
 
 
 
 
 
 
VLM 

Nº 70053675393 
2013/CÍVEL 
 

   1 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
EMBARGOS DO EXECUTADO. EMPRESA DE 
FACTORING. CHEQUES. INEXISTÊNCIA DE AVAL.  
Deixando a embargada de provar que o 
embargante avalizou os cheques que embasam a 
ação de execução, ônus que lhe incumbia (art. 333, 
II, do CPC), corolário lógico é a manutenção da 
sentença que extinguiu o feito executivo por 
ilegitimidade passiva do executado.     
 
Apelação desprovida. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70053675393 
 

COMARCA DE VACARIA 

VACARIA ASSESSORIA CREDITICIA 
LTDA.  
 

APELANTE 

DHEIMES TONIAL  
 

APELADO 

 

AC ÓR DÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Magistrados integrantes da Décima Nona Câmara 

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

à apelação. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. EUGÊNIO FACCHINI NETO E DR. VICTOR 

LUIZ BARCELLOS LIMA. 

Porto Alegre, 09 de abril de 2013. 

 
 

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES,  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Relator. 
 

R E L AT Ó RI O  

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (RELATOR) 

Trata-se de recurso de apelação interposto por VACARIA 

ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA., nos embargos do executado opostos por  

DHEIMES TONIAL, inconformado com a sentença que julgou procedente o 

pedido para extinguir o processo de execução em face da ilegitimidade 

passiva do executado e desconstituir a penhora realizada através do 

BACEN.    

Em razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a 

responsabilidade do apelado resulta dos avais que prestou nos cheques 

exequendos. 

Prequestiona os arts. 29 e 31 da Lei nº 7.357/85, art. 899, 

caput, e §2º do CC, e art. 5º, II, da CF, requerendo, a final, o provimento do 

recurso.  

Acosta prova do respectivo preparo. 

Em contrarrazões, o apelado pede a confirmação da sentença, 

subindo os autos a este Tribunal. 

É o relatório. 

V OT O S 

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (RELATOR) 

Apelação não merece provimento.  

Inicialmente registro que a embargada é empresa de factoring, 

conforme se vê do cadastro nacional de pessoa jurídica de fl. 14 dos autos. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Os cheques que embasam a ação de execução ajuizada pela 

exequente, ora apelante, foram emitidos nominalmente ao Supermercado  

Michelin Ltda. (fls. 5/6 da ação de execução em apenso), constando do 

verso o carimbo do referido supermercado, bem como outro carimbo com os 

dizeres “Pague-se a Vacaria Assessoria Creditícia Ltda.”. 

 A apelante fez o protesto dos referidos cheques, figurando  

seus emitentes como protestados. 

O embargante, ora apelado, alega que trabalhava no  

Supermercado  Michelin Ltda. e, em razão de ser o encarregado financeiro 

do estabelecimento, tinha a tarefa de transportar títulos até a embargada, 

sendo que rubricava os cheques e colocava o carimbo do supermercado a 

título de endosso (fl. 4). 

Ora, o que se vê, na realidade, é que o embargante, na 

condição de responsável financeiro pelo supermercado, postava a sua 

rubrica nos cheques a mando do estabelecimento comercial a que tinha 

vínculo empregatício, inexistindo em tais cártulas qualquer menção no 

sentido de que o apelado seria o avalista do negócio jurídico firmado entre o 

supermercado e a embargada.    

Por sua vez, dispõe o art. 30 da Lei nº 7.357/85 que “O aval é 

lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras 

“por aval”, ou fórmula equivalente com a assinatura do avalista. ...”.   

Logo, inexistindo os requisitos acima enumerados, não há falar 

em aval. 

Ademais, com acerto o nobre sentenciante, Dr. Mauro Freitas 

da Silva, ao dizer, às fls. 102v./103), in verbis:     

“Da análise dos cheques exequendos, verifica-se que 
os mesmos foram emitidos por terceiros, em favor do 
Supermercado Michelin Ltda, que, por sua vez, 
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repassou os títulos à embargada, empresa de 
factoring. 

A testemunha Rosecler Justina Costa Cardoso, 
arrolada pelo embargante, reconheceu as assinaturas 
constantes no verso dos cheques como sendo dele, e 
afirmou que o autor, a mando da representante do 
Supermercado Michelin, era quem levava os cheques 
para trocar com a empresa embargada. A referida 
testemunha ainda afirmou que os funcionários 
rubricavam no verso dos cheques que recebiam dos 
clientes do Supermercado para fins de controle de 
caixa. 

O embargante, portanto, não nega que opôs sua 
assinatura no verso dos cheques exequendos, apenas 
nega o tenha feito na qualidade de avalista dos 
emitentes dos títulos. 

O art. 30 da Lei nº 7.357/85 estabelece que: “O aval é 
lançado no cheque ou na folha de alongamento. 
Exprime-se pelas palavras “por aval”, ou formula 
equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-
se como resultante da simples assinatura do avalista, 
aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar 
da assinatura do emitente.”  

Por sua vez, o art. 898 do Código Civil prevê que o 
aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio 
título. O § 1º do referido artigo esclarece que: “Para a 
validade do aval dado no anverso do título, é suficiente 
a simples assinatura do avalista.” 

A partir da análise desses dispositivos legais, conclui-
se que a simples assinatura no verso do título 
caracteriza o aval. Contudo, a relação entre a 
embargada e o Supermercado Michelin Ltda 
certamente originou-se de operação de factoring. ... 

Na hipótese de ser inadimplido o título, não é dado ao 
faturizador buscar regresso contra o faturizado, mas 
somente contra o devedor originário, que, no caso dos 
autos, não é o embargante.”. 

 

Afora isso, em se tratando de relação comercial com empresa 

de factoring, esta assume o risco, em face da natureza do negócio, em 

relação ao recebimento do valor. 

 A propósito da matéria, os seguintes arestos desta Corte: 
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
Inocorreu cerceamento de defesa pela ausência da 
prova testemunhal requerida pelo apelante, pois a 
prova documental produzida foi suficiente para o 
deslinde da demanda. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA 
TRAMITAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO 
DE OUTRA DEMANDA. DESCABIMENTO. 
CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. 
FACTORING. NULIDADE DE CONFISSÃO DE 
DÍVIDA. RECOMPRA. Em regra, na operação de 
factoring, por se tratar de cessão onerosa de crédito, 
onde a empresa faturizadora, ao adquirir créditos da 
faturizada, é remunerada com comissão, ela assume 
os riscos que envolvem o negócio, inclusive aqueles 
ligados à liquidação do crédito. ... Precedentes. 
Sentença confirmada. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. Mantidos os honorários advocatícios 
arbitrados na sentença de primeiro grau. REJEITADAS 
AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO AO 
APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70048468201, 
Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 
Julgado em 08/08/2012)”. 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 
DÍVIDA E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 
PROTESTO. CHEQUE. FACTORING. 
OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À 
FATURIZADORA. 1. No contrato de factoring o 
comerciante (faturizado) cede a outro (faturizador), no 
todo ou em parte, os créditos provenientes de suas 
vendas mercantis, mediante o pagamento de 
remuneração, consubstanciada em um desconto sobre 
os respectivos valores. Nesta modalidade de 
contratação inexiste endosso, mas, sim, cessão de 
crédito, sendo que o faturizador assume o risco em 
relação ao recebimento do valor. 2. Existindo mácula 
na emissão do cheque, tal circunstância pode ser 
suscitada em face do cessionário (empresa de 
factoring), porquanto a disciplina legislativa da relação 
encontra-se no Código Civil (cessão de crédito artigos 
286/298), ou seja, in casu, não há falar em 
inoponibilidade das exceções pessoais. APELAÇÕES 
IMPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70025795683, 
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Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relatora: Desa. Judith dos Santos Mottecy, 
Julgado em 11/12/2008)”. 

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Egrégio STJ: 

 AGRAVO REGIMENTAL. FACTORING. TÍTULOS DE 
CRÉDITO. DUPLICATAS SEM 

CAUSA. PROTESTO. IRREGULARIDADE. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACÓRDÃO FUNDADO NOS ELEMENTOS FÁTICOS 
DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ. 

PRECEDENTES. 

1. Ao firmar a conclusão acerca da irregularidade do 
protesto, o Tribunal recorrido tomou em consideração 
os elementos fáticos carreados aos autos. Incidência 
da Súmula 07/STJ. 

2."O risco assumido pelo faturizador é  inerente à 
atividade por ele desenvolvida, ressalvada a hipótese 
de ajustes diversos no contrato firmado entres as 
partes" (REsp 992421/RS, Rel. Ministro Humberto 

Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Ministro João 
Otávio de Noronha Terceira Turma, DJe 12/12/2008) 

3. Agravo regimental não provido.”. 

(AgRg no Ag 1115325 / RS 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 2008/0230462-3, Quarta Turma, Min. 
Maria Isabel Galotti, julgado em 01/09/2011).  

 

Por fim, deixando a embargada de provar que o embargante 

avalizou os cheques que embasam a ação de execução, ônus que lhe 

incumbia (art. 333, II, do CPC), corolário lógico é a manutenção da sentença 

que extinguiu a demanda executiva por ilegitimidade passiva do executado.     

Por derradeiro, restam prequestionados os artigos 

mencionados pelo embargado. 

Não servindo, contudo, para agasalhar a sua pretensão 

recursal, em face dos fundamentos acima expostos.  

Por tais razões, nego provimento à apelação. 

É o voto. 
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DES. EUGÊNIO FACCHINI NETO (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DR. VICTOR LUIZ BARCELLOS LIMA - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. VOLTAIRE DE LIMA MORAES - Presidente - Apelação Cível nº 

70053675393, Comarca de Vacaria: "NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MAURO FREITAS DA SILVA 


