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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NEGOCIAÇÃO COM 

EMPRESA DE FACTORING. PRÁTICA DE AGIOTAGEM 

NÃO COMPROVADA. Malgrado as alegações trazidas na 

apelação, não há sequer indício de agiotagem na conduta 

da empresa autora, que recebeu cheques firmados pela 

embargante do genitor desta, mediante contrato de 

factoring, que não apresenta qualquer ilicitude ou 

irregularidade, sendo imperiosa a manutenção da 

sentença. 

APELO DESPROVIDO. 

 

APELAÇÃO CÍVEL 

 

DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70076518141 (Nº CNJ: 0017026-

74.2018.8.21.7000) 

 

COMARCA DE VENÂNCIO AIRES 

BRUNA MAYARA VAZ  

 

APELANTE 

MATRIZ FACTOR LTDA  

 

APELADO 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Segunda 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento à apelação. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes 

Senhores DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK (PRESIDENTE) E DES. PEDRO 

LUIZ POZZA. 

Porto Alegre, 26 de julho de 2018. 

 

DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT,  

Relatora. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT (RELATORA) 

Parto do relatório da sentença, lançado nas fls. 213-213/verso e a 

seguir reproduzido: 

BRUNA MAYARA VAZ, devidamente qualificada, ajuizou Embargos à 

Ação Monitória contra MATRIZ FACTOR LTDA., também qualificada. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Referiu, em síntese, que o ajuizamento contra a pessoa física visava a 

cobrança coativa, uma vez que o pai da embargante realizou empréstimo 

com o embargado, o que originou o débito. Que o empréstimo, com juros 

de 8%, pode ser comprovado através do contrato nº 053.016 e lançamentos 

contábeis da empresa Biduda Veículos, cujo gestor é o pai da embargante. 

Aduziu que a embargante é terceira de boa-fé, tendo sido induzida em erro, 

razão pela qual nulos os cheques emitidos. Alegou que o embargado agiu 

de má-fé e abuso de direito, nos termos do CDC. Postulou a improcedência 

da ação. Acostou documentos em fls. 59 e julgados fls. 61/67. 

Em impugnação, fls. 69/77, a embargada alegou que  mantinha 

operações de factoring com Biduda Veículos, sendo sempre apresentados 

cheques de terceiros para desconto. Não pode a embargante alegar 

exceções pessoais com o credor originário. Ainda, que o número do contrato 

informado pela embargante se refere ao próprio contrato de cessão, na qual 

Biduda Veículos assumiu o pagamento do IOF e o dever de notificação da 

embargante. Referiu que não há incidência de juros de 8%, a inaplicabilidade 

do CDC e da apelação arrolada. Por fim, impugnou o pedido de AJG. 

Postulou a improcedência da ação. Acostou documentos em fls. 78/84. 

Realizada audiência de tentativa de conciliação resultou inexitosa e foi 

indeferida a prova postulada. A embargante agravou de forma retida, fls.97. 

Apresentadas razões remissivas. 

Vieram os autos conclusos para sentença, a qual foi desconstituída em 

grau recursal, para o fim de determinar a instrução do feito. 

Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, fls. 172/174 e 188/190. 

Vieram memoriais, fls. 193/200, pelo requerente-embargado,  e 

208/212,  pela requerida-embargante. 

Vieram os autos conclusos. 

 

Em complemento, aduzo que a magistrada a quo julgou 

improcedentes os embargos monitórios, nos seguintes termos: 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, constituindo 

de pleno direito os títulos executivos judiciais sobre a importância de R$ 

27.996,89, devidamente corrigida pelo IGPM a partir do ajuizamento da ação, 

e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Condeno a 

embargante ao pagamento das custas judiciais e honorários e advocatícios, 

que fixo em R$ 1.000,00, que suspendo, por força da AJG ora deferida. 

Expeça-se mandado executivo. 

 

Inconformada com o resultado do veredicto, apelou a 

ré/embargante (fls. 217-225), afirmando, de início, que não houve a pactuação 

de contrato de factoring na hipótese em liça, mas, sim, a prática de agiotagem 

por parte da embargada.  

Brada que a autora concedeu empréstimos com juros abusivos ao 

gestor da empresa Biduda Comércio da Veículos Ltda., Paulo Vaz – seu pai –, 

sendo flagrante que a presente demanda possui nítido caráter de retaliação, com 

o intuito de compelir o representante da referida empresa a efetuar o 

pagamento do débito. 

Refere que a demandante deveria ter juntado os seus lançamentos 

contábeis, a fim de comprovar a higidez da pactuação em discussão, bem como 

a guia de recolhimento do imposto sobre operação financeira – IOF referente à 

transação bancária em análise, ônus do qual não se desincumbiu. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ademais, a prova carreada aos autos é farta no sentido de que a 

embargante, apesar de ter firmado os cheques, é terceira de boa-fé, tendo sido 

induzida a erro, culminando-se no seu envolvimento nos negócios do seu 

genitor, dos quais não possuía ciência. 

  Considerando estar comprovada a prática de agiotagem realizada 

pela requerente, requer seja dado provimento ao apelo, declarando-se nulos os 

cheques que instruem a presente ação, pleiteando, ainda, o pré-questionamento 

dos artigos 171 da Lei n. 4.595/64 e o art. 2902 do Código Civil. 

A autora/embargada apresentou contrarrazões, pleiteando, em 

suma, a manutenção da sentença, nos seus exatos termos (fls. 227-232). 

                                       

1 Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, 

as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou 

acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de 

terceiros. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às 

instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas 

neste artigo, de forma permanente ou eventual. 

 

2 Art. 290. 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. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Ascenderam os autos a este grau de jurisdição, vindo a mim 

conclusos para julgamento.  

É o relatório. 

V O T O S  

DES.ª ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT (RELATORA) 

Colegas. 

Para melhor compreensão da lide, traço breve contextualização 

dos fatos. 

A empresa Matriz Factor Ltda. (autora) ajuizou ação monitória - 

lastreada em dois cheques sem força executiva – em face de Bruna Mayara Vaz 

(ré), que, por sua vez, interpôs embargos monitórios, fundamentando sua defesa, 

em síntese, na prática de agiotagem realizada pela embargada.  

Os embargos à ação monitória foram julgados improcedentes, o 

que motivou a interposição do recurso de apelação (fls. 101-108), alegando a 

embargante que teve sua defesa cerceada pelo juízo de origem, tendo em vista 

que pleiteou a produção de prova oral, imprescindível para o deslinde do feito, 

que restou indeferida; no mérito, reprisou a tese da prática de agiotagem. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Nesta instância recursal, foi acolhida a preliminar de cerceamento 

de defesa (fl. 138-141), com a desconstituição da sentença, haja vista a 

imprescindibilidade, no caso concreto, de se possibilitar a produção da prova 

oral, a fim de que fosse possibilitada a comprovação das alegações trazidas nos 

embargos.  

Os autos retornaram à origem, tendo sido deferida a produção da 

prova testemunhal, com a inquirição de duas testemunhas (CDs nas fls. 174 e 

190). 

Encerrada a instrução, a magistrada a quo julgou improcedentes os 

embargos monitórios, asseverando a inexistência de qualquer indício de 

agiotagem no caso concreto, bem como a ausência de irregularidades na 

cobrança por parte da autora em relação aos cheques incontroversamente 

firmados pela ré. 

Nesse contexto, apela a embargante, pleiteando a reforma da 

sentença. 

Já adianto que o voto que segue é pelo desprovimento do apelo, 

devendo ser mantida a sentença na sua integralidade. 

Pois bem.  
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Examinando o conjunto probatório carreado aos autos, torna-se 

flagrante a forma como se deu a relação entre as partes: o genitor da 

embargante, Paulo Vaz, representante legal da empresa Biduda Comércio de 

Veículos Ltda., estando em grave situação financeira, utilizou-se do talonário de 

cheques da sua filha (ora embargante), a fim de angariar capital no mercado 

para salvar a sua empresa, tendo a ré firmado cheques que foram empregados 

por seu pai para entabular com a empresa autora/embagada o instrumento 

particular de cessão de crédito (contrato de factoring), juntado nas fls. 09-10. 

Tal circunstância restou inclusive admitida pelo genitor da 

embargante no seu depoimento3, colhido na origem, no qual também 

confessou o uso da conta bancária de sua filha, relatando que, de fato, 

transferira os cheques assinados pela sua filha à empresa demandante. Disse, 

ainda, que efetuou a negociação para angariar capital, a fim de manter o 

funcionamento da sua empresa. Mencionou que a embargante tinha ciência de 

que o depoente utilizava o seu talão de cheques, porém não a respeito das 

especificidades dos negócios que entabulava. Referiu que já efetuara outras 

transações comerciais com a requerente, e que o deságio usualmente cobrado 

                                       

3 Conforme mídia na fl. 174. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

pela autora era de 8% (oito por cento). Por fim, aduziu que, quando sua empresa 

faliu, o depoente mudou-se da cidade de Venâncio Aires, não tendo comunicado 

tal fato à requerente. 

Como se pode observar do depoimento colhido na origem, a 

embargante tinha plena ciência da utilização do seu talonário de cheques por 

seu genitor, a fim de fomentar a saúde financeira da sua empresa, não podendo 

alegar ser mera “terceira de boa-fé induzida a erro”. 

Ademais, também pode-se observar que não há sequer indício de 

prática de agiotagem por parte da autora, que é empresa devidamente 

constituída no ramo de fomento comercial (fls. 06-07), tendo o depoente 

claramente descrito a relação existente entre a sua empresa e a demandante. 

Cumpre ressaltar que o fato de a autora não ter juntado os 

extratos contábeis ou guias de recolhimentos de tributos (suscitada na apelação), 

referentes à transação comercial objeto da lide, não é prova, por si só, da 

alegada agiotagem, ainda mais se considerando que todo o contexto aponta em 

sentido diverso, ou seja, na legitimidade de todo o negócio jurídico em 

controvérsia. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Dessa forma, considerando que a embargante não comprovou 

nenhuma das suas alegações, imperiosa a manutenção do decisum prolatado na 

origem. 

Por fim, no que tange o pré-questionamento da matéria legal 

versada no recurso, consigna-se que o órgão julgador (no caso presente, o 

Colegiado) não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os 

dispositivos de lei invocados pela parte, cumprindo-lhe resolver a controvérsia da 

lide e sua abrangência, como feito na hipótese em julgamento. 

Diante do exposto, nego provimento ao apelo, nos termos da 

fundamentação supraexpendida. 

Diante da regra contida no art. 85, §11º4, do Código de Processo 

Civil, e considerando o trabalho expendido pelo patrono da autora na via 

recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para R$ 1.500,00 

                                       

4 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. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(mil e quinhentos reais), mantendo-se, como determinou a julgadora, a 

suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais, pelo fato de a 

embargante ser beneficiária da gratuidade da justiça, com a ressalva do §3º5 do 

art. 98 do mesmo diploma processual.  

É o voto. 

 

DES. PEDRO LUIZ POZZA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK - Presidente - Apelação Cível nº 

70076518141, Comarca de Venâncio Aires: "NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME." 

                                       

5 Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem 

direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

[...] 

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) 

anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Julgador(a) de 1º Grau: MARIA BEATRIZ LONDERO MADEIRA 


