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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0048906-
98.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANA DIAS 
TRAMA, é apelado SALVATORE CATERINA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 JACOB VALENTE 
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2016.

Márcia Cardoso
Relatora

Assinatura Eletrônica
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação (com revisão) nº 0048906-98.2012.8.26.0002

Comarca: São Paulo (1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)

Apelante: Mariana Dias Trama

Apelada: Salvatore Caterina

Juiz: Hertha Helena Rollemberg Padilha

Voto nº 2087

Ação Monitória  Cheque regularmente emitido pela ré  Relação 
creditícia entre particulares  Não comprovada pela emitente do 
título a alegação de que o cheque em questão foi emitido para 
garantir operação de factoring estabelecida entre as empresas do 
autor e da ré  Ausência da comprovação de quitação do cheque 
que permanece em posse do credor, ora apelado  Ônus da prova 
que cabia à apelante, já que o cheque é título de crédito não causal 
 Legítimo o direito de crédito do autor. Recurso não provido. 

Cuida-se de Apelação Cível objetivando a reforma 

da respeitável sentença (fls. 54/56, 64) que julgou improcedentes os embargos 

à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e 

condenando a ré ao pagamento das custas processuais, honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 

Apela a ré (fls. 66/70), aduzindo que: a) - O cheque 

cobrado foi dado em garantia de operação de factoring celebrada entre a 

empresa Compuad Comecial e a empresa Volpi de titularidade do apelado, 

operação essa pontualmente honrada; b)  - O cheque foi dado em garantia na 

operação de factoring e, portanto, não possui requisito de título de crédito; c) 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0048906-98.2012.8.26.0002 -Voto nº  2087 3

- O apelado não se desincumbiu de comprovar a realização dos empréstimos a 

que faz menção. 

Em contrarrazões (fls. 75/79), o autor embargado 

defende que além de operações de factoring realizadas com as empresas das 

filhas, envolvendo títulos oriundos de operações mercantis da faturizada, 

também realizou empréstimos em dinheiro, como pessoa física, ao pai da ré 

(Sr. Nilton Trama), no valor correspondente ao cheque cobrado, emitido pela 

filha Mariana Dias Trama, ora ré. 

Recurso tempestivo e regularmente preparado.

É o relatório.

O autor pretende o recebimento da quantia de R$ 

4.000,00, representada por cheque emitido pela ré em 21/07/2008. 

A ré apresentou embargos à monitória, aduzindo que 

o cheque foi emitido para garantia das operações de factoring realizadas com 

a empresa Volpi, em caso de inadimplemento, constando a referência no 

anverso do cheque, mas que todas as operações foram adimplidas e que o 

cheque não poderia ter sido transferido ao embargado sem sua anuência. 

Pois bem.

A sentença não comporta reparos. 

Com efeito, não se verifica a hipótese cogitada no 

apelo de que o cheque objeto da presente monitória, emitido pela ré, ora 
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apelante, foi para garantir operação de factoring realizado com a empresa do 

apelado. À apelante caberia a produção de provas nesse sentido, o que não se 

verificou. Aliás, expressamente requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 

53). 

Frisa-se que não há nos autos nada que indique que 

o cheque cobrado serviu como garantia de operação de factoring e não de 

empréstimo pessoal, como relatou o autor. 

Fato é que, independente de estar comprovado pelo 

autor o empréstimo pessoal em favor do pai da apelante, o cheque de fls. 06 

foi regularmente emitido e assinado pela apelante, e se o título se encontra em 

poder do apelado a presunção é de que não foi quitado o valor nele 

representado, de sorte que caberia à apelante comprovar o pagamento ou a 

inexigibilidade do título e, não o fazendo, é legítimo o direito de crédito ali 

estampado em favor do possuidor e beneficiário do cheque (apelado).  

Ora, se as operações de factoring foram 

eventualmente honradas pela apelante, como afirma, a mesma presunção não 

se extrai com relação ao cheque que fundamenta a monitória (fls. 06). Com 

efeito, os depósitos noticiados à fls. 34/36, não guardam qualquer relação 

com o cheque ora cobrado, até porque os depósitos se deram entre pessoas 

jurídicas e a relação aqui discutida é entre particulares, envolvendo cheque de 

titularidade pessoal da ré, enquanto pessoa física. 

Ademais, ressalta-se que é descabida a discussão 

acerca do negócio jurídico envolvendo as partes, pois o cheque é título de 

crédito não causal que implica em ordem de pagamento à vista em benefício 

do seu portador, no caso, o apelado, não se vinculando à causa subjacente. 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0048906-98.2012.8.26.0002 -Voto nº  2087 5

A relação entre as partes é puramente creditícia, 

pouco importando paralela relação de fomento mercantil que tenha ocorrido 

entre as empresas das partes, de certo que permanece inabalável a obrigação 

da emitente, ora apelante, em realizar o pagamento do crédito de R$ 4.000,00 

ao apelado, eis que não comprovada a quitação do cheque. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MÁRCIA CARDOSO

 Relatora
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