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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001754-86.2015.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante RONALDO 
PIVA DE SIMONE, é apelado CIMARI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram as 
contrarrazões e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO 
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO E 
HELIO FARIA.

São Paulo, 8 de maio de 2017.

Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO 32796

APELAÇÃO Nº 1001754-86.2015.8.26.0372

RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO 

MESQUITA DE OLIVEIRA

JUIZ(A) PROLATOR(A) : GUSTAVO NARDI

APELANTE : RONALDO PIVA DE SIMONE

APELADA : CIMARI FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA

COMARCA : MONTE MOR

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheques  
Alegações do devedor que são incapazes de invalidar as 
cártulas  Embargos à execução improcedentes  Não 
conhecimento das contrarrazões, diante da ausência de 
regularização da representação processual - Apelação não 
provida. 

1) Cuida-se de embargos à execução julgados improcedentes 

pela r. sentença de fls. 120/123, cujo relatório se adota.

Apela o embargante (fls. 126/132). Reitera argumentos 

contidos nos embargos, no sentido de que: a) “É obrigação do credor demonstrar 

em juízo o negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque para fazer valer 

o pedido condenatório fundado em ação de cobrança”; b) “não houve negócio 

jurídico entre as partes a amparar a emissão do cheque”, o que “acarreta a 

própria inexistência jurídica do título de crédito”; c) “a Apelada aplicou índices de 

correção diversos daqueles que por ventura são aplicados pelo Tribunal de 
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Justiça”. Contrarrazões às fls. 138/145.

Recurso regularmente processado e preparado.

As partes foram intimadas para eventual oposição ao 

julgamento virtual (folhas 151/152). Todavia não ocorreu nenhuma manifestação, 

conforme certidão de folhas 153.

É o relatório.

2) Casa Siena Fragrâncias Ltda requereu a juntada de 

substabelecimento e que todas as intimações sejam publicadas única e 

exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Ribeiro Bertolino (fls. 154/155). 

Intimada a peticionária (Casa Siena) para esclarecer sobre o pedido e 

substabelecimento de fls. 154/155, já que tal empresa é parte estranha nestes 

autos, ela deixou de se manifestar, conforme certidão de fls. 160. Bem por isso, 

não se conhece da petição de fls. 154/155.

Nota-se que às fls. 147 foi determinada a regularização da 

representação processual da apelada, já que as contrarrazões de apelação em 

fls. 138/145 foram subscritas pelo Doutor VANDERLEI APARECIDO PINTO DE 

MORAIS, que não trouxe ao processo o necessário instrumento de mandato 

assinado pela recorrida, outorgando-lhe poderes para defendê-la em Juízo. 

Todavia, tal determinação não foi cumprida (certidão de fls. 149), razão pela qual 

não se conhece das contrarrazões de fls. 138/145.

Com efeito, depreende-se dos autos que Cimari Factoring 

Fomento Comercial Ltda propôs ação de execução (fls. 75/78), embasada em 

cheques, em face Ronaldo Piva de Simone, alegando ser credora da importância 

de R$ 55.145,06. Ronaldo opôs embargos à execução, sustentando a 

inexistência de negócio jurídico anterior entre as partes, estando os títulos 

despidos dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, tendo o exequente 

aplicado índice de correção monetária indevidamente.

A r. sentença julgou improcedentes os embargos.

Lê-se do “decisum”:

“(...) Como é sabido, os títulos executivos devem ser 

líquidos, certos e exigíveis para aparelharem ação executiva, sob pena de 

afigurar-se nula a via eleita.
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Ocorre que o cheque é título de crédito não causal, que é 

dotado de liquidez e certeza por si só, não sendo necessária a apresentação 

de qualquer negócio jurídico que o tenha dado causa.

(...)

A execução está ancorada em um cheque, título a que a 

lei atribui força executiva (artigo 784, I, Código de Processo Civil), 

circunstância que torna dispensável qualquer alusão a respeito da natureza 

da relação causal, sendo irrelevante, ainda, eventual discussão sobre a 

presença ou não de prova acerca da existência de relação entre as partes. 

Isso porque a execução foi ajuizada por pessoa distinta da beneficiária 

originária da cártula. 

O contrato de faturização ou factoring consiste no 

negócio jurídico em que um empresário denominado faturizado cede a uma 

instituição financeira ou sociedade empresária denominada faturizadora os 

créditos de sua titularidade oriundos de vendas ou prestação de serviços a 

terceiros, assumindo a faturizadora a obrigação de prestar serviços de 

administração de crédito mediante remuneração pactuada. 

Por meio desse contrato, a empresa faturizadora, além de 

assumir a obrigação de gerir os créditos do faturizado mediante o controle 

dos vencimentos dos títulos, o protesto assecuratório do direito creditício, a 

cobrança dos devedores dos títulos, também assume o risco do 

inadimplemento dos devedores do faturizado e garante o pagamento das 

faturas objeto da faturização.

Normalmente o faturizado não responde pela solvência 

do devedor ao ceder os seus créditos, correndo por conta da empresa de 

faturização o risco do não recebimento, não podendo se voltar contra o 

faturizado para que ele satisfaça a obrigação não cumprida pelo comprador. 

Nesse passo, Fran Martins, “Contratos e obrigações comerciais”, 8ª Ed, 

Forense, p.553. 

Dessa forma, tratando-se de execução promovida pela 

empresa faturizadora, é natural que o negócio jurídico não tenha sido com 

ela celebrado, o que não retira sua legitimidade para efetuar o protesto e a 
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cobrança dos valores, sobretudo no caso do cheque (título de crédito não 

causal e autônomo) e diante do contrato de fomento mercantil juntado a fls. 

79/81. 

Igualmente, não restou comprovada a irregularidade na 

aplicação dos índices de correção monetária, que foi elaborado nos termos 

estipulados pelo TJSP, devendo os cálculos permanecerem inalterados. 

(...)”. (grifo do relator).

O MM. Juiz de Direito deu à causa a correta e adequada 

solução, face às provas e alegações das partes.

A execução é estribada em cheques.

Em ação de execução, decorrente de dívida líquida, certa e 

exigível, ao devedor compete o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e extintivo ou modificativo do direito do credor. 

Como decidiu esta Corte, “diante da literalidade e autonomia 

do cheque, o portador nada tem que provar a respeito de sua origem. Ao devedor 

é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar 

que os títulos não têm causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim, 

fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na 

dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.” 

(agravo de instrumento nº 7.360.476-5, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 29/07/2009).

Não se desconhece que é possível “o afastamento da 

cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente 

de embasamento legal” (REsp nº 43.513, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 

15/04/2002, STJ). Todavia, não é o que ocorre no caso dos autos.

Embora alegue o apelante que “a Apelada aplicou índices de 

correção diversos daqueles que por ventura são aplicados pelo Tribunal de 

Justiça”, “não restou comprovada a irregularidade na aplicação dos índices de 

correção monetária, que foi elaborado nos termos estipulados pelo TJSP, 

devendo os cálculos permanecerem inalterados”, tal qual consta do “decisum”.

Assim, diante dos elementos constantes nos autos, não havia 

como não reconhecer o direito da embargada ao recebimento dos valores 

constantes dos títulos exequendos, data venia. 
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Não trouxe o recorrente argumentos, fáticos ou jurídicos, que 

possam embasar a reforma, devendo a r. sentença, da lavra do eminente 

magistrado Gustavo Nardi, ser mantida por seus próprios e judiciosos 

fundamentos, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, contados do trânsito em julgado, na forma do § 16 do mesmo artigo.

3) Ante o exposto, não se conhece das contrarrazões e nega-

se provimento ao recurso.

São Paulo, 8 de maio de 2017.

 

ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA

Relator
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