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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0081234-
94.2012.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante NOVO SOPRO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP, é 
apelado CUMBICA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 24ª Câmara Extraordinária 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 JOVINO 
DE SYLOS (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 27 de março de 2017

GILSON DELGADO MIRANDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos

Apelação n. 0081234-94.2012.8.26.0224

Apelante: Novo Sopro Ind. e Com. de Emb. Plást.Ltda. -Epp

Apelada: Cumbica Factoring Fomento Mercantil Ltda.

Voto n. 11.237

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

Cheques cedidos à empresa de factoring. 

Desacordo comercial. Inoponibilidade das 

exceções de direito pessoal em face do 

portador de boa-fé. Autonomia e abstração 

das obrigações cambiais. Arts. 13, 15 e 25, 

da Lei n. 7.357/85. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça e do TJSP. Sentença de 

improcedência dos pedidos correta. Recurso 

não provido.

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 

para impugnar a sentença de fls. 71/74, proferida pela juíza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Guarulhos, Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery, que 

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A ré, inconformada, apelou a fls. 76/87. 

Aguarda a reforma da sentença. Ao contrário do entendimento da juíza 

de primeiro grau, o caso não se enquadra em mera transmissão de 

crédito a terceiro mediante endosso, mas sim de contrato de factoring. 

O cessionário assume os riscos do negócio. A relação é contratual e não 

cambial. A apelada, por ter arriscado em negócio escuso, não pode passar 

impune. O dano moral decorre do apontamento indevido dos cheques a 

protesto.

Recurso interposto no prazo legal, preparado a 

fls. 89/93, com contrarrazões da apelada (fls. 100/115).

Esse é o relatório.
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Inicialmente, anote-se que se aplica ao caso o 

Código de Processo Civil de 1973, nos termos do Enunciado 

Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça: “aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça”. 

O recurso não merece provimento.

A sentença de primeiro grau, diferente do que 

abordou a apelante, deu a solução adequado ao caso vertente. Realmente, 

“A falta de contestação implica aceitação da veracidade dos fatos 

narrados pela autora, o que, na hipótese, se traduz na mera 

confirmação de inexistência do contrato ao qual o cheque se referia. 

Ocorre que o cheque, ao contrário da duplicata, não tem natureza 

causal que o requeira vinculado ao contrato preexistente. Por 

conseguinte, exige-se, grosso modo, menor diligência da empresa 

factoring na presunção de probidade do título se comparado a uma 

situação de duplicata, por exemplo. Nesse sentido, para elisão da 

validade do título em questão seria necessário inferir das alegações 

do autor nítida má-fé por parte da empresa faturizadora, o que não 

é possível. Isso porque, analisada no conjunto, os fatos narrados na 

exordial indicam um anseio da ré em satisfazer o crédito, mas não 

resta clara sua ciência acerca da periclitante economia da 

faturizada. Tanto é assim que o autor narra: "Posteriormente, 

mudou seu discurso ao saber da 'quebra' da referida empresa (...)". 

Ora, a "mudança de discurso" denota o desconhecimento da situação 

da faturizada quando da contratação entre ambas. A admissão da 

má-fé da possuidora do cheque deve ser excepcional. Senão, 

vejamos: Regra geral, considerando que a ré não teve qualquer 

participação no negócio que deu origem à emissão do título, em 

princípio, seu desfazimento em nada interfere na obrigação de 

pagamento por eles representada, considerando serem inoponíveis ao 

terceiro de boa-fé exceções de caráter pessoal, tendo em conta os 

atributos do título de crédito em questão, especialmente a 

autonomia. Apesar disso, em casos excepcionais, especialmente na 

hipótese de repasse dos títulos à empresa de factoring, 
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considerando as especificidades da contratação, possível o 

afastamento da obrigação de pagamento, consoante recente 

pronunciamento do C. STJ. Confira-se: "Processual Civil. Comercial. 

Recurso especial. Execução. Cheques pós-datados. Repasse à 

empresa de factoring. Negócio subjacente. Discussão. Possibilidade, 

em hipóteses excepcionais. - A emissão de cheque pós-datado, 

popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura 

como título de crédito, e traz como única consequência a ampliação 

do prazo de apresentação. Da autonomia e da independência emana a 

regra de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu 

origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser restringido em 

virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente. 

Comprovada, todavia, a ciência, pelo terceiro adquirente, sobre a 

mácula no negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque, as 

exceções pessoais do devedor passam a ser oponíveis ao portador, 

ainda que se trate de empresa de factoring. Nessa hipótese, os 

prejuízos decorrentes da impossibilidade de cobrança do crédito, 

pela faturizadora, do emitente do cheque, devem ser discutidos em 

ação própria, a ser proposta em face do faturizado. Recurso 

especial não conhecido." (REsp 612423 DF, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJ 26/06/06)” (fls. 72/73).

Como se vê, a rejeição de inexigibilidade dos 

cheques em face da apelada era mesmo de rigor. O desacordo comercial 

narrado na inicial não pode retirar o direito da apelada de cobrar as 

cártulas que circularam. Vale dizer, inoponíveis em face do terceiro, 

como portador de boa-fé, as exceções de direito pessoal entre os 

figurantes primitivos (compradora e vendedora), subsistindo íntegra a 

higidez da operação cambial e a exigibilidade da dívida tendo em vista a 

autonomia e independências das obrigações contraídas com os títulos de 

crédito, nos termos dos arts. 13, 15 e 25 da Lei n. 7.357/85.

Para espancar qualquer dúvida a respeito, força 

indicar interessante pronunciamento do STJ em caso parelho julgado 

pela 4ª Turma, nos autos do recurso especial n. 1.236.701-MG, j. 

05-11-2015, rel. Min. Luis Felipe Salomão: 

“É desnecessária a notificação de emitente 

de cheque com cláusula 'à ordem', para que o 

faturizador que tenha recebido a cártula por meio de 
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endosso possa cobrar o crédito decorrente de 

operação de factoring. Como é cediço, o interesse 

social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de 

crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia 

e segurança na sua aquisição, constituindo a 

inoponibilidade das exceções fundadas em direito 

pessoal do devedor a mais importante afirmação do 

direito moderno em favor da segurança da circulação 

e negociabilidade dos títulos de crédito. Nesse passo, 

o art. 20 da Lei do Cheque estabelece que o endosso 

transmite todos os direitos resultantes do cheque, e o 

art. 22, caput, do mesmo diploma legal dispõe que o 

detentor de cheque 'à ordem' é considerado portador 

legitimado, se provar seu direito por uma série 

ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em 

branco. Registre-se que abalizada doutrina civilista 

propugna não serem aplicáveis os arts. 288 e 290 do 

CC para obtenção, por meio tão somente do endosso 

de cheque 'à ordem', dos mesmos efeitos de cessão 

de crédito. Com efeito, a menos que o emitente do 

cheque tenha aposto no título a cláusula "não à ordem" 

- hipótese em que o título somente se transfere pela 

forma de cessão de crédito -, o endosso tem efeito 

de cessão de crédito, não havendo cogitar de 

observância da forma necessária à cessão ordinária 

civil de crédito, isto é, a notificação prevista no art. 

290 do CC, segundo o qual 'A cessão do crédito não 

tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a 

este notificada; mas por notificado se tem o devedor 

que, em escrito público ou particular, se declarou 

ciente da cessão feita'. Por outro lado, o art. 

905, caput, do CC estabelece que o possuidor de 

título ao portador tem direito à prestação nele 

indicada, mediante a sua simples apresentação ao 

devedor, e o parágrafo único estipula que a prestação 

é devida ainda que o título tenha entrado em 

circulação contra a vontade do emitente. De fato, não 

se pode perder de vista que é desnecessária a 

exigência, sem nenhum supedâneo legal, de que, com o 

endosso de cheque "à ordem", 
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a factoring endossatária devesse se acautelar - 

mesmo adquirindo pelo meio próprio crédito de 

natureza autônoma (cambial) -, demonstrando ter 

feito notificação ao emitente. Assim, não é possível 

chancelar a restrição a direitos conferidos por lei ao 

fatorizador, em manifesta ofensa a diversas regras, 

institutos e princípios do direito cambiário - e, até 

mesmo, a direitos fundamentais consagrados pela 

Constituição Federal (art. 5º, II e XXII)”.

No mesmo sentido, há reiteradas decisões 

desse Tribunal de Justiça: 1. “Apelação. Ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 

Títulos de crédito. Cheques. 1. O artigo 25, da lei complementar nº. 

7.357/85, impõe a inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de 

boa-fé. 2. Os títulos de crédito foram adquiridos pela apelante por 

endosso derivado de operação de cessão de crédito. 3. Não há, nos 

autos, qualquer elemento que permita concluir que a apelante agiu de má-

fé. Não se pode dizer que ela estava ciente do desacordo comercial 

entre a autora e a vendedora, primitiva portadora da cártula, tampouco 

da sustação do título. 4. Porque o cheque foi apresentado para desconto 

por terceiro de boa fé, que não participou do negócio original, não é 

possível a oposição de exceções pessoais à instituição financeira, em 

relação a quem a ação é improcedente. Recurso provido” (TJSP, Apelação 

n. 0140661-06.2012.8.26.0100, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 

07-12-2016, rel. Des. Kenarik Boujikian); 2. “FACTORING Cheques 

emitidos para pagamento de Contrato de TransporteCessão de Crédito 

feita por meio de Factoring Portador contra o qual inexiste prova de má-

fé Protesto dos Títulos - Defesa do emitente fundada no posterior 

cancelamento do contrato Irrelevância Inteligência do artigo 25 da Lei 

n. 7.357/1985: Nos contratos de factoring, onde há cessão de crédito, 

se os títulos foram emitidos com causa subjacente válida, ainda que seja 

cancelado o contrato que deu origem a sua emissão, não havendo prova 

de má-fé ou intuito fraudulento, à luz do artigo 25 da Lei n. 7.357/1985, 

não cabe as exceções de oponibilidade contra terceiro de boa-fé, sendo 

lícito o protesto dos referidos títulos. RECURSO NÃO PROVIDO”. 

(TJSP, Apelação n. 0001727-33.2013-8.26.0650, 13ª Câmara de Direito 

Privado, j. 07-07-2016, rel. Des. Nelson Jorge Junior).

Legítima a cobrança, impossível falar em dano 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

24ª CÂMARA EXTRAORDINÁRIA DE DIREITO PRIVADO

Apelação n. 0081234-94.2012.8.26.0224

7/7

moral, considerando que o encaminhamento dos títulos a protesto 

enquadrou exercício regular de um direito. De fato, “se se trata de 

conduta secundum jus, não se pode pensar em ato ilícito. É bom 

lembrar que a própria lei define o ato ilícito como aquele que o 

agente 'viola direito e causa dano a outrem' (art. 186). Quem, pois, 

pauta seu proceder pelas normas da licitude não pode cometer ato 

ilícito” (Humberto Theodoro Junior, Comentários ao novo código 

civil [coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira], 3ª edição, Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, v. 3, t. 2., p. 133).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

GILSON MIRANDA

Relator

Assinatura Eletrônica
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