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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1008983-50.2014.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante STAR 
FACTORING LTDA, é apelada/apelante LILIAN REGINA JORDÃO PASQUA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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 AFONSO BRÁZ 
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E SOUZA LOPES.

São Paulo, 20 de outubro de 2015.

Afonso Bráz
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 18274

APELAÇÃO Nº 1008983-50.2014.8.26.0011 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: STAR FACTORING LTDA.

APELADA: LILIAN REGINA JORDÃO PASQUA
COMARCA: SÃO PAULO 

JUIZ: JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. Descabimento. Transferência das 

cártulas por contrato de factoring. Reconhecimento da 

legitimidade ativa do portador e beneficiário dos títulos 

nominativos.  Extinção afastada. Aplicação do art. 515, § 3º, do 

CPC. Dispensa da menção da origem do débito. Entendimento 

consolidado nos termos da Súmula 531 do Superior Tribunal de 

Justiça. Emitente que não negou a emissão das cártulas, nem a 

existência do débito. Ausência de comprovação do pagamento. 

Constituição de título executivo judicial. Sentença reformada. 

RECURSO PROVIDO. 

A r. sentença de fls. 86/87, de relatório adotado, julgou extinta sem 

julgamento do mérito ação monitória por ilegitimidade ativa com a condenação da autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

fixados em R$-1.000,00.

Apela a autora (fls. 94/101), arguindo sua legitimidade ativa por ser a 

portadora dos títulos, transferidos por contrato de factoring; enquanto a emitente é parte 

legítima para figurar no polo passivo. Acresce que a quitação do título pela emitente é risco 

da própria atividade de factoring, responsabilizando-se o cedente somente pela existência 

do crédito ao tempo de sua cessão. Alega que a emitente dos títulos em discussão não 

aventou exceções contra o cessionário do crédito, devendo cumprir a obrigação. Requer a 

reforma da sentença. 

Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1008983-50.2014.8.26.0011 -Voto nº 18274 3

É o relatório. 

O recurso comporta provimento.

Respeitado o entendimento exarado na r. sentença, a autora é parte 

legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Isso porque adquiriu  de Getúlio.......  as cártulas que instruíram o pedido 

monitório mediante contrato de factoring (fls. 17/19), que na ocasião representavam títulos 

ao portador.  Ademais, a autora detém a legitimidade ativa para exigir o cumprimento dos 

títulos, por ser a portadora e beneficiária dos títulos, que tornou  nominativos (fls. 20/27).

Desse modo, afasto a extinção do processo e reconheço a legitimidade 

ativa da apelante. 

Considerando que a causa se encontra madura para julgamento, tendo em 

vista que versa sobre questão exclusivamente de direito (art. 515, § 3º, do CPC), passa-se 

ao julgamento da lide.

Trata-se de ação monitória objetivando o recebimento de crédito 

referente a cheques prescritos emitidos em 28.08.2009, 04.09.2009, 14.09.2009, nos 

valores de R$-3.500,00; R$-4.500,00 e R$-4.500,00 (fls. 20/27).

O cheque é uma ordem de pagamento à vista, passível de ser transmitido 

a terceiros. Por ser um título de crédito não causal, autônomo e abstrato, este quando passa 

a circular vale por sua cartularidade.

A questão da dispensa da menção da origem da dívida em ação monitória 

fundada em cheque prescrito restou superada em pronunciamento do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp nº 1.094.571/SP, processado na forma e para os fins do art. 
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543-C do CPC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 04.02.2013, publicado em 

14.02.2013.

A matéria, inclusive, restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça 

nos termos da Súmula 531: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada 

contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 

cártula.

Ressalte-se que, nos termos do voto condutor do recurso repetitivo 

anteriormente indicado, a ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque prescrito 

objetivando propiciar a celeridade na formação do título executivo judicial e instruída com 

a prova escrita sem eficácia de título executivo, dispensa a descrição do negócio jurídico 

subjacente. No caso, ocorre a inversão da iniciativa do contraditório e cabe ao demandado 

a faculdade de oposição de embargos, suscitando toda a matéria de defesa, uma vez que 

sobre ele recai o ônus probatório, mediante apresentação de fatos modificativos, 

impeditivos ou extintivos do direito do autor.

Assim considerado, verifica-se que a embargante não negou a emissão da 

cártula, nem tampouco a existência do débito, limitando-se a sustentar sua ilegitimidade 

passiva pela existência de cláusula no contrato de factoring prevendo a responsabilidade do 

vendedor-faturizado pelo pagamento do título.

Contudo, referida cláusula é nula porque contraria a característica do 

contrato de factoring, pelo qual a sociedade de fomento mercantil assume o risco do 

negócio porque compra créditos antes dos seus vencimentos com um desconto, como uma 

comissão, valor conhecido como fator. 

Assim, não tendo a embargante negado a emissão dos títulos nem 

comprovado o seu pagamento, de rigor a procedência da ação monitória, para constituir de 

pleno direito o título executivo judicial no valor de R$-12.500,00, com correção monetária 

e juros de mora a partir do vencimento dos títulos, que, neste caso, coincide com as datas 
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de emissão (28.08.2009, 04.09.2009 e 14.09.2009), com a condenação da embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a assistência judiciária a ela 

concedida. 

Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando 

a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais 

supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal 

finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os 

tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou 

constitucionais apontados pela parte.

Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso para rejeitar os embargos 

monitórios e julgar procedente a ação, constituindo de pleno direito o título executivo 

judicial.

AFONSO BRÁZ
Relator




