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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0044810-
92.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANDRE 
FERREIRA ALVES, são apelados LANCES FOMENTO MERCANTIL LTDA, 
CENTRO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL KZS LTDA 
e R M COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em 38ª 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 
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E 
EDUARDO SIQUEIRA.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.

ACHILE ALESINA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0044810-92.2012.8.26.0114

Apelante: Andre Ferreira Alves 
Apelados: Lances Fomento Mercantil Ltda, Centro de Treinamento e 
Consultoria Empresarial Kzs Ltda e R M Comercial Ltda
Comarca: Campinas
Voto nº 7650

AÇÃO DECLARATÓRIA  Afastada a aplicação do 
artigo 85, §11º do NCPC pretendido em contrarrazões ante 
a falta de recurso nesse aspecto e pelo fato de a r. sentença 
singular ter sido publicada na vigência do CPC anterior, a 
teor do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ - Pretensão 
do apelante para declarar nulos e inexigíveis os cheques 
emitidos, por serem caução, tendo como origem um 
contrato de franquia - R. sentença de improcedência  
Recurso do autor  Alegação de cerceamento de defesa - 
Inocorrência - Hipótese em que não é necessária a 
produção de outras provas para o deslinde da ação - 
Suficiência dos elementos acostados aos autos  Cheques 
que foram endossados, permitindo a sua circulação de 
forma legal  Títulos transferidos regularmente a terceiro, 
por endosso translativo, que veio a protestar a cambial - 
Autor que não nega a emissão dos títulos - Ausência de má-
fé do terceiro beneficiário - Princípio da autonomina e 
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé 
aplicável à hipótese em tela - Artigo 25 da Lei nº 7.357/85 - 
Sentença de improcedência mantida  Recurso não provido.

Recurso à r. sentença de fls. 513/514 que julgou 
improcedente o pedido contido na inicial, condenando o autor a arcar com as custas 
e as despesas processuais do processo, bem como com os honorários de 
sucumbência, fixados em 15% do valor atualizado da causa (artigo 20, §4º do CPC).

Embargos de declaração interpostos às fls. 522/524, sendo 
rejeitados (fls. 526).

Recorre o autor, pretendendo a reforma do julgado, trazendo 
argumentos que entende socorrer o seu posicionamento.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128218/lei-do-cheque-lei-7357-85
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Recurso regularmente processado (fls. 529/537) e 
respondido (fls. 543/556). 

É o relatório. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de títulos de 
crédito c.c. inexigibilidade de pagamento com pedido liminar movida pelo apelante 
em face dos apelados.

Alega o autor na inicial em síntese que iniciou tratativas com 
a ré Centro de Treinamento, visando adquirir uma unidade de franquia Kalma Zen 
Spa, sendo cobrado o valor de R$ 75.600,00, referente a taxa de franquia, sendo R$ 
20.000,00 pagos em 12/03/2010 e o restante dividido em 05 cheques, quais sejam, 
cheque nº 100321 no valor de R$ 15.600,00, cheque nº 100322 no valor de R$ 
10.000,00, cheque nº 100323 no valor de R$ 10.000,00, cheque nº 100324 no valor 
de R$ 10.000,00 e cheque nº 100325 no valor de R$ 10.000,00. 

Sustenta que em razão do custo da obra, solicitou a ré o 
reembolso do cheque nº 100321 e a prorrogação do respectivo pagamento, o que foi 
aceito na condição de que seriam emitidos mais três cheques, um retido como 
caução (cheque nº 100343 no valor de R$ 15.600,00) e os outros dois seriam 
utilizados para viabilizar a operação do parcelamento (cheque nº 100341 e cheque nº 
100342 ambos no valor de R$ 7.800,00), sendo os três cheques entregues, porém, a 
ré não cumpriu com o reembolso pactuado. Assevera que o cheque nº 100343 
utilizado para caução, foi protestado pela falta de pagamento e, para baixa do 
protesto, porém, a credora NA Fomento exigiu outros três cheques (cheques nº 
100358, nº 100359 e nº 100360, todos nos valores de R$ 5.960,00), sendo que a NA 
Fomento repassou estes três cheques à empresa RM, que negociou tais títulos com a 
ré Lances, a qual protestou-os por falta de pagamento.

Afirma o autor, que todos os fatos que antecedem a presente 
demanda estão sendo discutidos no processo nº 019.01.2011.016261-2, perante a 2ª 
Vara Cível da Comarca de Americana/SP. Pretende a autora a declaração de 
nulidade dos títulos de nº 100358, nº 100359 e nº 100360, pois, estes foram emitidos 
para a recuperação do cheque nº 100343, que era apenas caução dos cheques nº 
100341 e nº 100342, a decretação de inexigibilidade do pagamento de tais títulos no 
importe de R$ 17.880,00 e a concessão de tutela antecipada, para que seja 
determinado ao 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Campinas que não dê 
publicidade ao ato do protesto dos cheques nº 100358, 100359 e 100360, desde já 
caucionando o juízo com o veículo VW/Voyage 1.0, ano/modelo 2009/2010, cujo 
valor (R$ 26.020,00) ultrapassa o valor dos títulos protestados (R$ 17.880,00).

Tutela antecipada indeferida (fls. 301).
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Houve depósito da caução, correspondente ao valor dos 
títulos protestados (fls. 305), sendo deferida a tutela cautelar para suspender a 
publicidade dos protestos dos títulos em discussão (fls. 307).

Em contestação a requerida Lances Fomento Mercantil Ltda 
alega em síntese que em 21/10/2010 celebrou com a empresa RM Comercial Ltda o 
contrato de Fomento Mercantil nº 000404, no qual ficou estabelecida a possibilidade 
de compra e venda de direitos creditórios. Assevera que em 22/10/2010 a ré Lances 
adquiriu da empresa RM por meio do endosso translativo, os direitos creditórios 
referentes ao cheque nº 100358, nº 100359 e nº 100360. Afirma que na data do 
vencimento de cada cheque a ré tomou ciência de que o direito de receber seu 
crédito havia sido frustrado, pois os títulos haviam sido devolvidos, ou seja, os 
cheques foram sustados ou revogados, sendo que agindo em seu pleno e regular 
exercício de cobrança, a ré formalizou o inadimplemento do autor protestando os 
títulos, sendo os cheques emitidos pelo autor pemitindo sua livre circulação e 
endosso, adquirindo a ré o direito creditório, porém, sem participar da relação 
originária, sendo que a responsabilidade deve ser imputada somente a ré Centro de 
Treinamento.

Citadas por edital, as requeridas Centro de Treinamento e 
Consultoria Empresarial KZS Ltda e RM Comercial  Ltda não ofereceram 
contestação (fls. 484), sendo nomeado curador especial, foi oferecida contestação 
por negativa geral (fls. 487).

Audiência de conciliação infrutífera (fls. 499).

A r. sentença julgou improcedente o pedido contido na 
inicial, condenando o autor a arcar com as custas e as despesas processuais do 
processo, bem como com os honorários de sucumbência, fixados em 15% do valor 
atualizado da causa (artigo 20, §4º do CPC).

Recorre o autor alegando em síntese cerceamento de defesa 
por ausência de produção de provas pleiteadas pelo requerente, sendo necessária a 
instrução do feito com a devida designação de audiência para depoimento das partes 
e oitiva de testemunhas e produção das demais provas pertinentes.

O recurso não comporta provimento.

A priori afasta-se a pretensão em contrarrazões da empresa 
Lances Fomento Mercantil Ltda no que se refere a majoração dos honorários 
advocatícios sucumbenciais arbitrados pela r. sentença singular, a teor do artigo 85, 
§11º do NCPC (fls. 555/556).

Isso porque, o §11º do artigo 85 do NCPC estabelece de 
forma clara:
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“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar 
honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários 
fixados anteriormente levando em conta o trabalho 
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme 
o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, 
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites 
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” 
(g.n.)

Dessa forma, não há possibilidade de majoração dos 
honorários sucumbenciais, diante da ausência de recurso por parte da requerida 
Lances, com a pretensão específica nesse aspecto. 

E como se isso não bastasse a r. sentença singular foi 
publicada em 22/02/2016 (fls. 521), estando ainda sob a vigência do Código 
Processual Civil anterior, sendo que o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ 
estabelece:

“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada 
a partir de 18 de março de 2016, será possível o 
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na 
forma do artigo 85, §11º do novo CPC.”

Assim, passa-se a análise preponderante da lide.

Denota-se nos autos que a pretensão inicial do apelante é a 
declaração de nulidade dos cheques nº 100358, 100359 e 100360, por terem sido 
emitidos para recuperação do cheque nº 100343, que era apenas caução dos cheques 
nº 100341 e 100342, bem como a inexigibilidade do pagamento dos títulos em 
comento.

No que se refere ao cerceamento de defesa alegado, destaca-
se que era mesmo o caso de ser julgado antecipadamente a lide nos termos do artigo 
355, inc. I, do NCPC, tendo em vista que toda a documentação adunada nos autos 
decorre ser suficiente para o deslinde da causa. 

Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça 
que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do 
magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes 
para formar sua convicção” (REsp 874.735/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
Segunda Turma, j. 27.03.2007, DJ 10.04.2007, p. 206).

Dessa forma, pela análise de todo o conjunto probatório resta 
evidente que a r. sentença singular deu a melhor solução a lide, não merecendo 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704774/artigo-330-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704730/inciso-i-do-artigo-330-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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qualquer retoque.

Com efeito, resta incontroverso que os cheques discutidos 
nos autos (fls. 288/290) foram emitidos pelo apelante, sendo nominais à empresa 
RM Comércio Ltda, que por sua vez endossou tais títulos a corré Lances Fomento 
Mercantil Ltda (fls. 291/293) em decorrência de um contrato de fomento mercantil 
nº 000404 (fls. 356/367).

Destaca-se que os cheques emitidos, se tratam de ordem de 
pagamento à vista (Lei nº 7.357/85, artigo 32), não havendo nos títulos em comento 
qualquer restrição a sua circulação através de endosso.

No entanto, os cheques foram trasmitidos à apelada Lances 
Fomento Mercantil Ltda através de endosso em branco como denota-se às fls. 
288/290, sendo que pela circulação dos títulos o possuidor exerce o direito como se 
fosse um direito originário diverso do direito que nasce do negócio jurídico 
subjacente à emissão do título.

Assim, a corré Lances, ao receber os títulos de crédito em 
discussão nos autos, não pode ser prejudicada por haver qualquer vício na relação 
jurídica inicial do emitente ao realizar um negócio jurídico de franquia com a ré 
Centro de Treinamento, o que inclusive já está sendo discutido no processo nº 
019.01.2011.016261-2, perante a 2ª Vara Cìvel da Comarca de Americana, em 
detrimento ao princípio da autonomia.

O artigo 13 da lei do cheque nº 7.357/85, estabelece:

“Art . 13 As obrigações contraídas no cheque são 
autônomas e independentes.”

Pelo princípio da autonomia entende Tomazette que 
“qualquer pessoa de boa fé, que adquira a condição de credora do título de crédito, 
adquire um direito novo como se fosse um credor originário, não ocupando a 
posição do antigo credor” (TOMAZETTE, Marlon, CURSO DE DIREITO 
EMPRESARIAL,Vol 2, Ed Atlas, 2009, São Paulo, p.33).

E ainda, assevera Waldirio Bulgarelli:

“A autonomia é requisito fundamental para a circulação 
dos títulos de crédito. Para esta ela, o seu adquirirente 
passa a ser titular de direito autônomo, independente da 
relação anterior entre possuidores. Em consequência, não 
podem ser oponíveis ao cessionário de boa fé as exceções 
decorrentes da relação extracartular, que eventualmente 
possam ser opostas ao credor originário.” (BULGARELLI, 
Waldirio, TÍTULOS DE CRÉDITO, 7ºed, Ed. Atlas, 1989, 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0044810-92.2012.8.26.0114 -Voto nº 7650 – S/A/AB/E/S/S 7

São Paulo, p.56)

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, através do julgamento do REsp 1527431 SP 2015/0092905-8, em 
08/05/2015, sendo relator o Ministro Moura Ribeiro, que utilizou como fundamento 
de sua decisão acórdão proferido pela Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

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 
conseqüência 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 612.423/DF, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 
1º/6/2006, DJ 26/6/2006, p. 132)

Dessa forma, fora bem aplicado o artigo 25 da Lei do cheque 
pela r. sentença singular, quando assim proferiu: “Nesse caso, cumpre ressaltar o 
disposto no artigo 25 da Lei Federal 7.357, de 2 de setembro de 1985: “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”. Trata-se do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais perante 
tericeiros de boa-fé.” (fls. 514) 

Assim, bem analisou a r. sentença singular todo o conjunto 
probatório dos autos para o deslinde da causa, sendo suficiente a documentação 
apresentada para o julgamento de mérito, não havendo que se falar em cercemento 
de defesa.

Confira-se o entendimento desse E. Tribunal de Justiça sobre 
o tema:
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“CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência 
Julgamento antecipado Possibilidade. INEXIGIBILIDADE 
DE TÍTULO Cheques que circularam mediante endosso 
Ausência de má-fé Desvinculação do negócio subjacente 
Inoponibilidade à endossatária, por parte do emitente, das 
exceções pessoais que tivesse contra o primeiro beneficiário 
Ato ilícito inexistente Sentença de improcedência mantida 
Recurso desprovido.” (TJSP  Apelação: 
0010110-86.2012.8.26.0568  15ª Câmara de Direito 
Privado  Julgamento: 10/06/2014  Relator: Vicentini 
Barroso).

“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Cerceamento 
de defesa - Inocorrência - Hipótese em que não é necessária 
a produção de outras provas para o deslinde da ação - 
Suficiência dos elementos acostados aos autos - 
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
TÍTULO DE CRÉDITO CHEQUES QUE CIRCULARAM 
NA FORMA LEGAL - Cheque transferido regularmente a 
terceiro, por endosso translativo, que veio a protestar a 
cambial - Autor que não nega a emissão dos títulos - 
Ausência de má-fé do terceiro beneficiário - Diante do 
acervo probatório, não ficou demonstrado nos autos que o 
portador tenha adquirido o cheque conscientemente em 
detrimento do devedor - Princípio da inoponibilidade das 
exceções pessoais ao terceiro de boa-fé aplicável à hipótese 
em tela - Artigo 25 da Lei nº 7.357/85 - Sentença de 
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.” 
(TJSP  Apelação: 0005621-34.2005.8.26.0347  23ª 
Câmara de Direito Privado  Julgamento: 15/10/2014  
Relator: Sérgio Shimura).

“RECURSO  APELAÇÃO  PRELIMINAR  
ILEGITIMIDADE ATIVA - Título apresentado pelo autor, 
mas emitido em favor de terceiro  Irrelevância - Existência 
de endosso - Ato translativo do direito de crédito - Alegado 
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide - 
Cerceamento de defesa inocorrente - Matéria de caráter 
meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o 
destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua 
conveniência e necessidade para o deslinde do feito  
Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade  
Preliminar repelida. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL  CHEQUES - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO  Fato constitutivo do direito da embargada 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128218/lei-do-cheque-lei-7357-85
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devidamente demonstrado  Alegação do embargante de 
desacordo comercial  Ausência de qualquer indício de 
prova do alegado  Circulação da cártula  Incidência de 
exceções pessoais condicionada à prova de má-fé do 
terceiro adquirente do título - Desatendimento ao quanto 
disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo 
Civil  Sentença mantida  Recurso não provido.” (TJSP  
Apelação: 0014146-64.2012.8.26.0248  19ª Câmara de 
Direito Privado  Julgamento: 14/12/2015  Relator: Mario 
de Oliveira).

Assim, restou devidamente demonstrada a regularidade dos 
títulos de crédito emitidos e endossados, sendo portanto líquidos, certos e exigíveis, 
não havendo qualquer excludente de responsabilidade do emitente, afastando-se 
assim, o cerceamento de defesa em decorrência da suficiência de provas nos autos, 
nos termos expostos.

A r. sentença deve ser mantida.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

ACHILE ALESINA
Relator

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704289/artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704205/inciso-ii-do-artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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