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APELAÇÃO CÍVEL. FACTORING. AÇÃO 

REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE 

JUROS EXTORSIVOS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 

1. O contrato de factoring caracteriza-se pela 

cessão dos direitos de crédito do faturizado ao 

faturizador.  

2. Nesta modalidade contratual, o faturizador 

compra, a preço de comissão, os títulos provenientes 

de vendas mercantis, assumindo o risco pela eventual 

iliquidez dos mesmos.  

3. Neste contexto, não cabe à Autora opor-se aos 

valores pagos a título de “fator de compra” ou “valor 

a título de remuneração pelo negócio”, uma vez que 
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estes não se confundem com juros remuneratórios.  

4. Negativa de seguimento ao recurso, na forma 

do artigo 557, caput, do CPC.  

 

DECISÃO  MONOCRÁTICA 

 

Trata-se de recurso de apelação (fls. 276/300) interposto por 

DISTRIBUIDORA QUITUNGO DE ALIMENTOS E COSMÉTICOS 

LTDA., nos autos da ação revisional cumulada com repetição de indébito 

proposta em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL PREVIA e PREVIA FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA. 

  

Na forma regimental, em relação à fase de conhecimento, 

adoto o relatório contido na sentença, de fls. 268/273,  que julgou 

improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.  

 

A parte autora, em suas razões recursais, sustenta, 

preliminarmente, que apesar de reconhecida a existência de um grupo 

econômico formado pelas duas Rés, não foi reconhecida a sua revelia, uma 

vez que se utilizaram do prazo em dobro de forma fraudulenta.  

 

No mérito, alega que através dos contratos firmados, houve a 

aquisição de crédito com cobrança de taxa e juros abusivos que receberam 

o nome de “valor a título de remuneração pelo negócio” sem qualquer 

limitação.  

 

Afirma que se trata de verdadeira simulação onde os contratos 
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que subsistem são verdadeiros mútuos e não sendo as Apeladas instituições 

financeiras devem tais contratos ser submetidos aos limites da Lei de 

Usura.  

 

Ressalta que além de se negar ao pagamento dos títulos 

inadimplidos pelos clientes, a apelante está amplamente amparada para se 

voltar contra os valores pagos a título de “fator de compra” ou “valor a 

título de remuneração pelo negócio”, posto que se confundem, e na 

essência são juros remuneratórios, devendo receber a limitação legal de 1% 

ao mês.  

 

Por tais razões requer seja dado provimento ao recurso para 

que seja julgado procedente o pedido, impondo-se aos contratos celebrados 

entre as partes a limitação da taxa de juros de 12% ao ano, com saldo a ser 

apurado em liquidação de sentença, impedindo-se, por fim, que os títulos já 

pagos pelos devedores-sacados à Apelante sejam protestados pelas 

Apeladas.  

 

Contrarrazões às fls. 304/312 e 313/325. 

 

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 

 

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos 

de admissibilidade. 

 

A alegação de revelia não merece acolhida.  

 

De fato, há litisconsórcio passivo e advogados distintos, razão 

pela qual o prazo para a apresentação de defesa é em dobro, na forma do 

disposto no artigo 191 do CPC.  
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No mérito, melhor sorte não assiste à Apelante.  

 

O contrato de factoring caracteriza-se pela cessão dos direitos 

de crédito do faturizado ao faturizador.  

 

Nesta modalidade contratual, o faturizador compra, a preço de 

comissão, os títulos provenientes de vendas mercantis, assumindo o risco 

pela eventual iliquidez dos mesmos.  

 

O risco é inerente ao contrato, e o faturizado não tem 

obrigação de garantir o valor dos títulos de crédito negociados, mas tão 

somente sua existência, exceto por vícios de origem do título em que ao 

faturizado cabe responsabilidade.  

 

Segundo as associações de factoring, esse tipo de negócio 

conservaria características próprias que o diferenciariam do mútuo 

mercantil com garantia pignoratícia, das antecipações e do desconto 

bancários. O ponto diferenciador repousaria exatamente no risco que é 

assumido pelo faturizador, de que o terceiro cedido não venha a honrar o 

pagamento do título que lhe foi transferido.  

 

O contrato de factoring adulterado e deturpado na sua 

essência, transmuda-se em uma operação financeira comum, aproximando-

a do desconto bancário e do mútuo com garantia pignoratícia, o que é 

vedado a quem não esteja autorizado pela Administração Pública.  

 

Tecidas tais  considerações,  analiso a hipótese dos autos.  

 

Adoto como razões de decidir, a fundamentação da sentença 
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de fls. 271 e 272: 

 

“No caso dos autos, percebe-se pelo contrato de fls. 35 

e seguintes, em especial sua cláusula IV (fls. 37-38), a 

previsão da responsabilidade da autora cedente quanto 

à validade, legitimidade e exigibilidade dos créditos. 

Como visto, tais cláusulas são próprias do fomento, 

mercantil clássico. Não há que se falar em juros 

remuneratórios abusivos, vez que com estes não se 

confunde a taxa de deságio do título a descontar, 

equivalente à contraprestação pelo risco do 

inadimplemento dos títulos pelos devedores. 

No entanto, a cláusula 4.7 e 4.8 prevêem a 

solidariedade da autora-cedente pelo inadimplemento 

dos devedores-sacados e neste ponto se vale a autora 

pra arguir a nulidade dos encargos aplicados, na 

medida em que descaracteriza a operação para a de 

descontos de títulos, para a qual a ré não tem 

autorização regulamentar do BACEN (Código Civil, 

artigo 166, VI e VII). 

A questão está em saber se referida previsão 

efetivamente transmuda o contrato para uma operação 

de crédito, com o que os encargos deveriam observar 

limites da taxa de juros, vez que a ré não se confude 

com instituição financeira. 

Salienta-se que tal questão só guarda relevância no 

primeiro contrato, haja vista que o instrumento de fls. 

45-51 não prevê cláusula correspondente, de 

solidariedade da cedente pelos débitos dos devedores-

sacados. 
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Pois bem, tenho que a nulidade das cláusulas 4.7 e 4.8 

do instrumento de fls. 35 e seguintes não tem o condão 

de descaracterizar a natureza do contrato. Aplica-se, 

aqui, o artigo 184 do Código Civil: 

 

        Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a 

invalidade parcial de um negócio jurídico não o 

prejudicará na parte válida, se esta for separável; a 

invalidade da obrigação principal implica a das 

obrigações acessórias, mas a destas não induz a da 

obrigação principal. 

 

Com efeito, afastada a vulnerabilidade de qualquer das 

partes o teor do contrato deixa evidente a intenção de 

se contratar um fomento mercantil. A uma, a ré sequer 

dispõe de autorização regulamentar para proceder a 

descontos de títulos. A duas, a responsabilidade 

solidária da autora pelo adimplemento dos títulos pelos 

devedores-sacados (cláusula nula) está prevista 

somente em um dos instrumentos. A três, operadas as 

cessões de créditos, a aplicabilidade da cláusula só se 

daria eventualmente e em momento posterior à cessão. 

Assim, não vejo como referido dispositivo contratual, 

nulo, possa reverter toda a formatação do negócio. 

Trata-se de cláusula acessória, que não induz a 

invalidade da obrigação principal. 

Caberia à autora, assim, apenas se negar ao 

pagamento dos títulos inadimplidos por seus clientes, 

devedores-sacados; jamais se voltar contra os valores 

pagos a título de “fator de compra” ou do “valor a 
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título de remuneração pelo negócio”, vez que estes 

efetivamente não se confundem com juros 

remuneratórios. 

Assim, resta prejudicada a demanda autoral, que não 

reclama propriamente de pagamentos realizados com 

base na cláusula 4.7 e 4.8 do instrumento de fls. 35, 

cuja repetição, afastada a relação de consumo, 

dependeria da constatação do erro do pagador (Código 

Civil, artigo 877); caso contrário, é realizado nos 

limites de sua disponibilidade, por interesses 

comerciais, jamais por declaração de vontade errônea. 

Por último, subsistindo o contrato de fomento 

mercantil, é, em princípio, legítima a conduta da ré 

para o protesto dos títulos cedidos e inadimplidos, 

sendo certo que não cabe ao autor a defesa, em nome 

próprio, dos interesses dos devedores sacados que 

eventualmente já pagaram pelas respectivas dívidas.” 

 

A corroborar tal entendimento, destaco trecho da decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Eminente 

Ministro Luis Felipe Salomão no REsp n° 1.219.210/RS: 

 

“ (...)E esta comissão (ou Fator de Compra), que 

constitui a remuneração da faturizadora, é composta 

pela diferença entre o valor constante no título e o 

montante efetivamente repassado à faturizada 

(diferença entre o preço ajustado para compra e o 

valor nominal dos títulos), não se confunde com 

cobrança de juros, como quer fazer entender a parte 

apelante, justamente, como dito, porque não se trata de 
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negócio jurídico bancário, mas de compra e venda de 

ativos financeiros. 

Tampouco há falar em ausência de prestação de 

serviço, pois, como dito alhures, esta consiste 

justamente na prática de compra de ativos, mediante 

remuneração advinda da diferença entre o preço de 

compra e o valor nominal dos títulos, gerando fomento 

mercantil e propiciando a expansão dos ativos da 

faturizada, aumentando suas vendas, eliminando 

eventual endividamento e transformando suas vendas 

a prazo em vendas à vista.(...)” 

 

Neste contexto, descabida a pretensão de revisão de toda a 

cadeia contratual, impondo-se a manutenção da sentença.  

 

Por tais fundamentos, na forma do artigo 557, caput, do CPC, 

nego seguimento ao recurso.  

 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2016 

 

LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO 

Desembargador Relator 
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