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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1022221-
95.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRANSERV. 
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, é apelado NACIM GIL GAZE.

ACORDAM, em 20ª 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 Exmos. Desembargadores 
ROBERTO MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.

São Paulo, 6 de agosto de 2018.

ROBERTO MAIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1022221-95.2016.8.26.0002
Apelante: Transerv. Logística e Transportes Ltda 
Apelado: Nacim Gil Gaze
Comarca: São Paulo
Voto nº 17319

APELAÇÃO. Ação declaratória. Pretensão de se declarar 

a inexigibilidade de cheque e de se sustar o seu protesto. 

Alegação de desacordo comercial. Demanda movida 

contra o credor primitivo do título, que o endossou, bem 

como contra o endossatário. Revelia do credor primitivo 

do título. Contestação e reconvenção ofertados pelo 

endossatário. Sentença que julgou improcedente o pedido 

da autora; entretanto, em razão do princípio da 

inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-

fé, a reconvenção proposta pelo endossatário teve seu 

pedido julgado procedente. Autora-reconvinda condenada 

ao pagamento da quantia de R$ 29.190,15. Apelo da 

vencida –a autora reconvinda -, pleiteando a reforma da r. 

sentença. Sem razão.  O cheque é revestido, por lei, de 

autonomia e abstração. Uma vez emitido, tem existência 

própria e deve ser satisfeito conforme o valor nele 

indicado. Equivale a uma ordem de pagamento à vista. 

Assim, o cheque se desvincula do negócio subjacente, só se 

admitindo sua perquirição em caso de evidente má-fé do 

portador, o que aqui não se constatou.  Aplicação princípio 

da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de 

boa-fé, previsto no artigo 25 da Lei do Cheque - Lei nº 

7.357/1985. Honorários recursais fixados. Apelo 

desprovido.

VOTO n° 17319

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória com pedido de 
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sustação de protesto proposta por Transerv. Logística e Transportes 

Ltda. em face de Nacim Gil Gaze, Bensinvest Empresa de Factoring e 

Starson Favilla Lombardi. Alega a empresa autora, quanto aos fatos, que 

“Em meados de agosto de 2015, a autora solicitou a seu portador Sr. 

Francisco Edvaldo Pereira da Silva que comparecesse à empresa 

requerida Bensinvest Factoring, a fim de efetuar uma transação 

financeira (empréstimo garantido), a ser realizado através de 'factoring'. 

Na ocasião o requerido Startson Favilla Lombardi, apresentou-se como 

proprietário da empresa Bensinvest Factoring, que muito atencioso 

garantiu a transação de forma segura. Desta feita, necessariamente na 

data de 08 de agosto de 2015, foi firmado 'contrato verbal' de 

empréstimo (factoring) com a empresa requerida através de seu 

representante Sr. Startson, pretendendo a autora o valor de R$ 

20.450,00 (vinte mil quatrocentos e cinqüenta reais), que na ocasião foi 

entregue um cheque da empresa autora, de número 76, banco Caixa 

Econômica Federal, com tais valores, para garantir a transação. Pois 

bem, ocorre que, o negócio entabulado pelas partes não se concretizou, 

oportunidade em que a autora teria emitido o cheque, entregue ao Sr. 

Strarson para a efetivação da contratação, que consistia na troca de um 

cheque no valor de R$ 20.450,00 (vinte mil quatrocentos e cinqüenta 

reais) com data de compensação de 30/01/2015, sob a promessa de 

depósito dos valores na data marcada para 15/08/2015, que de fato não 

ocorreu. Os valores pretendidos pela autora, sequer foram depositados 

em sua conta conforme avençado, e do desacordo comercial, da falsa 

promessa de depósito por parte do Sr. Starson, foram realizadas 

inúmeras tentativas para devolução do cheque, uma vez que o dinheiro 

não foi recebido, porém, não se obteve êxito. Todavia, em setembro de 

2015, a autora foi surpreendida com apontamento perante o 5º Tabelião 

de Protesto de Letras e Títulos da capital referente ao cheque nº 76, 

datado 30/01/2015, no valor de R$ 21.674,58 (vinte e um mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e oito centavos), já 

acrescido de custas, referente ao cheque ora entabulado, no qual o 
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requerido Startson repassou ao requerido Nacim através de endosso 

translativo. Ocorre que, na ocasião o cheque repassado havia sido 

sustado por desacordo comercial, exatamente pelos motivos elencados 

acima. Ato contínuo, comprometeu-se o requerido Startson, a devolver o 

referido cheque que ficou em seu poder, contudo, não cumpriu com sua 

palavra em cumprir o acordo ou mesmo em devolver o cheque. Do 

protesto recebido, claramente demonstrado que o requerido Startson 

mesmo de posse do cheque sustado, já havia repassado à terceiro, no 

caso, o requerido Nacim através de endosso translativo (conforme 

apontamento do protesto anexo). Cumpre esclarecer que, esta 

requerente sequer possui qualquer tipo de transação ou conhece o 

requerido que levou o título a protesto. Ademais, vale esclarecer que, de 

consulta realizada no site do E. Tribunal de Justiça de São Paulo foi 

constatado que o requerido Nacim Gil Gaze figura como demandado em 

inúmeras ações semelhantes, ou seja, parece ser contumaz no 

recebimento de cheques em situações semelhantes (ter conhecimento 

do desacordo comercial e ainda assim força o pagamento apontado no 

protesto). (...) Em suma, diante da inexistência do negócio jurídico 

entabulado, há de se convir que o referido cheque levado a protesto, 

não teve e continua não tendo origem que justifique o seu pagamento, 

razão pela qual, deverá ser declarado inexigível e necessariamente 

sustado o protesto, sob pena de lesão grave ou de difícil reparação, já 

que a autora necessita da lisura de seu bom nome para continuar suas 

atividades” (fls. 02/05). À vista disso, diante da inexistência de 

justificativa para o pagamento do cheque, requer a declaração de sua 

inexigibilidade e a sustação do protesto. Atribuiu à causa o valor de R$ 

21.674,58 (fls. 09).

Os corréus Bensinvest e Starson foram 

regularmente citados por oficial de justiça (fls. 48); porém, deixaram 

transcorrer in albis o prazo para apresentarem suas defesas (cf. certidão 

de fls. 49 e 122).
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Regularmente citado (fls. 84), o corréu Nacim Gil 

Gaze contestou o feito a fls. 85/96 alegando, preliminarmente, ausência 

de legitimidade e de interesse processual. No mérito, sustenta que 

recebeu o título de crédito de boa-fé e que não há qualquer ilegalidade 

no endosso translativo, sendo inoponíveis as exceções ao terceiro de boa-

fé. Afirma que o pleito da autora é juridicamente impossível. Protesta 

pela improcedência dos pedidos. Requer, em sede de reconvenção, a 

condenação da autora ao pagamento do valor estampado no título 

objeto da ação.

Instadas as partes a especificarem as provas que 

pretendiam produzir (fls. 123), estas permaneceram silentes (cf. 

certidão de fls. 125).

Sobreveio sentença a fls. 143/148 julgando 

improcedentes os pedidos da empresa autora e procedente “o pleito 

reconvencional para condenar a autora-reconvinda a pagar ao réu Nacim 

o valor de R$ 29.190,15 (vinte e nove mil, cento e noventa reais e 

quinze centavos), referente ao cheque protestado, com juros de 1% e 

correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP desde a data do cálculo 

de fls. 98. JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Pelo ônus da sucumbência, arcará a autora 

com as custas e despesas processuais da ação principal, bem como 

honorários de advogado do réu Nacim, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (Artigo 85, § 2º, do CPC). Arcará a autora-

reconvinda também com as custas e despesas processuais da 

reconvenção e honorários sucumbenciais do réu Nacim, fixados em 10% 

do valor da condenação (Artigo 85, § 2º, do CPC). Sem condenação em 

honorários sucumbenciais em face das demais rés, diante da revelia” 

(fls. 148).
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Apela a empresa autora-reconvinda (fls. 150/162) 

pleiteando a reforma da r. decisão requerendo, preliminarmente, que o 

protesto seja suspenso até o julgamento do apelo. Quanto ao mérito 

aduz, em resumo, que (A) “foi vítima de um engodo que envolve todos 

os réus e, assim que percebeu tal fato, operou a sustação do cheque 

para tornar o desacordo comercial público a terceiros, como é o caso 

específico do réu NACIM, de modo que, após isso, esse não poderia mais 

alegar, como de fato alegou, a falta de ciência de que o cheque não seria 

compensado” (fls. 156); (B) “Tampouco, um cheque sustado por 

desacordo comercial poderia ser cedido, pela boa-fé, ou mesmo levado a 

protesto, mas se cedido, é certo que, vez que aceito por terceiro, esse é 

presumidamente ciente das exceções pessoais e do desacordo comercial 

pré-existente entre as partes, pois incluso o motivo da 

sustação/devolução no título, haja vista que, ciente do quanto contido 

no cheque de que o mesmo possui exceções pessoais que ser-lhe-ão 

opostas” (fls. 156); (C) “a parte apelada Nacim é verdadeira 

cessionária, e não mera endossatária e, portanto, no caso, a relação 

entre as partes é regida pelo regime jurídico de direito civil. Portanto, a 

parte apelada Nacim não é endossatária, como alega, e os protestos de 

títulos constituem atos temerários e ilícitos, além de indenizáveis, não se 

tratando de atos em exercício regular de direitos. Assim, é possível à 

parte sacada opor à parte cedente ou à parte cessionária exceções 

pessoais e vícios formais, como ostentam os títulos protestados, ora 

impugnados por presença conhecida e pública de sustação do cheque em 

comento” (fls. 157); (D) “Por assumir o risco, a parte apelada Nacim, 

cessionária, possuía o dever de verificar a idoneidade do título cedido, 

visto que o cheque encontrava-se sustado por desacordo comercial e era 

possível constatar tal fato, pois público, ou seja, comprovação de 

existência e regularidade dos negócios jurídicos às emissões” (fls. 157); 

e (E) “Não obstante isso, a r. decisão não observou que os demais réus 

foram revéis, portanto, as alegações de inexigibilidade do título em face 

desses apelados revéis deve ser declarada, e a cessão considerada nula, 
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com a consequente retirada definitiva do protesto” (fls. 161).

Houve contrarrazões do corréu Nacim Gil Gaze 

pugnando pela manutenção do decidido (fls. 169/173).

O recurso foi regularmente processado. A autora-

reconvinte reiterou seu pedido de concessão de liminar para sustação do 

protesto (fls. 176/177). Juntou documentos (fls. 178/181).

FUNDAMENTAÇÃO:

Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o 

preparo foi recolhido (fls. 163/164).

No mais, com o julgamento do presente recurso, 

desnecessária a apreciação de qualquer pedido de liminar para sustação 

de protesto.

Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida, 

lavrada pelo digno magistrado Alexandre Batista Alves, merece ser 

mantida na íntegra.

Pelo que se verifica do feito, a empresa autora-

reconvinda, ora apelante, realizou “contrato verbal” de empréstimo junto 

à corré Bensinvest, cujo proprietário seria o demandado Starson. Para 

tanto, aduz a recorrente que foi emitido por ela um cheque no valor de 

R$ 20.450,00 para garantir a transação. Narra, contudo, que o 

empréstimo não foi realizado e que, por isso, sustou o cheque, mas 

acabou sendo surpreendida com o protesto do título pelo corréu-

reconvinte Nacim, ora apelado, que teria recebido a cártula por endosso 

translativo.
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Pela certidão juntada a fls. 22, observa-se que o 

recorrido levou o cheque a protesto em razão de “endosso translativo”. 

Assim sendo, conclui-se que o título emitido circulou e foi endossado 

para o apelado.

Pois bem.

Em princípio, afigura-se regular o protesto de 

cheque sustado. Nos termos o art. 1º do provimento n° 8/97 da 

Corregedoria Geral de Justiça, é proibido somente “o apontamento de 

cheques quando estes tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento 

bancário sacado por motivo de furto, roubo ou extravio das folhas de 

cheques ou dos talonários, nos casos dos motivos números 25, 28 e 30, 

das Circulares 2.655, de 18/01/96 e COMPE 96/45, do Banco Central do 

Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, 

nem estejam garantidos por aval”.

Deste modo, sendo a cártula devolvida por simples 

sustação e tendo, inclusive, circulado por endosso, não havia 

impedimento para que o portador a protestasse, exercitando 

regularmente um direito seu (artigo 188, I, do Código Civil).

Não se pode olvidar que o cheque é revestido, por 

lei, de autonomia e abstração. Assim, uma vez emitido, tem existência 

própria e deve ser satisfeito conforme o numerário nele indicado. 

Equivale a uma ordem de pagamento à vista.

Em outras palavras, o cheque desvincula-se da 

causa subjacente, só se admitindo sua perquirição em caso de evidente 

má-fé do portador, o que aqui não se constatou.  Aplicável, assim, o 

princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, 

previsto no artigo 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985), in verbis:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Art. 25 Quem for demandado por obrigação 

resultante de cheque não pode opor ao portador 

exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se 

o portador o adquiriu conscientemente em 

detrimento do devedor.

Portanto, o cheque, por sua natureza, possui o 

atributo da circulabilidade, de modo que tem a prerrogativa de circular 

entre as pessoas que contratam e que podem, em princípio, voltar-se 

contra o emitente, sem que se possa opor a elas exceções de ordem 

pessoal.

Por isso, baseado nessa garantia, a pessoa que 

recebe o título não precisa fazer nenhuma investigação acerca de sua 

origem ou veracidade, pois essas circunstâncias já estão presumidas no 

próprio título recebido.

Na hipótese vertente, não há comprovação cabal de 

que o endosso se deu mediante conluio. O simples fato de o título ter 

sido endossado não implica, por si só, em má-fé do adquirente que, 

como se sabe, não se presume.

Neste sentido, verifica-se que a apelante não 

colaciona nenhuma prova ao feito que demostre a má-fé doo apelado. 

Insta salientar que a recorrente foi instada a se manifestar sobre as 

provas que pretendia produzir (fls. 123), mas permaneceu silente (cf. 

certidão de fls. 125).

Assim sendo, não havendo a prova cabal da má-fé 

do recorrido, não se pode opor contra ele as exceções pessoais cabíveis 
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em face dos corréus Bensinvest Empresa de Factoring e Starson Favilla 

Lombardi.

Observa-se que a demanda visa a declaração de 

inexigibilidade do título e a sustação do protesto. Deste modo, tendo em 

vista que o terceiro que recebeu o título de boa-fé e regularmente 

contestou a demanda, a revelia dos demais corréus em nada produz 

seus efeitos. Primeiro por que o apelado contestou (art. 345, I, do CPC). 

Segundo porque o título é exigível pelo endossatário e o protesto por ele 

efetuado é regular.

Portanto, correto o entendimento adotado pelo 

douto juízo singular, in verbis (fls. 145/147):

Resolvidas tais questões, passa-se à análise do 

mérito.

Observo que nenhuma das partes especificou provas 

que pretendiam produzir, após intimação para tanto 

(fls. 123/125). Assim, operou-se a preclusão, 

notadamente no que concerne a prova da alegação 

da autora de que o réu contestante estava de má-fé 

na aquisição do título.

Isto porque a suposta falta de zelo, arguida à fls. 

118, não implica em reconhecimento de má-fé, 

como alegado pela autora, por não consistir em 

requisito do endosso translativo que o endossatário 

busque um histórico das operações que deram 

origem ao cheque para avaliar a sua validade 

jurídica - até porque tal exigência inviabilizaria a 

própria natureza de circulação deste título de 

crédito.

Ademais, ao contrário do quanto afirmado pela 
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autora à fls. 117, a boa-fé não depende de 

comprovação, sendo presumida em nosso 

ordenamento jurídico. O que precisa ser provado é a 

má-fé, ônus que restou descumprido pela autora 

(artigo 373, I, do CPC).

Não há nenhuma prova de má-fé do réu nos autos, 

tampouco especificação de provas por parte da 

autora a fim de demonstrar tal fato, não havendo 

nenhum elemento de prova nos autos que permita 

concluir que o réu tinha ciência da sustação do 

cheque no momento de sua aquisição. Sequer há 

prova de que a sustação ocorreu antes do endosso.

A autora também não logrou demonstrar a 

existência de um suposto conluio entre os réus, 

firmado à fls. 116.

Não há nenhum indício de prova que afaste a boa-fé 

do réu endossatário e cabia à autora realizar tal 

demonstração.

(...)

No caso citado, semelhante ao dos autos, restou 

firmada a tese de que o desacordo comercial 

materializado entre a endossante e a beneficiária 

original não poderia por si só autorizar o 

cancelamento do ato notarial postulado pela autora, 

uma vez que o aludido desacordo não afasta o 

direito do atual beneficiário ao crédito, porque 

inerente à sua condição de portador de boa-fé dos 

cheques. (...)

Na hipótese aqui descrita, a situação se repete: a 

autora não apresentou provas da má-fé ou do 

conhecimento da sustação e, mesmo instada a 

especificar as provas que pretendia produzir, 
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quedou-se inerte (fls. 125).

(...)

Em tais casos observa-se que a jurisprudência 

caminha no sentido de reconhecer o dano causado 

pelo endossante inadimplente perante o emitente da 

cártula. Inobstante, resumindo-se a inicial aos 

pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e 

de sustação do protesto, de rigor a sua total 

improcedência.

Nesta senda, procedente o pleito reconvencional 

para condenar a autora-reconvinda ao pagamento 

do valor estampado no título objeto da ação, eis que 

não há nenhum obstáculo à regularidade do cheque 

como título de crédito e, portanto, à sua 

exigibilidade pelo terceiro de boa-fé, nos termos da 

fundamentação supra.

Os demais argumentos trazidos pelas partes, 

embora fundamentados em teses jurídicas 

conhecidas deste magistrado e aceitas por parte da 

doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o 

condão de infirmar a conclusão adotada para 

desfecho da lide nestes autos, que veio lastreada 

em fatos e interpretação das provas e à luz de clara 

argumentação jurídica na conclusão e, finalmente, 

norteado pelo princípio do livre convencimento 

motivado do julgador, que se sustenta por si só, a 

despeito do que mais se argumentou.

Diante do quadro que se descortina, a 

improcedência dos pedidos da apelante era mesmo de rigor. 

Por corolário lógico, correta a procedência do pedido 
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formulado pelo apelado em sede de reconvenção, com a condenação da 

empresa apelante ao pagamento da quantia devida.

À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede 

recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para 

arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer 

qualquer reparo.

Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão 

judicial, ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela 

incompatíveis, estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem 

necessidade de, enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão 

jurisdicional, mais de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele 

acolhidos. Enfim, todos os argumentos que não se encaixam na tese 

acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e claro e inconteste, 

rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao artigo 489, 

§1º, do diploma processual.

No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, 

§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional 

nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção 

profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes 

da sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa 

(originalmente fixado em R$ 21.674,58  fls. 09).

Por derradeiro, têm-se por prequestionados 

neste grau de jurisdição todos os dispositivos constitucionais e legais 

citados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-

los um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.

DISPOSITIVO:
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Diante do exposto, voto pelo não provimento do 

recurso.

     ROBERTO MAIA
            Relator
  (assinado eletronicamente)
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