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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

AJUIZADA CONTRA EMPRESA DE FACTORING. 

NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 514, 

II, DO CPC/73. REJULGAMENTO DETERMINADO 

PELO E. STJ.  

Presentes os requisitos do art. 514, do Código de 

Processo Civil, deve ser conhecido o recurso. 

A ação de prestação de contas divide-se em duas 

fases distintas: na primeira, cabe apenas a análise do 

direito do autor de exigir as contas e o dever do réu 

de prestá-las. No caso, porém, em se tratando de 

negócio jurídico de compra e venda de títulos, e não 

relação de mandato ou gerência, não há falar em 

obrigação de  a ré prestar contas à autora. 

Não se verifica hipótese de litigância de má-fé. 

Manutenção da sentença de improcedência que se 

impõe. 

NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO UNÂNIME. 

 

APELAÇÃO CÍVEL 

 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70060144235 (Nº CNJ: 0206986-

88.2014.8.21.7000) 

 

COMARCA DE NOVO HAMBURGO 

FIRST LINE COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA 

APELANTE 
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LTDA  

 

FABIO HENRIQUE DA SILVEIRA  

 

APELANTE 

BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA  

 

APELADO 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Vigésima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao 

apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI (PRESIDENTE) E DES. DILSO 

DOMINGOS PEREIRA. 

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2018. 
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DES. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN,  

Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN (RELATOR) 

 

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por FIRST LINE 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. e FÁBIO 

HENRIQUE DA SILVEIRA contra sentença de fls. 373/375v dos autos conexos, 

que julgou os pedidos deduzidos nas iniciais das ações de nºs 

019/1.11.0018921-9 (ação monitória) e 019/1.11.0014750-8 (ação de prestação 

de contas) em que contende com BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA., 

conforme segue: 

 

“Pelo exposto, desacolho os embargos 
monitórios opostos por First Line Comércio de 
Equipamentos para Informática Ltda e Fábio 
Henrique da Silveira e julgo procedente o pedido 
monitório formulado por Belsinos Fomento 
Mercantil Ltda., constituindo, de pleno direito, 
na forma do artigo 1.102, c, § 3º, do Código 
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de Processo Civil, em título executivo judicial 
a soma de R$ 75.016,75 que deverá ser 
corrigida monetariamente pelo IGP-M a contar 
da data do cálculo e acrescida de juros de 
mora de 1% a.m a partir da citação. 

Condeno a parte demandada/embargante ao 
pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios do procurador da parte 
autora, os quais fixo em 10% sobre o valor 
atualizado do título constituído (art. 20, § 3º, 
do CPC), considerando o trabalho realizado 
pelo causídico e a natureza da demanda. 
Ainda, julgo improcedente a ação de prestação 
de contas ajuizada por First Line Comércio de 
Equipamentos para Informática Ltda em desfavor 
de Belsinos Fomento Mercantil Ltda. 

Condeno a autora no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios do 
procurador da parte ré, os quais fixo em R$ 
600,00, observados os mesmos vetores 
supracitados.” 

 

Em suas razões de recurso (fls. 523/524), os requeridos sustentam, 

em síntese, que há nos autos documentos que comprovam a realidade dos fatos 

discorridos, no sentido de confirmar que entre as partes foi estabelecido uma 

prestação de serviços de cobrança de títulos. Aduzem que a recorrida não trouxe 

nenhum documento que afastasse sua responsabilidade na presente ação de 
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prestação de contas. Afirma que sem a prestação de contas não há como apurar 

se há valores ainda devidos à autora. Pede o provimento do apelo, com a 

reforma da sentença vergastada, julgando-se inteiramente procedente a 

pretensão deprestação de contas a ser realizada pela recorrida. 

Tempestivo e preparado, o apelo foi recebido à fl. 526. 

Com as contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da 

sentença e a condenação dos apelantes por litigância de má-fé, os autos foram 

remetidos para esta e. Corte de Justiça e, depois de distribuídos, vieram-me 

conclusos para julgamento (fl. 546). 

Sobreveio julgamento pela 20ª Camara Cível (fls. 548/551), pelo 

não conhecimento do apelo. 

Interposto Recurso Especial, o qual foi provido para determinar o 

retono dos autos ao Tribunal de origem para apreciar novamente a apelação (fls. 

582/585). 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento (fl. 588v).  

É o relatório. 

V O T O S  
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DES. GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN (RELATOR) 

Eminentes Colegas. Em regime de rejulgamento, determinado pelo 

e. STJ, conheço do apelo, eis que preenchidos os seus pressupostos de 

admissibilidade recursal. 

Inicialmente, destaco que o presente recurso será analisado sob a 

égide da Lei nº 5.869/73, porquanto o art. 14, do Código de Processo Civil em 

vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será 

aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém, devendo ser 

respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do 

anterior diploma processual pátrio. 

Nesta linha, em observância ao mencionado dispositivo legal, este 

Órgão Fracionário alinhou entendimento no sentido que em casos, como a 

hipótese em exame, nos quais a decisão recorrida é anterior a entrada em vigor 

da Lei nº 13.105/15, deve ser aplicada a legislação então vigente, quando da 

consolidação do ato processual. 

Passo ao exame da controvérsia. 

Cuida-se de ação de prestação de contas, na qual os autores 

aduzem que realização com a demandada contrato de prestação de serviços 
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para cobrança de títulos. Aduzem que não lhes foi repassado integralmente os 

valores dos títulos negociados, e que a requerida fez descontos abusivos. 

Entendem ser devida a prestação de contas.  

Sobreveio sentença de improcedência, com a seguinte 

fundamentação: 

 

“PASSO A DECIDIR, DE FORMA UNA. 

Do exame do caderno processual, vê-se que as partes levaram a 
cabo uma operação de factoring, tendo havido, sim, a cessão de direitos creditórios 
– duplicatas mercantis - pelos réus à demandante, consoante se vê do contrato das 
fls. 28/29, não vingando a tese defensiva, por absoluta falta de lastro probatório 
nesse sentido, de que teria ocorrido apenas a prestação de serviços de cobrança 
de títulos. 

Pois bem. Como se sabe, em operações de factoring, inexiste direito 
de regresso do faturizador contra o faturizado, salvo se restar configurada a 
presença de vício nos títulos que geraram o negócio de faturização. A ausência do 
direito de regresso decorre da natureza do negócio, realizado entre as partes, dos 
riscos inerentes à própria operação, na qual a empresa faturizada se resguarda, 
cobrando deságio de alto valor. 

O caso em liça, porém, está a autorizar o direito de regresso 
intentado, não merecendo trânsito os embargos monitórios aviados, porque não se 
desincumbiu a ré de comprovar1 o negócio jurídico que deu causa às duplicatas 
mercantis objeto do contrato factoring, quanto mais a própria existência da sacada 
Associação Gaúcha de Informática e Tecnologia Ltda. 

O contorno da prova coligida, a bem da verdade, dá conforto à 
alegada origem fraudulenta dos títulos cambiários2, mormente quando se dessume 
que a faturizada e a sacada possuem o mesmo endereço, restando sediadas em 
salas contíguas, fato corroborado pelo depoimento compromissado prestado pela 
testemunha Carmen Seewald (fl. 362). 

Logo, não se desincumbindo a demandada de demonstrar a lisura 
dos títulos negociados, pondo fim à pretensão regressiva, imperativo se torna o 
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desacolhimento dos embargos opostos, com a procedência do pedido monitório, 
cujo quantum, saliente-se, não foi objeto de impugnação especificada. 

Consequencia lógica, ainda, é que seja afastado o dever da 
faturizadora de prestar as contas exigidas pela faturizada, na forma estabelecida 
nos arts. 914 e seguintes do CPC, dada a emissão das duplicatas sem negócio 
jurídico subjacente. 

De outro lado, se a pretensão da faturizada é a revisão do contrato 
de factoring, tendo-se em conta que se insurge quanto aos encargos pactuados, a 
tanto não serviria a ação de prestação de contas ajuizada, a qual tem por objetivo a 
apuração de eventual débito ou crédito entre as partes. 

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do e. TJRS: 

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERESSE PROCESSUAL NÃO 
EVIDENCIADO. Em que pese provada a relação negocial estabelecida entre as 
partes, as peculiaridades da modalidade contratual apreciada mitigam o interesse 
da autora em obter um comando jurisdicional envolvendo a prestação de contas 
acerca do exercício da cláusula-mandato de contrato de cartão de crédito. Não 
fosse o bastante, refoge ao âmbito deste procedimento especial a 
revisão/discussão acerca de disposições contratuais, pois não serve esta sede 
como sucedâneo de ação revisional. Interesse processual não evidenciado. 
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70035760800, Primeira Câmara 
Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, 
Julgado em 20/07/2010) (Grifei). 

Por fim, há de se destacar que não se vislumbra a má-fé processual 
apontada pela faturizadora, a teor das hipóteses previstas no art. 17 do Diploma 
Processual Civil, a ponto de ter faltado a faturizada com a verdade e/ ou agido de 
forma temerária frente ao Poder Judiciário, com alegado, limitando-se na lide, a 
meu ver, a trazer argumentos capazes de amparar a sua tese em relação à matéria 
em voga, como permite o Princípio da Eventualidade. 

1Ônus que lhe recaia, por aplicação do Princípio da Carga Dinâmica da 
Prova, o qual informa que a prova cabe à parte que melhores condições 
tem de produzi-la. Ademais, não caberia à autora a produção de prova 
negativa/diabólica, no sentido de que inexistiu o negócio jurídico que deu 
ensejo aos títulos negociados. 

2Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). EXISTÊNCIA DE 
DIREITO DE REGRESSO DO CESSIONÁRIO (FATURIZADOR) CONTRA O 
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CEDENTE (FATURIZADO). HIPÓTESE QUE SE ADMITI, QUANDO 
VERIFICADOS VÍCIOS NA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS 
PARTES, E/OU NOS TÍTULOS QUE EVENTUALMENTE A REPRESENTEM. 
CASO QUE OS TÍTULOS FORAM SÃO ILEGAIS. DUPLICATA SEM 
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM 
PROVIMENTO AO APELO E AO AGRAVO RETIDO. (Apelação Cível Nº 
70037691391, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 20/06/2012)” 

 

Aclarada a situação fática, notadamente pelo julgamento 

simultâneo da apelação cível 70060144110 (ação monitória - feito conexo) nesta 

mesma Sessão, tenho que não merece reparos a sentença. 

Como sabido, a ação de prestação de contas está sujeita a 

disciplina do procedimento especial regulado no CPC que dispõe: 

“Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver: 

I – o direito de exigi-las; 

II – a obrigação de prestá-las”. 

 

A finalidade da ação de prestação de contas é bem esclarecida por 

Furtado Fabrício, apud Marcato: 

“Prestar contas” – ensina Furtado Fabrício – “significa fazer alguém a 

outrem, pormenorizadamente, parcela por parcela, a exposição dos 

componentes do débito e crédito resultantes de determinada relação 

jurídica concluindo pela apuração aritmética do saldo credor ou devedor 

ou de sua inexistência”. 
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(In MARCATO, Antônio Carlos, Procedimentos Especiais, Ed. Atlas, 2007, 

pág. 136). 

 

Aliás, é como dispõe o CPC disciplinando a forma de apresentação 

das contas: 

Art. 917.  As contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em 

forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, 

bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos 

justificativos. 

 

 

Assim, é obrigação daquele que recebe poderes para agir no 

interesse de outrem, prestar contas de valores recebidos e pagos em nome do 

que foi representado. Ou seja, o procedimento especial tem por pressuposto 

atos de gestão passíveis de discriminação na forma mercantil. 

Tal ação, assim, divide-se em duas fases. Na primeira deve ser 

averiguado apenas se o autor tem o direito de exigir as contas, e o réu o dever 

de prestá-las. 

Na hipótese em exame, tal como já referido na sentença, não há 

falar em obrigação de a ré prestar contas à autora, porquanto o negócio 

efetivado entre as partes diz respeito a uma efetiva compra e venda de ativos 
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pertinente a créditos que a apelante teria que receber de seus clientes tendo 

recebido antecipadamente estes valores mediante o desconto de certa quantia, 

considerada como remuneração pelo negócio realizado, cabendo à ré a 

responsabilidade de efetuar a cobrança junto aos clientes da autora, como forma 

de se ressarcir dos valores já adiantados a esta última, assumindo os riscos pelo 

recebimento ou não do crédito. 

Cediço é que o contrato de faturização ou factoring, constitui 

cessão de crédito, onde o faturizador adquire créditos da faturizada, ou seja, não 

se está diante de hipótese em que o título circula por endosso. O faturizador se 

sub-roga no direito representado no título adquirido. Por conseguinte, trata-se 

de operação de risco e não de crédito, de modo que o endosso lançado no 

título não é cambial, mas derivado da cessão de crédito levada a efeito no 

contrato de factoring, respondendo o cessionário pela existência, validade e 

eficácia do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão do título. 

Neste aspecto, vale citar a doutrina de Arnaldo Rizzardo (in 

Contratos, Editora Forense: Rio de Janeiro, 4º edição, 2005, p. 1385), segundo o 

qual o contrato de factoring ou faturização se trata de um contrato atípico, onde 

“um comerciante ou industrial, denominado faturizado, cede a outro, que é o 
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faturizador ou factor, no todo ou em parte, créditos originados de vendas 

mercantis. Assume este, na posição de cessionário, o risco de não receber os 

valores. Por tal risco, paga o cedente uma comissão”. Sobre este tema, cita-se: 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EMBARGOS À MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE 

FACTORING. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 

DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATO 

DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO, E NÃO ENDOSSO. 

INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS RESERVADOS AOS 

TÍTULOS DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA NÃO 

PERFECTIBILIZADA. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO CARTULAR. 

HIPÓTESE EM QUE A FATURIZADORA DEVE ASSUMIR OS RISCOS 

QUE ENVOLVEM O NEGÓCIO. RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70053198370, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 

28/03/2013). 

 

O dever de prestar contas é inerente ao poder de gerir e 

administrar, não importando se o mandato é expresso ou tácito, contratual ou 

em decorrência da natureza da obrigação de direito material, pois tal diferença 

não faz o art. 668 do Código Civil/2002 ao dispor: “O mandatário é obrigado a 

dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhes as vantagens 

provenientes do mandato, por qualquer título que seja. 

Assim, o interesse de agir está presente quando provada a relação 

jurídica de direito material vinculada à gestão e o proveito com o resultado da 
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ação, que não se verifica no caso em exame, pois em se tratando o presente 

caso de negócio jurídico de compra e venda de títulos, e não relação de 

mandato ou gerência, não há falar em obrigação de prestar contas da requerida 

em favor dos autores, e assim, deve a presente demanda ser julgada 

improcedente. 

Outra solução não há, senão a manutenção do decreto de 

improcedência da ação. 

De outra banda, não vislumbro hipótese de litigância de má-fé. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.  

 

 

DES. DILSO DOMINGOS PEREIRA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES. CARLOS CINI MARCHIONATTI - Presidente - Apelação Cível nº 

70060144235, Comarca de Novo Hamburgo: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME." 
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Julgador(a) de 1º Grau: RAMIRO OLIVEIRA CARDOSO 


