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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0006605-67.2011.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
LATINA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA LTDA, é apelado FACTOR WAY 
FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª 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 CARLOS 
ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO 
BISOGNI.

São Paulo, 23 de novembro de 2015.

Maurício Pessoa
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 4853
Apelação  nº 0006605-67.2011.8.26.0004
Apelante: Latina Colocação de Cerâmica Ltda 
Apelado: Factor Way Fomento Mercantil Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Adriana Genin Fiore Basso

Embargos à ação monitória – Ação lastreada em 
cheques e contrato de fomento mercantil – Inépcia da 
petição inicial – Inocorrência – Conjunto probatório 
que revela a existência do crédito em cobrança – 
Correção monetária incidente da emissão de cada 
cheque em cobrança – Juros moratórios incidentes a 
partir da citação – Sentença mantida – Recurso 
desprovido.

Em “embargos à ação monitória”, a r. 

sentença (fls. 172/178), de relatório adotado, julgou-os 

improcedentes, convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo, e condenou a embargante ao pagamento das custas, 

despesas do processo e honorários de advogado arbitrados em 10% 

sobre o valor do débito corrigido.

Opostos embargos de declaração, eles 

foram rejeitados (fls. 187).

Recorreu a embargante (fls. 189/198) 

sustentando a inépcia da petição inicial, uma vez que os cheques que 

emitiu foram dados em garantia de cheques de terceiros não juntados 

pela embargada no processo; a atividade da embargada é de 

factoring, sendo desta o risco pelo inadimplemento dos cheques 

negociados; os juros praticados pela embargada são excessivos e a 

correção monetária deve incidir do ajuizamento da ação.

Recurso preparado (fls. 203 e 208) foi 
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recebido em seus regulares efeitos (fls. 209) e não foi 

contrarrazoado.

As partes não se opuseram à realização 

do julgamento virtual (fls. 222).

É o relatório.

Sumariada a controvérsia e à vista de 

todo o processado, o recurso não procede.

Dispõe o Código de Processo Civil, 

em seu art. 1102-A, que “a ação monitória compete a quem 

pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa 

fungível ou de determinado bem móvel.”

O contrato de fomento mercantil 

celebrado entre as partes, bem como os cheques prescritos emitidos 

pela apelante autorizam a apelada a ingressar com ação monitória, 

por se tratar de documentos comprobatórios da existência dos 

débitos e por atender os requisitos dos artigos 1.102-A e 1.102-B, 

ambos do Código de Processo Civil.

A alegada inépcia da inicial se 

confunde com o mérito e restou bem dirimida pela r. sentença 

recorrida que, a respeito, assim se pronunciou:

“Alega a ré/embargante que os cheques 

juntados aos autos não serviram para pagamento, mas 

apenas para garantia de eventual inadimplemento dos 

créditos cedidos à autora.

Sabe-se que nos contratos de fomento 
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mercantil inexiste o direito de regresso em razão do 

inadimplemento do crédito contido no título em face do 

faturizado, sendo nula qualquer cláusula que impute a 

faturizada o adimplemento do cheque cedido, posto que o 

risco de inadimplemento da obrigação constante no 

título cedido é inerente a sua atividade.

No caso em tela, porém, não ocorreu o 

inadimplemento das dívidas cedidas, ao menos, prova 

disso não há. Ao que consta, tentou-se descontar o 

cheque dado em garantia, no valor de R$ 17.545,74, 

considerando não ter ocorrido a efetiva prestação do 

serviço, tendo a nota fiscal a ele referente sido 

cancelada, configurado, assim, o vício do título cedido 

ao autor. É o que se extrai dos documentos de fls. 

99/101.

Os demais cheques teriam sido entregues 

como forma de renegociação de dívida indevidamente 

recebida pela ré, que, descumprindo cláusula contratual 

(cláusula 17), não informou a devedora sobre a cessão 

do crédito ao autor, alegação essa corroborada pelos 

documentos de fls. 92/98 e 102/104.

Constata-se, assim, que o contrato firmado 

entre as partes, juntado às fls. 92/100 autoriza o autor a 

ser ressarcido das operações celebradas sem idoneidade 

ou no caso de operações desfeitas, ficando 

responsabilizado pela existência do débito (art. 295 do 

CC).

E, ainda:

“Havendo prova que os créditos cedidos 

foram considerados indevidos, por cancelamento ou 

negociação direta com a ré, deve ser reconhecido o 

direito do autor de cobrar as quantias descritas nos 
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cheques dados em garantia.

Note-se, assim, que os cheques não foram 

dados em garantia do adimplemento dos créditos 

cedidos, mas sim de uma proteção quanto a existência e 

validade dos títulos.

Considerando que o sacador dos cheques é 

responsável pela existência do crédito cedido à 

autora/embargada, era ônus da ré/embargante 

comprovar que os cheques emitidos representavam 

créditos que efetivamente existiam.

A ré, no entanto, limitou-se a negar a 

existência de qualquer débito em aberto entre as partes, 

sem trazer aos autos, porém, qualquer prova do 

pagamento ou da ilicitude de sua emissão. Não trouxe, 

portanto, nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do embargado, o que impõe o 

prosseguimento do rito monitório.” (fls. 175/176)

Mais a r. sentença recorrida não 

precisava afirmar para sustentar sua conclusão e ser mantida.

O crédito da apelada se constituiu, por 

meio de regular operação de factoring, pelo não pagamento dos 

cheques emitidos pela própria apelante.

Sendo assim, competia à apelante 

demonstrar que a apelada detinha crédito em face de terceiro, o que 

não fez!

Nada há, portanto, a elidir a cobrança 

do crédito via ação monitória, cujo valor, outrossim, não revela 

qualquer abusividade.

A correção monetária, diferentemente 
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do que pretende a apelante, incide a partir da data de emissão de 

cada cheque. É que a correção monetária não constitui um plus, mas 

mera forma de recomposição do valor nominal da moeda para que 

mantenha no tempo o mesmo poder aquisitivo.

Os juros de mora, conforme expresso 

na r. sentença recorrida, são de 1% ao mês e incidem a partir da 

citação.

Eis porque, mantém-se a r. sentença 

recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do exposto, meu voto NEGA 

PROVIMENTO ao recurso.

          MAURÍCIO PESSOA

                     Relator




