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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1008980-
95.2014.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STAR FACTORING 
LTDA, é apelada ZULMIRA JORDÃO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 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, 4 de agosto de 2016.

Claudia Sarmento Monteleone
Relatora

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1008980-95.2014.8.26.0011
Comarca: São Paulo  Foro Regional de Pinheiros  2ª Vara Cível
Número de origem: 1008980-95.2014.8.26.0011
Apelante: Star Factoring Ltda.
Apelada: Zulmira Jordão (Justiça Gratuita)

Voto nº 3398

APELAÇÃO  Ação Monitória  cheques endossados  contrato 
de factoring  desacordo comercial  ausência de prova  
Sentença reformada  recurso provido.

 Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra 
sentença proferida nos autos da ação monitória movida por Star 
Factoring Ltda. contra Zulmira Jordão, que julgou procedentes os 
embargos ofertados e julgou improcedente a ação monitória, uma vez 
que os cheques apresentados na exordial foram sustados pela ré, que 
formalizou oposição perante a instituição bancária na forma do artigo 
36 da Lei 7.357/85, em virtude de problemas existentes no negocio 
jurídico fundamental. Condenou a autora ao pagamento das verbas de 
sucumbência (folhas 156/158).

Apelou a embargada alegando que a 
embargante não fez prova do referido desacordo comercial com o 
faturizado, ônus dela, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Salientou que a alegação do desacordo comercial foi 
feita sem menção especifica ao fato concreto que o retrata e, sem 
fazer qualquer prova desse desacordo posto que propugnou pelo 
julgamento antecipado da lide. Argumentou que a devedora foi 
notificada dos protestos dos títulos e não tomou nenhuma medida a 
fim de sustá-los. Requereu o provimento do recurso com a total 
procedência da ação (folhas 162/168).

Recurso recebido em ambos os efeitos (folha 
204).
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Sem apresentação de contrarrazões (folha 
206). 

É o relatório.

O recurso merece provimento.

 Nos autos restou comprovado que os cheques 
em questão foram emitidos inicialmente em favor de Getulio Taquechi 
Okoshi, o qual negociou os cheques com a apelante. 

      As referidas cártulas foram sustadas sob a 
alegação de desacordo comercial, tendo a apelada alegado que tais 
cheques “ foram emitidos apenas para garantir o empréstimo feito na 
forma de agiotagem ao Sr.Getulio que não honrou com os 
pagamentos”  (folha 68, item 14).

 Tratando-se de cheques, o que se discute nos 
autos não é a causa debendi do título, mas sim seu pagamento. 

 Em nenhum momento restaram demonstradas 
as alegações da apelada, seja quanto ao empréstimo, a agiotagem ou 
o desacordo comercial. 

 Os cheques foram levados protestados (folhas 
41,44,47,50 e 53).

A apelada, na qualidade de emitente do 
cheque, permanece responsável pelo pagamento da obrigação 
contida na cártula, seja essa exigida pelo credor original ou por 
terceiro, devido à circulação do título.

Dada a oportunidade à apelada de produzir 
prova quanto ao alegado, a mesma se furtou de tal ônus através da 
manifestação de fls.121/122. Sequer a oitiva do Sr.Getulio foi 
requerida. 

Diante do exposto, pelo meu voto, DOU 
PROVIMENTO ao recurso interposto para rejeitar os embargos 
ofertados e julgar procedente a ação, nos termos do artigo 702, § 8º, 
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do Código de Processo Civil, para constituir de pleno direito os títulos 
executivos judiciais, no valor de R$ 61.552,25. Condeno, ainda, a 
apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 
como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos 
do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observado o beneficio 
da assistência judiciaria concedida.

CLAUDIA SARMENTO MONTELEONE
               Relatora
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