        SOUZA LOPES

            Relator
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