
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000560799

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006467-12.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELDORADO 
INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, são apelados CLAUDIA LIMA DOBARRO e 
CONCEPT PLÁSTICOS INDUSTRIAIS & COMÉRCIO LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª 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 FRANCISCO 
GIAQUINTO (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.

São Paulo, 31 de julho de 2018.

Nelson Jorge Júnior
relator

Assinatura Eletrônica
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-- voto n. 15.633 --

Apelação Cível n. 1006467-12.2016.8.26.0068

Apelante: Eldorado Indústrias Plásticas Ltda.

Apelada: Claudia Lima Dobarro e outro

Comarca: Barueri

Juiz de Direito sentenciante: Luciano Antônio de Andrade

DECLARATÓRIA
 Cheques emitidos para pagamento de Contrato de Compra e 

Venda  Endosso  Portador contra o qual inexiste prova de má-fé 
 Protesto dos Títulos - Defesa do emitente fundada em quitação 

da dívida perante o primeiro credor  Irrelevância  Inteligência do 
artigo 25, da Lei n. 7.357/1985: 

 Se os cheques foram emitidos e endossados posteriormente a 
terceiro pelo credor originário, a quitação da dívida perante ele não 
invalida os títulos se houver prova de que o emitente estava ciente 
da transferência do crédito e não quitou a dívida perante o 
portador, e assim, à luz do artigo 25, da Lei n. 7.357/1985, não 
cabem as exceções de oponibilidade contra terceiro de boa-fé, 
sendo lícito o protesto dos referidos títulos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

da respeitável sentença a fls. 189/193, que julgou IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito, 

ajuizada por ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA contra 

CONCEPT PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP e outro com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em razão da sucumbência, condenou a autora no pagamento das 

despesas, custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 

15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.

Dessa respeitável sentença a autora 
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interpôs o presente recurso de apelação, alegando ter havido afronta ao 

artigo 290, do Código Civil, porque restou demonstrado que a ré Claudia 

se tratava de fomento mercantil e não há nos autos notificação formal do 

devedor a respeito da cessão. Não apresentou nos autos o contrato de 

cessão, celebrado com a corré Concept, e que a notícia da cessão do 

crédito somente ocorreu em 06 de maio de 2016, por meio de e-mail.

Aduz que: “se alguém pode ter agido de má 

fé, essa foi a empresa Concept que aceitou receber o dinheiro, as 

máquinas e o veículo em pagamento, mesmo sabendo da cessão realizada 

com a Apelada, fornecendo inclusive carta de anuência em 29/03/16. 

“não devidos” no negócio original”.

Ressaltou que não tinha como ter 

conhecimento da cessão de crédito (06/05/16) antes de realizar a 

composição da dívida com a requerida Concept (29/03/16), se tivesse tal 

conhecimento por meio da competente e formal notificação, teria realizado 

pagamento diretamente a ora apelada, e jamais teria quitado uma dívida 

no montante de R$ 275.000,00. Acrescenta ser injusto ter que pagar pela 

mesma dívida duas vezes.

Por fim, requer seja dado provimento ao 

recurso para julgar procedente a ação para declarar a inexigibilidade dos 

títulos com o cancelamento dos respectivos protestos.

O recurso é tempestivo e bem preparado 

(fls. 196/208). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito 

suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas 

previstas no art. 1.012, §1º, do novo Código de Processo Civil.

Em resposta (fls. 214/229) a apelada 

Claudia pugna pela manutenção do decisum, por seus próprios 
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fundamentos.

É o relatório.

I. O recurso não merece ser provido.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por 

ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA contra CONCEPT PLASTICOS 

INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA e CLAUDIA LIMA DO BARRO, alegando  

manter relações comerciais com a primeira requerida, e em virtude de 

matéria prima adquirida, foram emitidas as notas fiscais nº 1446, nº 

1490, nº 1530 e nº 1693 nos valores de R$ 58.406,25; R$ 52.799,25; R$ 

56.620,70 e R$ 49.902,30. Para o pagamento da primeira nota fiscal, ficou 

acordado que seria feito em 12 cheques no valor de R$ 4.86719, 

entretanto, no decorrer do pagamento, houve uma renegociação do 

acordo, e o primeiro requerido devolveria 07 cheques daqueles 12 

emitidos, o que não fez. Narra ter cumprido o acordo, tendo sido emitida 

quitação pela primeira requerida, todavia, a autora fora surpreendida com 

o protesto dos 7 cheques pela segunda requerida, com a qual nunca teve 

relação comercial.  Aduz, ainda, que não fora notificada a respeito de 

cessão de crédito entre as requeridas.

Assim, ajuizou a presente ação 

pretendendo a declaração da inexigibilidade do débito dos títulos 277993; 

277994; 277995; 277996; 277997; 277998; e 277999, determinando o 

cancelamento definitivo.

Após a apresentação de contestação, o 

MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, cuja sentença fora anulada 

por essa 13ª Câmara de Direito Privado (fls.164/170), por ter reconhecido 

o cerceamento de defesa da autora, ante a juntada de documentos pela 

parte contrária em contestação e não ter sido aberta a ela, oportunidade 
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de se manifestar em réplica, nos termos do artigo 337 e 437, ambos do 

Código de Processo Civil. 

Diante disso, os autos retornaram à 

Primeira Instância e foi aberta a oportunidade de apresentação de réplica, 

e com sua apresentação, o feito fora novamente julgado improcedente pelo 

Juízo a quo.  Dessa decisão, recorreu a autora cujo recurso não merece 

ser provido.

Isso por que restou devidamente 

demonstrado nos autos, pelos e-mails apresentados a fls. 72/74, que 

houve relação comercial entre as requeridas, e os cheques foram 

transferidos entres as autoras por meio de endosso, vinculado à Lei do 

Cheque, bem como que a apelante tinha pleno conhecimento dessa 

situação. Observa-se precisamente no e-mail (fls.73), datado de 

17.02.2016, enviado pela apelada Claudia para a apelante Eldorado, que 

estava tratando dos pagamentos dos 7 cheques objeto da lide, e este e-

mail foi encaminhado com cópia à correquerida Concept, o que vale dizer, 

já no dia 17.02.2016, todas as partes do processo já estavam se 

comunicando entre si a respeito dos cheques.

Nesse sentido, não se sustenta a alegação 

de que no dia 29.03.2016, na data em que foi dada a quitação plena da 

dívida representada, pela correquerida Concept à autora Eldorado - (fls. 

33) - não tinha ciência de que os cheques estavam em poder da 

correquerida Claudia, porque foi informalmente notificada a respeito 

somente pelo e-mail datado de 06.05.2016  fls. 72- e por esse motivo, 

teria a autora pago a dívida à correquerida Concept. Não é essa conclusão 

a que se chega, pois todas as empresas tinham conhecimento a respeito 

dos cheques estarem em poder de Claudia.

Assim, não se verificou má-fé ou conduta 
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fraudulenta por parte da apelada, com o escopo de prejudicar 

indevidamente a recorrente, ao protestar os títulos.

Logo, a situação retratada nos autos não 

deixa dúvida quanto à inoponibilidade daquelas exceções à apelada, já que 

se trata de portadora de boa-fé conforme restou demonstrado. Incidem à 

espécie, nesse ponto, os claros termos do artigo 25, da Lei n. 7.357/1985, 

pois “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”.

A esse respeito, mutatis mutandis, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

...
1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos 
princípios, caros ao direito cambiário, da literalidade, abstração, 
autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das 
exceções pessoais a terceiros de boa-fé. ...1

Olvida-se assim a apelante que o título, 

uma vez emitido, é dotado da aptidão para circular e não de se fixar entre 

as partes originárias. Tal característica está vinculada ao princípio da 

autonomia que rege os títulos de crédito e, nos dizeres de Luiz Emygdio 

F. da Rosa Jr.2, a função do título de crédito é a sua circulabilidade, e, 

assim, nasce para circular e não para ficar imóvel entre as partes 

originárias.

O endosso, nesse contexto, é meio 

adequado e legítimo de se concretizar a circulação do cheque, o que 

encontra pleno respaldo na Lei n. 7.357/1985 a qual, em seu artigo 17, 

1 REsp. n. 884346/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. em 06.10.2011.
2 Títulos de Crédito, 5ª Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág. 67.
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estabelece que o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula 

expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso. O artigo 20 do 

mesmo diploma legal explicita, por sua vez, que o endosso transmite todos 

os direitos resultantes do cheque.

Bem por isso, em relação ao negócio que 

ensejou a emissão do título, a recorrida é terceiro de boa-fé, não podendo, 

contra ela, serem opostas eventuais exceções que o recorrente pudesse ter 

contra outras pessoas, tal como o credor originário das cártulas.

Não há dúvidas, portanto, quanto à posse 

legítima do título pela ré, ora recorrida, que não estava impedida, por 

qualquer razão, de cobrar seu crédito pelas vias próprias.

Depois, cumpre consignar que o cheque 

representa ordem incondicional de pagamento à vista3, a teor do artigo 1º, 

inciso II, da Lei n. 7.357/1985. Assim, uma vez emitido, o emitente 

compromete-se ao seu imediato pagamento, se o caso. 

E em que pese o princípio da abstração 

não se mostre absoluto, as alegações trazidas pela recorrente mostram-se 

inócuas em relação à recorrida, uma vez que não demonstrou 

minimamente que ela tivesse recebido a cártula conscientemente em seu 

detrimento.

Confira-se, a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. WARRANT. ABSTRAÇÃO. 
AUTONOMIA. OBRIGAÇÕES INDEPENDENTES. PAGAMENTO. 
CAMBIAL. ENDOSSATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA 
IDENTIDADE DE PARTES E DE OBJETO. SUSCITANTE NÃO É PARTE. 
CONFLITO NÃO CONHECIDO.

3 Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., em Títulos de Crédito, 5ª Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 
2007, pág. 514.
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AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO.

1. O título de crédito, como truísmo, 
apresenta características distintas e dissociáveis do negócio jurídico 
que lhe deu causa, vale dizer, cartularidade, autonomia, literalidade, 
independência, abstração e tipicidade. Consequentemente, o crédito 
pecuniário pode ser executado por si só, independentemente de 
qualquer outro negócio jurídico subjacente, em razão da autonomia de 
que dispõe.

2. Cuidando-se de obrigações 
independentes, o devedor não pode escusar-se de dar cumprimento ao 
título, invocando, em relação ao portador, questões pessoais 
decorrentes da relação originária. Isso tanto é mais latente quando se 
trata de tentativa de pagamento da cambial movida pelo 
endossatário.4

EXECUÇÃO AJUIZADA POR 
PORTADOR DE CHEQUE, TERCEIRO DE BOA-FE. EMBARGOS DO 
DEVEDOR OFERECIDOS PELO EMITENTE, ALEGANDO 
DESCUMPRIMENTO DO NEGOCIO SUBJACENTE, REJEITADOS PELA 
SENTENÇA E ACOLHIDOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. O 
CHEQUE E TITULO LITERAL E ABSTRATO. EXCEÇÕES PESSOAIS, 
LIGADAS AO NEGOCIO SUBJACENTE, SOMENTE PODEM SER 
OPOSTAS A QUEM TENHA PARTICIPADO DO NEGOCIO. ENDOSSADO 
O CHEQUE A TERCEIRO DE BOA-FE, QUESTÕES LIGADAS A CAUSA 
DEBENDI ORIGINARIA NÃO PODEM SER MANIFESTADAS CONTRA O 
TERCEIRO LEGITIMO PORTADOR DO TITULO. LEI 7357/85, ARTIGOS 
13 E 25. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA O 
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DOS 
EMBARGOS.5

Nesse panorama, é imperioso reconhecer 

que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pela apelante, o que 

torna a cobrança por parte da apelada devida, sendo o crédito proveniente 

da emissão dos cheques exigível, estando totalmente dentro dos ditames 

legais.

Por fim, restou demonstrado ser a apelada 

Claudia uma factoring, conforme aparece na assinatura dos e-mails por 

ela encaminhados, o que em nada modifica a questão referente a ela ser 

4 AgRg no CC 98.188/MT; Rel. Min. Honildo Amaral De Mello Castro (Des. Convocado Do TJAP), 2ª 
Seção, D.J.e. 23.02.2010.
5 REsp. n. 2814/MT; Quarta Turma; Rel. Min. Athos Carneiro; j. em 19.06.1990. 
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legítima credora dos títulos, porém, anote-se que a cobrança de juros de 

2,5%, conforme por ela mesma admitida a fls. 73, é vedada pelo Código 

Civil e Lei de Usura (Decreto nº 22.626 de 07.04.1933, art. 1º). 

Por todo o exposto, era de rigor mesmo a 

improcedência da ação declaratória, devendo ser mantida a sentença tal 

como lançada. 

II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se 

provimento ao recurso.

Majora-se a verba honorária advocatícia 

devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para 

18% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 11º, do novo 

Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.

Nelson Jorge Júnior

-- Relator --
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