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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001727-33.2013.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante JOSIAS 
CARDOSO CAMPINAS - ME, é apelado AMEXX FOMENTO MERCANTIL 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 ANA DE LOURDES 
COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 7 de julho de 2016.

Nelson Jorge Júnior
relator

Assinatura Eletrônica



2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

--  voto n. 11.068 --

Apelação Cível n. 0001727-33.2013.8.26.0650

Apelante: Josias Cardoso Campinas - ME

Apelada : Amexx Fomento Mercantil Ltda.

Comarca: Valinhos 

Juiz de Direito sentenciante: Paulo Rogério Santos Pinheiro

FACTORING
 Cheques emitidos para pagamento de Contrato de Transporte- 

Cessão 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.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto 

da respeitável sentença a fls. 75/77, que julgou IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito, 

ajuizada por JOSIAS CARDOSO CAMPINAS-ME contra AMEXX FOMENTO 

MERCANTIL LTDA com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Revogou a liminar. Em razão da 

sucumbência, condenou o autor ao reembolso das custas e despesas, e ao 

pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. Consignou que o autor deverá prestar caução idônea, 

no valor dos títulos cujo protesto foi sustado, no prazo de 30 dias, sob 

pena de imediata revogação da liminar. Determinou que, após o trânsito 

em julgado, se oficiasse aos tabelionatos de protestos, comunicando a 

revogação da liminar de sustação de protestos, deferida nos autos da ação 
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cautelar preparatória.

Dessa respeitável sentença o autor 

interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo que o negócio em 

questão tem natureza contratual de cessão, ficando afastada a aplicação 

do princípio do direito cambiário da inoponibilidade das exceções pessoais 

aos terceiros de boa-fé.

Aduz que como houve a desavença entre os 

contratantes originais (apelante e transportadora), com rescisão do 

negócio que gerou a emissão das cártulas, os cheques ainda não 

depositados deixaram de ser devidos, porque a apelada por ser uma 

factoring, sujeita-se às consequências da relação jurídica subjacente, e 

portanto, não podem receber o títulos que se tornaram “não devidos” no 

negócio original.

Ressaltou que nada deve quanto aos 

referidos títulos, pois não teve os serviços contratados realizados e teve a 

garantia da transportadora de que os cheques emitidos seriam 

cancelados. E diante do cancelamento a transportadora se comprometeu a 

requerer a baixa dos títulos perante à apelada, o que não teria ocorrido, e 

por esse motivo, a apelante foi obrigada a sustar os protestos dos títulos 

por serem indevidos, por representarem negócio que não se concluiu.

Afirma ainda que por não ser absoluta a 

regra da inoponibilidade das exceções, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, e que a declaração da transportadora não 

deixa dúvidas de que não se concretizou o negócio jurídico subjacente, os 

cheques são, portanto, inexigíveis, pelo que pretende a reforma da 

sentença para declarar nulos os títulos em comento, e haver a inversão do 

ônus sucumbencial. 
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O recurso é tempestivo e bem preparado 

(cf. fls. 82/90), tendo sido recebido no duplo efeito (fls. 84).

Em resposta (cf. fls. 95/104) o apelado 

pugna pela manutenção do decisum, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

I. O recurso não merece ser provido.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por 

Josias Cardoso Campinas Me contra Amexx Fomento Mercantil Ltda., em 

que alegou haver contratado uma transportadora para a terceirização de 

alguns serviços, e para tanto, foram emitidos 6 (seis) cheques de nº 

000139, 000151, 000191, 000193, 000194 e 000195. No entanto, o 

serviço foi cancelado, embora já tivessem sido emitidos os cheques, e 

desse modo, a autora requereu a devolução dos cheques perante a 

transportadora, tendo sido informada de que eles já haviam sido 

descontados perante a factoring, ora apelada, mas que a transportadora 

procederia dar baixa dos mesmos, o que não ocorreu. 

Por fim, relatou que recebeu duas 

notificações do Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de Campinas, 

informando que dois dos cheques emitidos haviam sido protestados, sendo 

que referido protesto foi suspenso nos autos da ação cautelar preparatória 

de nº0001412-05.2013.8.26.0650, por decisão judicial lá proferida. Em 

razão de não ter conseguido uma solução amigável com a ré, ajuizou a 

presente ação pretendendo a declaração da inexigibilidade da dívida.

Após a apresentação de contestação, o 

MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação, considerando que a boa-fé é 

presumida, e não havendo prova de que a requerida agiu de má-fé, as 
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exceções pessoais do emitente contra o beneficiário do cheque não podem 

ser opostas aos terceiros de boa-fé, motivo pelo qual não assiste razão ao 

apelante.

Isso por que a apelante não trouxe 

nenhum elemento indiciário, mínimo que fosse, a fim de demonstrar que a 

apelada após ter recebido os títulos, tivesse ciência do desacordo 

comercial que teria dado origem aos títulos e na data do recebimento dos 

mesmos, a causa subjacente para emissão existia, e por esse motivo eles 

eram válidos, não havendo vício que os comprometessem. Assim, não se 

verificou má-fé ou conduta fraudulenta por parte da apelada, com o 

escopo de prejudicar indevidamente a recorrente, ao protestá-los.

Logo, se houve algum vício na relação que 

deu origem ao cheque, a situação retratada nos autos não deixa dúvida 

quanto à inoponibilidade daquelas exceções à apelada, já que se trata de 

portadora de boa-fé. 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

É interessante e importante consignar 

ainda que o documento apresentado a fls. 56 demonstra claramente que o 

1 REsp. n. 884346/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. em 06.10.2011.
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endosso ocorreu na modalidade translativa, e, dessa forma, houve cessão 

de crédito em favor da factoring, ora apelada, que se sub-rogou nos 

direitos de credora dos títulos.

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.

Dessa forma, sendo a apelada legítima 

credora do título, não pode ser ela prejudicada em função da quebra da 

relação originária que deu ensejo à emissão dos títulos sub judice, uma 

vez que restou configurado que no momento em que a apelada recebeu os 

títulos, operando-se a cessão de crédito, os títulos eram válidos, com 

causa subjacente existente e lícita, não podendo, dessa maneira, ser a 

credora apelada prejudicada com a declaração da nulidade dos títulos ora 

pleiteada. 

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.

Nelson Jorge Júnior

-- Relator --
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