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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. FACTORING. 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS NÃO 

QUITADOS. Responsabilidade do faturizado pelo 

pagamento dos títulos inadimplidos pelos 

sacados/emitentes. Disposição contratual de 

recompra dos títulos em caso de nulidade ou 

alguma outra exceção que impedisse a quitação dos 

mesmos. A cobrança deve se limitar aos cheques 

inadimplidos objeto de contratação formal, ou seja, 

restrita aos aditivos contratuais devidamente 

assinados pelo requerido.  TERMO INICIAL DE 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA 

PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS PARA 

PAGAMENTO. Os juros moratórios decorrentes de 

dívidas representadas em cheque devem ser fixados 

a partir da data da primeira apresentação do título 

para pagamento, independentemente da cobrança 

ter sido buscada por meio de ação monitória. 

Precedentes do STJ. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO 

DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. 

POSSIBILIDADE. Majoração da verba honorária 

sucumbencial, em atenção às diretrizes do artigo 85, 

§2º e §8º, do Novo Código de Processo Civil. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E DO RÉU 

DESPROVIDA. 

 

APELAÇÃO CÍVEL 

 

DÉCIMA QUINTA  CÂMARA CÍVEL 

Nº 70072909799 (Nº CNJ: 0055094-

30.2017.8.21.7000) 

 

COMARCA DE CARLOS BARBOSA 

DENARO FOMENTO MERCANTIL LTDA  

 

APELANTE/APELADA 

VANDERLEI MISTURINI  

 

APELANTE/APELADO 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Quinta  

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar as 

preliminares e dar parcial provimento  

à apelação da autora e negar provimento a do réu. 

Custas na forma da lei. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS (PRESIDENTE) E DES.ª 

ADRIANA DA SILVA RIBEIRO. 

Porto Alegre, 24 de maio de 2017. 

 

 

DES.ª ANA BEATRIZ ISER,  

Relatora. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES.ª ANA BEATRIZ ISER (RELATORA) 

Adoto o relatório da sentença de fls. 110-117v: 

 

“Vanderlei Misturini, qualificado na inicial, apresentou 

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA contra si ajuizada 

pelo Denaro Fomento Mercantil Ltda., igualmente 

identificado, arguindo sua ilegitimidade passiva, a 

prescrição e a inexistência de débito, tendo em vista 

que a autora teria omitido os pagamentos realizados 

decorrentes de títulos compensados. Aduziu que a 
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sustação e cancelamento de alguns títulos decorreu 

por culpa de terceiro, os emitentes do mesmos, não 

cabendo ao requerido/embargante a 

responsabilidade pelo prejuízo correspondente. 

Aduziu que houve cheques que sequer foram 

descontados. Afirmou ter recebido os cheques como 

pagamento da venda de gado, que foram entregues, 

de modo que não pode responder pela inexecução 

dos mesmos. Sustentou que como o contrato não 

mais vigeria, não poderiam incidir os consectários 

revistos nele, como, por exemplo, os juros 

compensatórios. Sustentou haver excesso de 

cobrança. Postulou o acolhimento das preliminares 

ou o julgamento de improcedência. Juntou 

documentos (fls. 53-66). 

No mesmo prazo, o embargante apresentou 

reconvenção, na qual sustentou ter a parte 

reconvinda negativado seu nome indevidamente, 

ensejando danos morais. Discorreu acerca dos danos 

sofridos. Postulou, liminarmente, fosse determinado 

ao Serasa e SPC que retirassem o nome do 

reconvinte dos seus cadastro de inadimplentes. Ao 

final, postulou a procedência da demanda, 

condenando a parte reconvinda a indenizar o 

reconvinte pelos danos morais experimentados. 

Requereu o benefício da AJG. Juntou documentos 

(fls. 66-72). 



 

 

 

 

 

 

ABI 

Nº 70072909799 (Nº CNJ: 0055094-30.2017.8.21.7000) 

2017/CÍVEL 

 

   5 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Recebida a reconvenção e deferido o benefício da 

AJG ao reconvinte, foi deferida a antecipação de 

tutela, dando-se vista à parte reconvinda, que em 

réplica discorreu acerca das cláusula contratual que 

previa ajuste entre as partes no que se refere a 

obrigação de pagamento dos títulos. Aduziu que o 

contrato teve sua vigência prorrogada por termo 

aditivo. Aduziu que o demandado/reconvinte não 

comprova o adimplemento de nenhum dos títulos 

cujo crédito é cobrado na ação principal. Aludiu que 

o reconvinte rubricou o termo aditivo de fls. 33/34, 

bem como houve a entrega de cheques nominativos, 

o que comprova a realização do contrato (fls. 73-86). 

Em contestação à reconvenção, a reconvinda rebateu 

os argumentos trazidos na reconvenção, sustentando 

a inocorrência de prescrição. No mérito, aduziu haver 

estipulação contratual definindo a responsabilidade 

pelo pagamento ao cedente. Aduziu que sendo 

inequívoca a responsabilidade do reconvinte, não há 

como se acolher a pretensão exarada na 

reconvenção. Postulou o julgamento de 

improcedência (fls. 87-91). 

Em réplica à reconvenção, o reconvinte renovou seus 

argumentos e pedidos (fls. 94-95). 

Durante a instrução, foi realizada audiência na qual 

foi colhido o depoimento pessoal do 

requerido/reconvinte (fls. 106-107). 
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Vieram os autos conclusos.” 

 

 O dispositivo assim redigido: 

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os embargos PARA, com fundamento 

no que estatui os artigos 487, I, DECLARAR os 

documentos de fls. 25 (R$3.400,00), 28 (R$2.950,00), 

29 (R$3.350,00), 32, (R$1.712,00), 40 (R$3.700,00, 

R$3.500,00), 41 (R$3.000,00), que aparelham a inicial, 

como hábeis a amparar a presente ação monitória, 

CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo 

judicial na quantia acima referida, que deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar da 

data da emissão de cada cártula e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, 

bem como da multa contratual de 10%. 

Considerando a sucumbência recíproca, arcará a 

parte autora com 20% das custas processuais, 

cabendo ao requerido o pagamento dos 80% 

restantes. Bem assim, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios à patrona do 

requerido, que estabeleço em 10% sobre o valor da 

causa, bem como condeno o requerido ao 

pagamento de honorários ao procurador do autor, 

que igualmente fixo em 10% sobre o valor 

atualizado do débito, levando em consideração a 
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PODER JUDICIÁRIO 
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natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos 

profissionais. Fica suspensa a exigibilidade da verba 

sucumbencial a que condenado o requerido, tendo 

em vista o benefício da AJG deferido. Fica vedada a 

compensação, na forma do art. 85, §14, do CPC. 

Da reconvenção 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado por Vanderlei Misturini, qualificado na 

inicial, em face de Denaro Fomento Mercantil Ltda., 

também identificada, forte no que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil 

REVOGANDO a antecipação de tutela (fl. 73).  

CONDENO o reconvinte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao patrono do 

réu, que fixo em 20% do valor atribuído à causa, 

considerando a natureza da demanda e o labor 

desenvolvido pelo profissional, cuja exigibilidade 

resta suspensa por força do benefício da AJG 

deferido.” 

 

 

Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que foram 

rejeitados, fl. 112 e v. 
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A parte autora, em suas razões de fls. 124-127, requer sejam 

declarados hábeis a aparelhar a ação monitória os cheques das fls. 35, 44 e 45. 

Alega a preclusão quanto à alegação de falsificação. Pede que os juros de mora 

incidam desde a data da apresentação de cada cheque, redimensionando-se a 

sucumbência, com majoração da verba honorária devida na reconvenção. 

Preparo, fl. 128. 

O réu, em suas razões de fls. 129-133, suscita, preliminarmente, a 

sua ilegitimidade passiva, pois efetuou a cessão de direitos creditórios, cuja 

operação de factoring desvincula o direito de regresso, pois a empresa de 

factoring assume o risco de cobrar os créditos dos emitentes dos cheques 

sustados e/ou cancelados; prescrição do contrato (fls. 17-22) firmado em 2008, 

com vigência de 365 dias, sem referência a possibilidade de prorrogação; este 

contrato não possui vinculação com os aditivos juntados, uma vez que estes não 

previam a prorrogação do prazo de validade do contrato. No mérito, defende a 

inexistência de débito em face dos valores saldados/compensados pelo apelante 

(R$ 3.601,91); não tem responsabilidade pelos cheques cancelados pelos 

emitentes; ausência de previsão legal dos índices de atualização do débito 

aplicados.   
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Apresentadas contrarrazões de fls. 135-136 e fls. 137-139.  

 Registro, por fim, que foi observado o previsto nos arts. 931 e 934 

do CPC/15, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 

V O T O S  

DES.ª ANA BEATRIZ ISER (RELATORA) 

Inicio pelo exame das preliminares suscitadas no apelo do réu. 

O requerido, ora apelante, sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob 

o fundamento de que efetuou a cessão de direitos creditórios, cuja operação de 

factoring desvincula o direito de regresso, de modo que caberia ao credor 

buscar o adimplemento dos emitentes dos títulos sustados e/ou cancelados. 

A legitimidade para responder à demanda possui respaldo no 

contrato de fomento mercantil mantido entre as partes, o qual prevê na cláusula 

20ª (fl. 21) que a parte contratante, no caso o requerido, “sem prejuízo da 

assunção da responsabilidade pelo cumprimento da prestação constante dos 

títulos endossados, assume a responsabilidade de, concluída a operação e, 

sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na origem 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

do(s) título(s) negociado(s), recomprá-lo(s) da contratada, pelo valor de face do 

título negociado, acrescido de multa de 10,00% (dez por cento), de juros 

moratórios de 1,00% (um por cento), ao mês, de atualização monetária conforme 

índices oficiais regularmente estabelecidos, das perdas e danos e honorários de 

advogado, tudo conforme autorizam os artigos 389 ao 392 e 394 ao 396 do 

Código Civil”. 

Logo, havendo previsão de recompra no caso de inadimplementos 

dos emitentes dos créditos cedidos, resta materializada a legitimidade passiva do 

requerido, em face da cláusula de cunho indenizatório pactuada no contrato de 

fomento mercantil. 

Igualmente, vai afastada a prescrição. 

Em que pese o prazo de vigência de 365 dias do contrato de fls. 

17-22, tal fato, por si, não se confunde com o prazo prescricional de cinco anos 

para o ingresso da ação monitória. Afora isso, a contratação original foi sucedida 

por aditivos contratuais, os quais chancelaram a continuidade e prorrogação da 

relação contratual. 
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Uma vez assinado o contrato em 2008 e ajuizada a ação em 2012 

não decorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, 

inciso I, do Código Civil. 

No mérito, melhor sorte não assiste ao réu. 

Com efeito, a situação dos autos afasta a regra geral da cessão de 

crédito, no sentido de que o cedente não responde pela solvência do devedor, 

considerando a estipulação em contrário prevista expressamente na cláusula 20ª 

reproduzida anteriormente. 

Analisando-se a referida disposição contratual de recompra dos 

títulos em caso de nulidade ou alguma outra exceção que impedisse a quitação 

dos mesmos, não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade do faturizado 

pelo pagamento dos títulos inadimplidos pelos sacados/emitentes. 

O contrato de cessão de créditos não obriga a autora a cobrar os 

cheques sustados unicamente dos emitentes dos títulos, como quer fazer crer o 

recorrente.  

Na verdade, na hipótese de os títulos não serem quitados, o 

contrato de fomento mercantil prevê expressamente que o requerido seria 
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comunicado para cumprir com a prestação no prazo de 24 horas, sendo este 

responsável pelos riscos e prejuízos dos títulos negociados. 

É pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que “o risco pelo 

faturizador é inerente à atividade por ele desenvolvida, ressalvada a hipóteses de 

ajustes diversos no contrato firmado entre as partes” (REsp 992421/RS, Rel. 

Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/Acórdão Ministro João Otávio de 

Noronha, Terceira Turma DJe 12/12/2008) 

Nada obstante, a cobrança deve se limitar aos cheques 

inadimplidos objeto de contratação formal, ou seja, restrita aos aditivos 

contratuais devidamente assinados pelo requerido.    

Digo isto porque os aditivos contratuais sem assinatura do réu não 

convalidam a responsabilidade prevista na cláusula 20ª do contrato original, cuja 

presunção de que os aditamentos foram realizados entre as partes não é 

suficiente para legitimar a cobrança dos cheques de fls. 35, 44 e 45, muito 

menos a falta de arguição de falsificação dos cheques seria causa para cobrança 

dos títulos em questão.  

Assim, vai desprovido o apelo da autora no ponto. 
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Por outro lado, não subsiste a alegação de inexistência de débito, 

em face dos valores saldados/compensados pelo réu/apelante, porquanto o valor 

indicado para compensação não possui relação com os títulos cobrados nesta 

ação. O fato de outras operações terem resultado zerado, em face da recompra 

de títulos anteriormente faturizados e inadimplidos, apenas demonstra que o 

embargante reconhece sua responsabilidade contratual de satisfazer o saldo dos 

títulos que foram negociados e não satisfeitos. 

Diante disso, afasta-se a tese de que não há vinculação entre o 

contrato original e os aditivos contratuais assinados pelo recorrente, bem como 

a alegação de inexistência de débito.  

Correta a sentença ao ponderar que “o objeto da ação não consiste 

na cobrança do valor integral do contrato, mas sim das cártulas que não lograram êxito 

serem descontadas, o que se encontra devidamente comprovado nos autos, não 

havendo crédito comprovado a ser compensado com o débito referido. Ademais, para 

fosse possível a compensação, o requerido deveria comprovar que efetuou pagamentos 

a maior daqueles efetivamente devidos, o que não se verifica do processado”. 

Uma vez reconhecida a responsabilidade do réu/reconvinte pelo 

pagamento dos títulos inadimplidos relacionados aos aditivos contratuais 

assinados, improcede o pedido de indenização por dano moral postulado na 
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PODER JUDICIÁRIO 
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reconvenção. Ademais, mostra-se lícita a negativação do nome do demandante, 

a qual se refere ao débito pendente de pagamento pelo requerido. 

Em seu apelo, a parte autora postula a cobrança dos cheques de 

fls. 35, 44 e 45, a incidência dos juros de mora desde a data da apresentação de 

cada cheque, o redimensionamento da sucumbência e a majoração da verba 

honorária devida na reconvenção. 

Relativamente ao pleito de cobrança dos cheques de fls. 35, 44 e 

45, a questão já foi examinada e afastada nos tópicos anteriores.  

A sentença fixou os juros de mora a partir da citação, o que 

merece reforma.  

Os juros de mora devem incidir a contar da primeira apresentação 

dos cheques. 

No caso, o réu foi constituído em mora no momento em que os 

cheques foram apresentados para pagamento e devolvidos (art. 397 do Código 

Civil e artigo 52 da Lei 7.357/85). 

Assim, considerando que é a partir da data da apresentação das 

cártulas que se iniciou o prejuízo para o autor, ora apelante, os valores 
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constantes dos cheques devem ser acrescidos de juros moratórios a contar da 

data da primeira apresentação.  

No que tange à fixação da verba honorária na reconvenção, tenho 

que esta deve ser condizente com a atuação do advogado e a natureza da 

causa, remunerando adequadamente o labor profissional, sem impor carga 

onerosa ao vencido, mas também sem apequenar trabalho desenvolvido pelo 

causídico.  

No caso, considerando o baixo valor dado à causa na reconvenção 

(R$1.278,00), o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, entendo cabível a 

majoração da verba honorária sucumbencial, em atenção às diretrizes do artigo 85, §2º e 

8º, do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, arbitro a verba honorária em R$ 1.200,00, corrigido pelo IGPM 

desde a publicação o acórdão, no termos dos §§ 2º, 8º e 11º do art. 85 do CPC/15. Fica 

suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, tendo em vista o benefício da 

AJG deferido ao requerido. 

Por fim, considerando que a sentença foi publicada quando já 

vigente o Novo Código de Processo Civil, em virtude do resultado do recurso, e 
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de acordo com o Enunciado Administrativo nº 71 do STJ, majoro os honorários 

sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do §11, 

do art. 85, do citado diploma legal, verba suspensa por litigar sob o pálio da 

AJG. 

 

Pelo exposto, voto em rejeitar as preliminares, dar parcial 

provimento à apelação da autora e negar provimento à apelação do réu.  

 

 

DES.ª ADRIANA DA SILVA RIBEIRO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

 

DES. VICENTE BARROCO DE VASCONCELLOS - Presidente - Apelação Cível nº 

70072909799, Comarca de Carlos Barbosa: "REJEITARAM AS PRELIMINARES. 

                                       
1
 Enunciado administrativo número 7 

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 art. 
85, § 11, do novo CPC. 
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DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU. UNÂNIME." 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: CRISTINA MARGARETE JUNQUEIRA 


