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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1033898-68.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ FELIPINI 
MONTICCELLI, é apelado FONTE FOMENTO E COBRANÇA 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: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO COLOMBI 
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.

São Paulo, 17 de janeiro de 2018.

Melo Colombi
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº     :   45584e
APEL.Nº      :   1033898-68.2016.8.26.0602
COMARCA  :   SOROCABA
APTE.          :   LUIZ FELIPINI MONTICCELLI
APDO.         :   FONTE FOMENTO E COBRANÇA MERCANTIL LTDA.

*CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. CHEQUES. 
CLÁUSULA DE CESSÃO “PRO SOLVENDO”. ADITIVO DE 
RECOMPRA. INCLUSÃO DE NOVO GARANTE.
1. Em se tratando de operações de factoring, a faturizadora 
assume riscos da compra dos títulos, em razão de ágio que recebe 
a título de remuneração pela operação, não tendo, em regra, 
direito de regresso em face da faturizada.
2. Com relação a cheques, contudo, o tratamento é diverso, diante 
do que dispõe o art. 21, da Lei 7357/85, segundo o qual “salvo 
estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento”.
3. “A Lei é mais que explícita: quem endossa garante o 
pagamento do cheque. Seja o endossatário quem for! A Lei não fez 
exclusões! Portanto, não cabe criar exceções à margem da Lei! 
Pouco importa se o endossatário do título for uma sociedade de 
fomento mercantil ou um banco ou uma pessoa física. Isso não 
diminuirá a garantia gerada pelo endosso” (REsp 820672/DF).
4. Apesar de o embargante não ter figurado na avença originária, 
figurou voluntariamente como avalista da nota promissória 
emitida como garantia dos depósitos bancários pactuados no 
aditivo.
5. Sendo o contratante comercial, não invalida a execução o fato 
de o contrato ter sido celebrado em nome da pessoa física.
6. Porém, nos termos do art. 413 do Código Civil, cabe reduzir a 
multa moratória de forma equitativa, porquanto manifestamente 
excessiva. 
7. Recurso parcialmente provido.*

A r. sentença (fls. 260/264 e 274), cujo relatório ora se adota, julgou 

procedentes embargos ofertados por Luiz Felipini Monticcelli à execução aparelhada por 

Fonte Fomento e Cobrança Mercantil Ltda., para reconhecer o excesso de execução, 

ocasionado pela indevida capitalização de juros, declarando o débito exequendo no valor 

de R$ 36.919,19 para 18.6.2013. Honorários foram fixados em 20% sobre o excesso de 

execução.

Inconformado, apela o embargante sustentando que a juntada tardia 

da nota promissória e títulos não quitados ensejaria a extinção da execução; que não 

figurou como garante no contrato de fomento mercantil, mas, tão somente, no aditivo de 

recompra; aplicação da legislação protetiva do consumidor ao caso; exorbitância da multa 
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moratória, estipulada em 20% do débito; excesso de garantias; nulidade do contrato de 

faturização, celebrado com pessoa física e com previsão de regresso contra o faturizado e 

seus garantes. Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.

Recurso bem processado e respondido.

É o relatório.

Em 10.1.2005, José Maria Menoni Cavani celebrou com a empresa 

exequente contrato de fomento mercantil, sendo negociados diversos cheques recebidos 

pelo contratante, no desenvolvimento de atividade comercial (farmácia). Na ocasião, 

figuraram como fiadores José Maria Menoni Cavani e Regina Lúcia Moreira de Souza . 

Possível, portanto, a contratação, conquanto em nome de pessoa física.

Como diversos cheques objeto da faturização foram devolvidos por 

insuficiência de fundos, em 7.7.2011, os contratantes originários celebraram um aditivo de 

recompra de tais títulos (fls. 34/35). A dívida deveria ser quitada em 100 parcelas, das 

quais apenas 72 foram honradas. Nesse aditivo, o ora apelante e Alan Luiz Monticcelli 

figuraram como avalistas de nota promissória emitida em garantia da operação.

As cambiais negociadas entre as partes vieram aos autos, sendo 

excesso de rigor a extinção da execução porque não acompanharam a inicial, mas vieram 

durante a instrução dos embargos. Especialmente porque elas se encontravam descritas na 

inicial da execução.

Em operações de factoring, a faturizadora assume riscos da compra 

dos títulos, em razão de ágio que recebe a título de remuneração pela operação, não tendo, 

em regra, direito de regresso em face da faturizada.

Em se tratando de cheques, contudo, o regramento acerca dos efeitos 

do endosso é diverso, tornando despicienda qualquer discussão acerca da validade ou não 

da estipulação de cessão “pro solvendo”.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“O cheque é regido por lei especial (Lei 7.357/85), o que afasta as 

disposições sobre títulos de crédito contidas no Código Civil de 2002 (CC/02, Art. 903). 

Quanto à garantia representada pelo endosso, o Art. 21 da Lei do Cheque é claro: 

'Art. 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o 

pagamento.'

A Lei é mais que explícita: quem endossa garante o pagamento do 
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cheque. Seja o endossatário quem for! A Lei não fez exclusões! Portanto, não cabe criar 

exceções à margem da Lei! Pouco importa se o endossatário do título for uma sociedade 

de fomento mercantil ou um banco ou uma pessoa física. Isso não diminuirá a garantia 

gerada pelo endosso. Data vênia, basta a simples leitura da Lei para resolver a questão.

O endossatário somente se exime da garantia do pagamento do 

cheque se expressamente o fizer na cártula. Aliás, nem se diga que os princípios da 

cartularidade, literalidade, abstração e autonomia são antigos e ultrapassados, pois foram 

expressamente incorporados ao nosso Código Civil de 2002 como prova de que continuam 

presentes no sistema cambiário nacional. Portanto, vale dizer: salvo estipulação em 

contrário expressa na cártula, a endossante-faturizada garante o pagamento do cheque a 

endossatária faturizadora”.

(REsp 820672/DF; RECURSO ESPECIAL2006/0033681-3; Relator 

(a) Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096) ; Órgão Julgador T3  

TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 06/03/2008; Data da Publicação/Fonte DJe 

01/04/2008).

Decerto que o ora apelante não figurou no contrato de fomento. 

Porém, se voluntariamente se dispôs avalizar a nota promissória 

emitida como garantia da satisfação da dívida reconhecida no aditivo, válida a garantia 

constituída.

Não se trata de dupla garantia, haja vista que a forma de pagamento 

avençada foi o depósito em conta bancária e houve expressa previsão de restituição dos 

cheques, à medida que fossem sendo quitados.

Pequeno reparo comporta a r. sentença, porém, no que tange à multa 

contratual.

Isso porque, “data venia”, resta notória a abusividade do patamar 

adotado (20%), cabendo aplicação do disposto no art. 413 do Código Civil, segundo o qual 

“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver 

sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.” g.n.

E, nessa análise equitativa, entende-se adequada a redução da multa 

para 10% do valor da dívida.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o 
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montante da multa moratória, nos termos do aresto, mantida, no mais, a r. sentença 

(inclusive no que tange aos ônus da sucumbência).

A execução deverá prosseguir pelo valor recalculado nos moldes 

acima assinalados.

MELO COLOMBI
Relator
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