
AÇÃO MONITÓRIA. FACTORING. OPERAÇÃO MERCANTIL. PACTA SUNT SERVANDA. 
  
 Apelação Cível. Ação Monitória. Contrato de fomento mercantil. 
 Duplicata mercantil. Legitimidade ativa e passiva ad causam. Possibilidade jurídica do 
pedido. Denunciação da lide. 
Impossibilidade. Princípio contratual do pacta sunt servanda. 
 Se as partes firmam contrato de fomento mercantil dispondo, expressamente, nas 
cláusulas contratadas sobre responsabilidade de recompra do título de crédito pela 
contratante, na hipótese de título viciado, cuja definição de vício, também está prevista no 
contrato, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva para a ação, sendo o 
contratado o titular do direito material e o contratante a parte que irá assumir os efeitos da 
sentença, no caso de procedência do pedido inicialmente formulado. 
 A denunciação da lide não se justifica na ação monitória, em princípio, pelo 
procedimento especial e célere desta ação e, na hipótese, por não existir a obrigatoriedade 
sob perda do direito do regresso, tendo em vista a relação autônoma emanada do contrato 
firmado. 
 Justifica-se a via monitória para a persecução do crédito oriundo da duplicada viciada, 
na forma clausulada no contrato, nos termos do que dispõe a lei processual civil. 
 Não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor por não se estar diante da 
relação de consumo disposta em lei, sendo que a operação de factoring é destinada a 
atividade empresarial da contratante. 
 Os valores perseguidos na via monitória, encontram respaldo no contrato de fomento 
mercantil firmado, o qual deve ser observado tendo em vista o princípio do pacta sunt 
servanda. 
 Preliminares rejeitadas. 
 Recurso improvido. 
  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 27343/2003 em que é 
Apelante Carimsistem Sistemas de Impressão e Auto Entintados Ltda. e Apelada Investik 
Fomento Mercantil Ltda. 
  
 Acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal do Estado 
do Rio de Janeiro, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar 
provimento ao recurso. 
  
 Cuida-se de ação monitória proposta por Investik Fomento Mercantil Ltda. em face de 
Carimsistem Sistemas de Impressão e Auto Entintados Ltda. alegando, em síntese que a ação 
tinha por objeto dívida oriunda de contrato de fomento mercantil e duplicata mercantil, 
devidos pela empresa ré, em função do título cambial ser viciado, emitido de má-fé, tornando 
impossível sua cobrança contra o sacado da mesma. 
  
 Acrescentou que na atividade de “fomento mercantil”, conhecida como factoring, o risco 
da operação só se transferia ao faturizador, cessionário, quando o título de crédito era emitido 
de forma perfeita e com boa-fé, havendo, portando, direito de regresso contra o faturizado, 
sacador, se o título de crédito não fora exigível, fosse porque não houvesse prestado o serviço 
indicado na fatura/duplicata mercantil, fosse porque este não houvesse entregue o bem 
conforme estipulado com o sacado, gerando vício oculto. 
  
 Na hipótese, tinha sido contratada pela empresa ré para que fizesse proposta de contrato 
de factoring e, após aceita a proposta, foi instrumentalizado o contrato de fomento mercantil, 
datado de 05 de setembro de 2001, devidamente levado ao registro de títulos e documentos 
e, em 17 de dezembro de 2001, foi negociada a duplicata mercantil, emitida pela empresa ré, 



no valor original de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento para 30 de Janeiro de 
2001, tendo como sacada a empresa Conspam – Construtora São Paulo Minas Ltda. Ato 
contínuo a cambial foi devidamente endossada para ela, pelo Sr. Aldo da Silva Luna, 
procurador da empresa ré. 
  
  
 Na mesma ocasião, a empresa ré solicitou-lhe que não colocasse a cambial em cobrança 
bancária, informando que tal título seria liquidado em carteira, ou seja, seria providenciado o 
pagamento, no vencimento, diretamente a ela, o que não ocorreu, embora tenha procedido a 
várias notificações, dos sócios-gerentes da empresa ré, assim com seu procurador. 
  
 Dessa forma, restou configurado que a duplicata mercantil então vendida pela ré a ela, 
encontrava-se viciada, fato que a impedia de proceder sua cobrança do sacado, ensejando a 
aplicação do disposto na Cláusula 12ª do contrato de fomento mercantil, dando margem, 
portanto, a propositura da ação monitória para cobrar a dívida atualizada e acrescida dos 
encargos pactuados. 
  
 A sentença (f. 119/122) rejeitou os embargos da ré e julgou procedente o pedido 
monitório, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente, nos termos 
constantes da petição inicial, em R$ 122.508,19, bem como, condenando a ré ao pagamento 
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no artigo 20, 
§ 3º do Código de Processo Civil, foi fixado em 10% do valor da condenação, devendo os 
valores ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M a contar do seu vencimento e acrescidos de 
juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação até o dia 12/01/03 e, a partir daí, na forma 
do artigo 406 do Código Civil. 
  
 Determinou a intimação da devedora a, no prazo de 24 horas, pagar ou nomear bens à 
penhora, prosseguindo-se na forma da execução por quantia certa contra devedor solvente. 
  
 Embargos de declaração do autor a f. 124/125 e do réu a f. 128/130, rejeitados (f. 132). 
  
  
 Inconformado apela o réu (f. 134/144) alegando, em síntese: a) a ilegitimidade ativa ad 
causam tendo em vista não ser cabível a ação monitória e, sim, a ação específica de anulação 
do ato jurídico por vício de que trata o inciso II do artigo 147 do Código Civil, devendo o 
processo ser extinto sem julgamento do mérito; b) a ilegitimidade passiva ad causam, tendo 
em vista que a responsabilidade pelo pagamento da duplicata foi assumida pela sacada 
Conspam – Construtora de São Paulo Minas ltda., mas esta não pagou no vencimento o título 
que está em poder da própria cessionária e faturizadora Investik. Assim, se a sacada Conspam 
não pagou à apelada que não levou a protesto o título, não pode responder pela solvência da 
devedora, pois o alegado crédito foi cedido mediante endosso mandato, à Investik, devendo 
esta, na qualidade de cessionária, cobrar, como vem cobrando o mesmo, da empresa sacada. 
  
 Acrescenta que o título foi cedido sem a prévia e expressa anuência dos sócios dela que 
não se obrigaram individualmente e, em se tratando do endosso mandato, como declarado no 
item 9 da inicial e se vê a f. 21 dos autos, era obrigação da apelada cessionária apurar a 
regularidade do título, não podendo opor seu direito em face dela que nunca expressamente 
se obrigou a pagar, sendo o título oponível à empresa sacada Conspam, sendo parte 
manifestamente ilegítima, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. 
 Aduz a nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, devendo ser 
denunciada à lide Conspam Construtora São Paulo Minas Ltda., Edel Empresa de Drenagem e 
Engenharia Ltda. e Metal Participações Ltda, assim com o seu avalista e sócio gerente 



Fernando Orotavo Lopes da Silva Junior, para assumirem a posição de litisconsorte, ficando 
suspenso o processo na forma da lei, devendo a sentença declarar a responsabilidade dos 
denunciados, na qualidade de sacados e devedores, garantindo o seu direito de regresso. 
  
 No mérito, alega que não deixou de cumprir o estabelecido na cláusula 6ª do contrato de 
fomento mercantil, porquanto remeteu à ré o negociado título representativo do crédito 
mostrado a f. 24, tendo, na verdade, a faturizada dispensado a entrega das cópias das notas 
fiscais e dos comprovantes de entregas de mercadorias, com base no parágrafo segundo da 
cláusula acima referida, não existindo nos autos prova da duplicata não solvida pela sacada 
Conspam, da oposição desta contra o título, da não localização da devedora no endereço 
constante do título, resultando a constatação de que o título não representa dívida simulada, 
não tendo agido de má-fé. 
  
 Por outro lado, ausentes nos autos os alegados prejuízos, estando à mostra não lhe caber 
responder pelas despesas efetuadas pela apelada com registro do contrato mencionado no 
item 31 da inaugural, num total de R$ 78,13 (setenta e oito reais e treze centavos), por isso, 
não existindo prova de se encontrar viciada a duplicata vendida por ela, não caberia a 
obrigação da faturizada recomprá-la pelo valor de face com os acréscimos de multa de 10% e 
de juros monitórios de 1% ao mês e, sendo consumidora na referida relação, é destinatária 
final do consumo, a exigência de pagamento de multa de 10 %, torna o pedido ilegal por ferir 
frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, parágrafo único, que veda 
a cobrança superior a 2%. 
  
 Acrescenta estarem errados os cálculos apresentados, não podendo ser responsável por 
mais do que o valor que recebeu, com os respectivos juros, na conformidade com os artigos 
1075 e 1103, ambos do Código Civil. 
  
 Contra-razões (f. 164/173) prestigiando a sentença. 
  
VOTO 
  
 Cuida-se de ação monitória, proposta com base em contrato de fomento mercantil, o qual 
tinha por objeto precípuo a compra, pela apelada, de direitos de créditos referentes às vendas 
de mercadorias ou prestações de serviços realizados pela apelante, sendo no ato cedida 
duplicata mercantil, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento para 
30/01/2001, tendo como sacada a cliente Conspam – Construtora São Paulo Minas Ltda, com o 
devido endosso em preto. 
  
 Assim, em conformidade com a cláusula 6ª, parágrafo segundo do contrato a apelante 
comprometeu-se a entregar a cópia das notas fiscais e dos comprovantes de entregas de 
mercadorias ou serviços que deram causa à emissão da duplicata mercantil, sob pena de estar 
caracterizado vício do título, ensejando a aplicação do disposto na cláusula 12ª do contrato, 
obrigando-se a apelante a recomprá-lo, nos seguintes termos: 
  
 “Cláusula 12ª – Concluída a operação e sobrevindo a constatação de vícios ou de 
quaisquer outras exceções na origem do(s) título(s) negociado(s), ou em caso de 
inadimplemento do sacado-devedor, obrigam-se a contratante e os fiadores, a recomprá-lo(s) 
da contratada, pelo valor de face do título negociado, acrescido da multa de 10 % (dez por 
cento) e de juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês. 
  
 Quanto ao vício pertinente ao título, dispõe o parágrafo segundo da cláusula 6ª do 
contrato: 



  
 “Parágrafo segundo – A contratada, a seu critério, poderá dispensar a entrega das cópias 
das notas fiscais dos comprovantes de entrega das mercadorias ou dos serviços mencionados 
no parágrafo anterior, obrigando-se a contratante a entregá-los, se solicitada, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da solicitação, sob pena de serem considerados viciados os 
títulos referentes a tais documentos com a conseqüente obrigação de recompra prevista na 
cláusula 12ª.”. 
  
 Ressalte-se que tal disposição contratual se justifica, tendo em vista ser a duplicata 
mercantil um título causal, sendo relevante o negócio jurídico subjacente que tenha dado 
origem ao crédito. 
  
 Deste modo, passa-se à análise das preliminares suscitadas na peça recursal e que foram 
devidamente rechaçadas pela sentença monocrática. 
  
 A legitimidade ativa e passiva ad causam tem relação direta com a res in judicium deducta, 
sendo certo que quanto à legitimidade ativa esta é reconhecida ao titular do direito material 
colocado em juízo e quanto a legitimidade passiva esta é inerente àquele que tem a 
responsabilidade de suportar com os efeitos da sentença na hipótese do reconhecimento 
judicial do direito alegado pelo autor da demanda. Assim, com base no contrato de fomento 
mercantil firmado entre as partes, em conformidade com as cláusulas pactuadas, verifica-se a 
legitimidade ativa e passiva ad causam, sendo insustentáveis as argumentações recursais. 
  
 Quanto ao cabimento da ação monitória a fim de perseguir o crédito vinculado à duplicata 
mercantil, com base no contrato de fomento mercantil, também com acerto andou o 
magistrado a quo. 
  
 A ação monitória se presta para aquele que, com base em prova escrita sem eficácia de 
título executivo, objetive o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de 
determinado bem imóvel, sendo certo que a apelada optou pela via da monitória em 
detrimento da via executiva, tendo em vista o vício imputado ao título de crédito, não 
obstante o vínculo contratual entabulado através do contrato de fomento mercantil. 
  
 Deste modo, o título embasador da monitória, duplicata mercantil, embora no caso 
concreto deva ser analisado juntamente com o contrato de fomento mercantil, não retira a 
propriedade da via eleita pela apelada. 
  
 Quanto à questão do indeferimento da denunciação da lide da endossante devedora do 
título e da cessionária do crédito, também não assiste razão à apelante, tendo em vista que no 
caso o direito de regresso pertinente à relação cambial estabelecida com ela, não guarda 
relação com a responsabilidade contratual estabelecida entre esta e a apelada, sendo certo 
não estar presente a obrigatoriedade da denunciação da lide, a qual impõe a perda do direito 
de regresso, até porque o procedimento especial inerente à monitória não condiz com a 
perpetuação de relações jurídicas nesta esfera incidentes. 
  
 Verifica-se, pois, não ter ocorrido a hipótese de cerceamento do direito de defesa como 
alegado pela apelante. 
  
 Rejeitam-se, pois, as preliminares. 
  
 No mérito, irrelevantes os argumentos utilizados na peça recursal, tendo em vista que a 
obrigação assumida pela apelante no que diz respeito à apresentação das cópias das notas 



fiscais dos comprovantes de entrega das mercadorias ou dos serviços, no prazo máximo de 48 
horas, após exigido pela contratada-apelada, tem respaldo no parágrafo segundo da cláusula 
6ª do contrato de fomento mercantil firmado, sendo irrelevante que no ato negocial tal 
exigência pudesse ter sido desprezada pela contratada, fato este que também tinha previsão 
contratual. 
  
 Por outro lado, a prova de que a duplicata não foi solvida pela sacada Conspam e que o 
crédito em favor da apelada emanava do título executivo, encontra-se a f. 34 dos autos, bem 
assim, que o vício do título, também teve sua definição no instrumento firmado. 
  
 Quanto à aplicabilidade das regras pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor na 
hipótese em tela, não assiste razão à apelante, já que os valores operacionalizados no contrato 
fomento mercantil, são destinados às atividades empresariais da empresa contratante, não se 
podendo vislumbrar nesta relação a definição de consumidor final, como previsto em lei. 
  
 No que diz respeito aos valores cobrados, através da via monitória, os mesmos têm 
expressa previsão no contrato, não guardando qualquer complexidade os cálculos formulados 
a justificar a necessidade de produção de prova pericial contábil, devendo prevalecer, in casu, 
o princípio do pacta sunt servanda. 
  
 Por tais fundamentos, rejeitam-se as preliminares e, no mérito, nega-se provimento ao 
recurso. 
  
 Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2003. 
  
 Des. LUIZ ZVEITER – Presidente e Relator 
 


