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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007259-83.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENESES 
ERICK DURSO RANGEL, é apelado FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP.

ACORDAM, em 11ª 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 Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E MARINO NETO.

São Paulo, 13 de setembro de 2018

WALTER FONSECA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 26.671

APELAÇÃO Nº 1007259-83.2015.8.26.0008

COMARCA: SÃO PAULO  1ª V.C.F.R. TATUAPÉ

APELANTE: GENESIS ERICK DURSO RANGEL

APELADO: FIDC MULTISETORIAL VALECRED LP

MM. JUIZ: Fábio Rogério Bojo Pellegrino

EMBARGOS À EXECUÇÃO  SENTENÇA  CERCEAMENTO 
DE DEFESA  INOCORRÊNCIA  Havendo elementos 
suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de 
produção de outras modalidades de prova além da documental, 
para análise do pedido e nos estritos limites de sua causa de pedir, 
deve o juiz indeferir as diligências desnecessárias, julgando 
antecipadamente a lide  Aplicação do art. 370, parágrafo único do 
CPC. Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO  DUPLICATAS MERCANTIS  
IMPROCEDÊNCIA  PRETENSÃO DE REFORMA - 
DESCABIMENTO  Inexistindo controvérsia contra a higidez das 
duplicatas mercantis em que se fundam a execução ajuizada contra 
o avalista, na condição de garantidor pessoal do cumprimento da 
obrigação, inexiste fundamento jurídico para invalidar o aval 
prestado na execução promovida pelo endossatário dos títulos  
Rejeição dos embargos do devedor mantida  Caso em que deve 
ficar afastada a multa fixada em 2% por interposição de embargos 
de declaração, por não se vislumbrar intuito meramente 
protelatório. Recurso parcialmente provido.

Vistos...

Embargos à execução, julgados improcedentes, com a 

condenação dos embargantes ao pagamento de honorários de 

sucumbência fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa 

(fls. 465/469).

Inconformado, o embargante interpõe recurso de 

apelação, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, em 

razão do julgamento antecipado da lide, e no mérito insiste 
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que não avalizou a sacada Mextra, a quem desconhece, mas sim 

um contrato de fomento mercantil entre a sacadora Covex e a 

apelada, sendo que esse contrato de factoring impede que o 

faturizado se volte contra o faturizador. Por fim, insurge-

se contra a aplicação de multa nos embargos de declaração 

opostos contra a sentença apelada (fls. 480/495).

Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está 

pronto para julgamento.

É o relatório.

Inicialmente, fica rejeitada a preliminar de 

cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Na forma do art. 370 e seu Parágrafo único do 

Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar as 

provas necessárias e indeferir as diligências inúteis ou 

protelatórias.

Alega a apelante que não foi oportunizada a 

produção de prova testemunhal e pericial, para comprovar que 

não avalizou a devedora Mextra, mas a contrato de 

faturização entre a credora Covex e o apelado, tendo sido 

imposto sua a assinatura em branco nos títulos.

Mas a análise das alegações da apelante na inicial 

dos embargos, aliada à prova documental produzida nos autos 

é suficiente para o julgamento da lide, na medida em que os 

argumentos despendidos pelo devedor não são suficientes para 
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infirmar a prova documental, ainda que suas alegações sejam 

dotadas de veracidade.

As cambiais regem-se pelo princípio da 

cartularidade e literalidade, pelas quais as condições do 

título nelas inseridas são provas irrefutáveis das 

obrigações assumidas pelas partes.

No caso presente, o apelante não nega que assinou 

as duplicatas exequendas na condição de avalista, mas que as 

teria feito para garantir um contrato de factoring entre a 

sacadora dos títulos e o apelado.

Mas sem desprestígio de o apelado defender que não 

se trata de uma empresa faturizadora, as alegações do 

apelante não poderiam ser acolhidas, sendo que a prova 

testemunhal e a pericial nada acrescentariam à conclusão da 

lide, conforme se verificará adiante.

Afastada, assim, a preliminar de cerceamento de 

defesa, no mérito a sentença está correta.

Trata-se de embargos à execução de nove duplicatas 

mercantis sacadas por Covex Reciclagem Eireli contra Mextra 

Engenharia Extrativa de Metais Ltda., acompanhadas das notas 

fiscais representativas do negócio jurídico, acompanhadas 

dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria 

comercializada, em cujo verso se observa a subscrição do 

apelante por aval e do endosso da sacadora dos títulos 

transferindo-os ao fundo apelado (fls. 37/41, 43/47, 49/53, 
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55/59, 61/65, 67/71, 73/77, 79/83 e 85/89).

Além disso, as duplicatas foram devidamente 

protestadas, conforme fls. 91/144.

Assim, no que tange aos aspectos formais das 

duplicatas exequendas, inexiste qualquer irregularidade 

formal que possa inquinar os títulos, que obedeceram aos 

estritos ditames da Lei nº 5.474/68.

A tese de defesa do apelante é de que ele avalizou 

os títulos em branco, porquanto se comprometera a garantir a 

obrigação entre a sacadora endossante e o endossatário 

apelado em operação de fomento mercantil, sendo vedado ao 

faturizado exigir a obrigação do faturizador.

Essa tese não prospera por diversas razões.

Como bem argumentado pelo apelado, não trata ele de 

uma empresa de factoring, como insistentemente defendido 

pelo apelante, mas de um fundo de investimentos em direitos 

creditórios, cujo objeto social é constituir um fundo de 

recebíveis de empresas como modalidade de investimento para 

resgate do crédito investido em condições pré-estabelecidas. 

Não são, portanto, operadoras de fomento mercantil, cujas 

regras jurídicas não se aplicam ao caso presente.

Nem mesmo o documento de fls. 20/21, convencem do 

contrário, por se tratarem de e-mails trocados entre 
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empresas denominadas Valecred e Vértice Metais, que são 

sociedades empresariais distintas às pessoas que figuram em 

qualquer condição nos títulos exequendos.

Nesse ponto, fica anotado que o apelante admite que 

pretendia garantir obrigações entre a endossante e o 

endossatário, mas acabou por avalizar os títulos por aval, 

que se convalidam mediante simples assinatura no verso do 

título.

Nesse ponto é de se salientar que o art. 31 do 

Decreto nº 57.663 de 24/01/1966  Lei Uniforme de Genebra, 

estabelece que “o aval deve indicar a pessoa por quem se dá. 

Na falta de indicação, entender-se-á pelo sacador”, e o art. 

32 da aludida norma prescreve que “o dador de aval é 

responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. 

A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que 

ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um 

vício de forma. (...).”

Assim, irrelevante o fato de o apelante ter passado 

ou não a garantia branco, porque nessa hipótese, a garantia 

se estende aos endossatários dos títulos em face do sacador 

endossante.

Portanto, as alegações do apelante não são 

suficientes para eximi-lo da responsabilidade de pagar as 

duplicatas por ele avalizadas, sem prejuízo de se sub-rogar 

nos direitos creditórios contra a pessoa a quem o aval foi 

dado, conforme parte final do já referido art. 32 da Lei 
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Uniforme de Genebra.

Não se pode perder de vista o fato de que o 

apelante se qualifica como empresário, e como tal avalizou 

os títulos exequendos, não podendo sequer alegar 

desconhecimento ou ingenuidade na garantia pessoal que 

estava prestando.

Por tudo isso, inexistindo qualquer vício que 

inquinasse as duplicatas ou o aval prestado, o caso era de 

rejeição dos embargos à execução.

Num ponto, contudo, assiste razão ao apelante.

É que não se verifica cunho meramente protelatório 

na oposição dos embargos de declaração de fls. 472/476, para 

sanar pontos relativos ao julgamento antecipado da lide, 

ainda que o decisum não carecesse de esclarecimentos.

Dessa forma, apesar da rejeição dos embargos de 

declaração, deve ser afastada a aplicação da multa de 2% por 

sua interposição.

Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, 

tão somente para afastar a multa de 2% pela interposição de 

embargos de declaração reputados protelatórios.

WALTER FONSECA
RELATOR


