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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 
Apelação nº 1006047-76.2014.8.26.0003, da Comarca de São 
Paulo, em que são apelantes CDA EVENTOS LTDA ME e 
CLEONICE ROSA DA CRUZ, é apelado TECHNOCRED TECNOLOGIA 
DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 21ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U..", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores ADEMIR BENEDITO (Presidente sem voto), 
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.

São Paulo, 29 de setembro de 2014

ITAMAR GAINO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto n°: 31299 (digital)
Apelação n°: 1006047-76.2014.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO  F.R. DO JABAQUARA   4ª VARA CÍVEL
APELANTE.  : CDA EVENTOS LTDA. ME.  e outro
APELADA: TECHNOCRED TECONOLOGIA DE ATIVO E FOMENTO 

MERCANTIL LTDA. 

Embargos à execução  Contrato de fomento mercantil 
(“factoring”)  Cessão de crédito  Nulidade do título  
Responsável solidário  Legitimidade passiva.

1. A responsabilidade do cedente perante o cessionário pela 
existência do crédito cedido decorre de estipulação legal 
(artigo 295 do CC), respondendo, também, pela higidez 
econômica do devedor se a assumir por convenção (artigo 
296 do CC).

2. No “factoring” a responsabilidade do cedente-faturizado 
pode ser convencionada. Não tendo o faturizador alcançado 
êxito perante o devedor-cedido, pode cobrar o valor da 
duplicata contra o cedente e o responsável solidário, em 
caráter de regresso, uma vez presente clara estipulação 
contratual a esse respeito.

3. O contrato de fomento mercantil representa título 
executivo, nos termos do art. 585, II, do CPC, podendo sua 
liquidez ser aferida pela soma dos valores dos títulos 
negociados e não liquidados pelo devedor.

Embargos improcedentes. Apelo não provido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de 
págs. 108/110, que rejeitou os embargos porque intempestivos, revogando 
o parcial efeito suspensivo e rejeitando a alegada falta de título executivo. 
Sucumbentes as embargantes, restaram condenadas ao pagamento das 
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do 
débito. 

Após discorrerem sobre os fatos, em apertada síntese, 
as embargantes sustentam que os embargos, apesar de intempestivos, 
devem ser conhecidos na íntegra, por força do princípio da fungibilidade e 
por se tratar de questão afeta à ordem pública. Argumentam que “a 
execução se encontra fundada em títulos inexigíveis e contrato ilíquido”, 
bem como, na ilegitimidade ad causam da embargante Cleonice, não 
podendo subsistir a penhora. Nesses termos, pleiteiam a reforma da r. 
sentença combatida (págs. 113/123).
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Recurso tempestivo, preparado e respondido (págs. 
127/132).

É o relatório.

I  De proêmio, anota-se que a intempestividade dos 
embargos à execução não impediu o seu conhecimento na íntegra pelo 
MM. Juiz “a quo”, tendo em vista que a matéria abordada, atinente à 
ausência de título executivo e à ilegitimidade da embargante Cleonice, 
demandava o seu conhecimento de ofício ou mediante simples petição 
(CPC, art. 618).

Logo, revela-se impertinente a discussão voltada ao 
recebimento dos embargos à execução como “embargos à penhora” (sic), 
por força da aplicação do “princípio da fungibilidade”, como requerem as 
apelantes.  

E a solução dada ao caso deve prevalecer pelos seus 
fundamentos.

II. Depreende-se que a execução está consubstanciada 
no contrato de fomento mercantil celebrado entre a embargada 
“Technocred”, (faturizadora) e as embargantes “CDA Eventos” (faturizada) 
e Cleonice (responsável solidária), de modo que as duplicatas endossadas 
à empresa de factoring apenas se destinam a demonstrar operações 
decorrentes do negócio jurídico celebrado entre elas, conferindo, assim, 
liquidez ao contrato (págs. 23 a 26).

Consta na cláusula contratual 3ª que: “Cada aquisição 
de créditos representados por títulos de crédito será formalizada e 
demonstrada através de instrumento próprio denominado “ADITIVO” e 
“BORDERO” onde constarão, a discriminação dos títulos de crédito, a 
forma, o pagamento e o valor da compra pactuada entre as partes, bem 
como recibo de pagamento e quitação da operação” (pág. 23). 

Em decorrência do aludido contrato, a embargada 
adquiriu da embargante CDA Eventos duas duplicatas mercantis, vencidas 
em 01/06/2011, emitidas em 18/04/2011, contra a sacada “Baluff Controles 
Elétricos Ltda.”, pelos valores de R$ 7.200,00 e R$ 2.600,00, não efetuando 
esta última o seu pagamento integral, restando a diferença de R$ 6.105,03 
em favor da endossatária, como comprovam os documentos de págs. 27/33 
e 36/38.

Realizada nova operação de desconto de títulos, a 
embargada adquiriu duas duplicatas mercantis sacadas contra J-JU 
Equipamentos Ltda., vencidas em 11/09/2011 e 11/10/2011, ambas no 
valor de R$ 2.400,00, sendo que, novamente, não houve o seu pagamento 
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integral, resultando no saldo em favor da embargada no valor de R$ 
664,00, como confirmam os documentos de págs. 39/45.

Se não bastasse, tais operações restaram 
incontroversas.

Insta consignar que as embargantes assumiram a 
obrigação de responder perante a embargada, não só pelo risco da 
existência dos créditos, como pela inadimplência dos devedores.

O contrato de factoring é atípico, caracterizando-se 
predominantemente pela cessão de crédito.

Segundo o art. 295 do Código Civil, na cessão por título 
oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao 
cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. 

E consoante o art. 296, salvo estipulação em contrário, 
o cedente não responde pela solvência do devedor. 

Tratando-se, pois, de inexistência do crédito, a 
responsabilidade do cedente perante o cessionário decorre da lei.

Cuidando-se, porém, de insolvência do devedor-cedido, 
a responsabilidade decorre de estipulação contratual. 

No factoring, que envolve a compra de crédito mediante 
pagamento à vista, a responsabilidade do cedente-faturizado pode ser 
convencionada para o caso de insolvência do devedor, assumindo essa 
responsabilidade conotação subsidiária, ou seja, o cessionário-faturizador 
apenas pode agir em caráter de regresso se não conseguir satisfazer seu 
direito perante o devedor-cedido. 

Nada impede, portanto, que no contrato de factoring 
haja estipulação da responsabilidade subsidiária do faturizado. Bem ao 
contrário, há claramente o permissivo do referido art. 296 do Código Civil.

O contrato firmado entre as partes prevê 
expressamente a responsabilidade da cedente-faturizada e da responsável 
solidária Cleonice pela liquidação dos títulos, conforme dispõem as 
cláusulas 4ª e 18ª, a seguir reproduzidas:

“Os títulos de crédito serão adquiridos através de 
endosso pleno, em preto, que se aperfeiçoará com a tradição do título, 
respondendo a CONTRATANTE pelo cumprimento da prestação constante 
do título, conforme expressa faculdade prevista no Art. 914 do Código Civil.”

“Os responsáveis solidários declaram conhecer os 
termos do Contrato de Fomento Mercantil, o qual assinam como principais 
pagadores, responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações 
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pactuadas e assumidas pela CONTRATANTE, permanecendo íntegras 
suas responsabilidades até o total e definitivo cumprimento das obrigações 
avencçadas, nos termos dos Artigos 264 e 265 do Código Civil.” 

Dessa forma, não há óbice para que o faturizador, não 
tendo alcançado êxito perante os devedores-cedidos, cobre o valor dos 
títulos contra o cedente e o responsável solidário, em caráter de regresso, 
pois há clara estipulação contratual a esse respeito.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
a respeito:

 “Segundo a jurisprudência do STJ, no que concerne 
especificamente à compra de direitos creditórios, aplicam-se ao factoring, 
primordialmente, as normas que regem a cessão civil, pois, apesar da 
transferência do título ser operada formalmente por endosso, em sua 
essência há uma compra e venda de crédito, mediante pagamento à vista 
(REsp 612.423/DF, minha relatoria, 3ª Turma, DJ 26/06/2006; REsp 
992.421/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Min. 
João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 12/12/2008).

Vale dizer, por meio do factoring não se negocia o título 
em si, mas o crédito nele consubstanciado, de modo que o endosso tem a 
mera finalidade de legitimar a respectiva posse pelo cessionário.

Arnaldo Rizzardo, citado por Ricardo Negrão (Manual 
de Direito Comercial e de Empresa. Títulos de Crédito e Contratos 
Empresariais, 2ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. P. 391), anota que:

'No factoring, há compra de crédito, ou do ativo de uma 
empresa, e não apenas dos títulos. Não se opera o simples endosso, mas a 
negociação do crédito. Há uma individualidade própria, um conteúdo mais 
extenso que o mero endosso, ou a simples cessão de crédito.'

A par da transferência do título operar-se por endosso 
(instituto de natureza cambial), tem-se também a incidência das regras da 
cessão civil sobre o fomento mercantil.” (REsp nº 1.305.637/PR, 3ª Turma, 
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/10/2013).

Esta Câmara acompanha esse posicionamento:

“Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito 
- Contrato de fomento mercantil ("factoring") - Protesto tirado contra a 
cedente da duplicata, pela cessionária - Inocorrência de nulidade do título 
de crédito - Garantia no contrato de fomento mercantil que não se afigura 
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abusiva ou ilegal - Inexistência, ademais, de vícios de vontade na 
contratação - Recurso desprovido - Sentença mantida.” (Apelação n.º 
0045716-04.2010.8.26.0001, relatado pelo Des. Ademir Benedito e julgado 
em 25.02.2013).

“Embargos à execução - Cerceamento de defesa - 
Inocorrência  Legitimidade da parte avalista - Confissão de dívida - Título 
emitido em decorrência de contrato de fomento mercantil - Possibilidade - 
Embora no contrato de factoring ocorra a cessão plena dos direitos 
decorrentes do título de crédito, possível se mostra a garantia 
convencionada - Inexistência de irregularidades - Amortização da dívida e 
excesso de execução não comprovados - Recurso improvido" (Apelação n° 
991.08.102998-3, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, 21ª Câmara de Dir. 
Privado, j . 10/02/2010).

Trata-se, portanto, de execução fundada em título 
legítimo, como dispõem o art. 585, II, do CPC e a cláusula contratual 19 e 
seu parágrafo único, a seguir reproduzidos:

“A este contrato se confere a condição de Título 
executivo extrajudicial nos termos dos Art. 583 e 585, do Código de 
Processo Civil. 

A liquidez deste contrato, para fins legais, ser apurada 
pela soma dos valores dos Título(s) negociados(s) e não liquidado(s) pelo 
DEVEDOR, por qualquer das exceções elencadas nas CLÁUSULAS 9ª e 
10ª deste contrato e a soma dos valores dos títulos negociados e não 
pagos pelo(s) DEVEDOR(ES), por cuja recompra a CONTRATANTE  é 
responsável.”

   
Destarte, como bem concluiu o MM. Juiz “a quo”, “há 

título líquido, certo e exigível, formado pelo contrato de fomento mercantil, 
as duplicatas cujos créditos foram transferidos e a inexistência de 
pagamento pelos devedores, comprovada documentalmente, o que 
autoriza a cobrança executiva dos valores pela embargada.” (pág. 109).

III  Por fim, não há elementos que configurem 
litigância de má-fé pelas apelantes. 

A oposição de embargos à execução seguidos da 
interposição de recurso de apelação, sem que estejam patentes quaisquer 
das hipóteses caracterizadoras de ato atentatório à dignidade da justiça, 
nos termos dos artigos 17 e 600 do CPC, apenas caracteriza o regular 
exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, 
constitucionalmente assegurados aos litigantes em juízo. 

Diante do exposto, mantém-se a improcedência dos 
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embargos, negando-se provimento ao apelo.

ITAMAR GAINO

Relator
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