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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1017115-57.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ 
ANDRADE DE ABREU, é apelado NIC FOMENTO MERCANTIL LTDA..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18ª 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 Desembargadores ROQUE ANTONIO 
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E RAMON MATEO 
JÚNIOR.

São Paulo, 28 de agosto de 2018.

Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação n. 1017115-57.2013.8.26.0100
Apelante José Andrade de Abreu
Apelado Nic Fomento Mercantil Ltda.  
Comarca São Paulo  15ª Vara Cível do Foro Central

Voto 30497

Nulidade da decisão dos embargos de declaração  Não 
ocorrência  Fundamentação sucinta, porém suficiente  
Observância ao artigo 93, IX da Constituição Federal  
Preenchimento de todos os requisitos do artigo 489, do 
Código de Processo Civil. Preliminar afastada.
Ação anulatória de título e indenizatória - Contrato de 
fomento mercantil (Factoring)  Cheque emitido como 
garantia da operação de desconto de duplicatas  Não 
reconhecimento  Impossibilidade de discussão acerca do 
negócio de factoring  Empresa contratante que não 
participada da lide  Vinculação e direito de regresso que 
não alcança terceira pessoa não integrante do negócio de 
factoring ou a esse vinculada como garantidora  
Impossibilidade de apreciação de questão relativa a 
duplicatas viciadas  Observância da natureza do contrato 
de factoring  Inexigibilidade do cheque não reconhecida  
Natureza do titulo e requisitos inerentes  Legalidade e 
regularidade  Obrigação de pagamento  Reconhecimento - 
Título de crédito autônomo, abstrato e literal  Lei 7.357/85 
 Exigibilidade reconhecida.

Recurso não provido.

Vistos, 

A r. sentença de fls. 198/199, integrada pela decisão de fls. 
207/209, julgou improcedente a ação anulatória de título e indenizatória, e procedente o 
pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento do cheque n° 111, no importe 
de R$124.623,08, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com 
incidência de juros da mora, ambos incidentes a partir da data de vencimento de cada qual, 
computados até o efetivo pagamento. Em virtude da sucumbência da parte requerente na 
ação principal, bem como na reconvencional, ela foi condenada no pagamento integral das 
custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o 
valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Apela o autor reconvindo, alegando preliminarmente que a 
decisão acerca dos embargos de declaração não apreciou de forma adequada as alegações e 
os fundamentos expostos por ele. No mais, argumenta que o cheque n. 111 é inexigível 
visto que não foi preenchido pelo apelante e tomado como garantia de contrato de 
factoring, o que é vedado. Pede a declaração de nulidade e inexigibilidade do cheque, o 
consequente cancelamento e baixa do protesto e das restrições junto aos órgãos de proteção 
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ao crédito, além do reconhecimento de dano moral, com fixação de indenização a esse 
título (fls. 220/224).

Processado e respondido o recurso (fls. 228/231), vieram 
após os autos a esta Instância.

Foram opostos embargos de declaração às fls. 202/204, 
205/206, com decisão às fls. 207/209, e embargos de declaração às fls. 214/216, com 
decisão às fls. 217.

É o relatório.

Afasta-se a preliminar de nulidade do julgamento dos 
embargos de declaração por ausência de fundamentação.

Com efeito, a r. decisão de fls. 207/209 e de fls. 217 
preenchem todos os requisitos do art. 489, do CPC, pois as questões suscitadas foram 
devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, 
IX, da CF, nem ao art. 489 §1º I, do CPC.

Da simples leitura da referida decisão, verifica-se que o MM. 
Juiz sentenciante indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento.

A fundamentação não precisa ser extensa para ser uma 
verdadeira fundamentação, sendo certo que a concisão em nada incompatível com as 
exigências do art. 489, § 1º I do CPC. Nesse sentido, o Enunciado 10 da ENFAM: “A 
fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta 
a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, 
influencie a decisão da causa”.

Ademais, ainda que a decisão tivesse sido apresentada de 
forma concisa, ela não acarretou nenhum prejuízo às partes, possibilitando-lhes recorrer 
amplamente quanto à matéria nela enfocada, não havendo que se falar em violação aos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Na verdade, somente há 
nulidade se a decisão não contiver nenhuma fundamentação (RTJESP 128/295, JTJ 
158/190, RF 306/200, JTA 34/317, 123/192), o que não ocorre “in casu”.

Superada a preliminar arguida, o autor reconvindo aduz que 
prestava serviços de gestão financeira e administrativa para a empresa Giglio e que visando 
obter capital de giro para sua empregadora realizou operações de fomento mercantil com a 
apelada com garantia de cheques emitidos por ele apelante, sendo que após sua saída da 
Giglio, a apelada teria se recusado a devolver os cheques, além do que um dos cheques foi 
preenchido unilateralmente e protestado indevidamente (cheque n. 111, no valor de 
R$124.623,08).

Consta dos autos o contrato de Fomento Mercantil tendo por 
contratante a empresa Transportadora Giglio e por contratada a empresa Nic Fomento 
Mercantil Ltda a qual recebeu por venda as duplicatas sacadas contra suas clientes que 
integram referido documento, transferindo-as através de endosso e recebendo em 
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contrapartida o pagamento líquido avençado, não constando desse negócio como subscritor 
ou garante o autor e apelante e nem também como garantia o cheque objeto da lide ou 
outro qualquer titulo (vide fls. 58/75).

Acerca desse negócio, como se sabe, pelo contrato de 
factoring, o cedente dos títulos responde somente pela existência do crédito e não pela 
solvência do devedor, sendo descabida qualquer exigência de garantia em prol da 
faturizadora, sob pena de transferir ao faturizado o risco do negócio. 

Acerca da matéria, vem entendendo o Superior Tribunal de 
Justiça: "O contrato de factoring convencional é aquele que encerra a seguinte operação: 
a empresa-cliente transfere, mediante uma venda cujo pagamento dá-se à vista, para a 
empresa especializada em fomento mercantil, os créditos derivados do exercício da sua 
atividade empresarial na relação comercial com a sua própria clientela os sacados, que 
são os devedores na transação mercantil. Nada obstante os títulos vendidos serem 
endossados à compradora, não há por que falar em direito de regresso contra o cedente 
em razão do seguinte: (a) a transferência do título é definitiva, uma vez que feita sob o 
lastro da compra e venda de bem imobiliário, exonerando-se o endossante/cedente de 
responder pela satisfação do crédito; e (b) o risco assumido pelo faturizador é inerente à 
atividade por ele desenvolvida, ressalvada a hipótese de ajustes diversos no contrato 
firmado entres as partes". (grifamos).

Ou seja, no contrato de "factoring", o faturizador adquire 
créditos de uma empresa (faturizada), como técnica de financiamento e reposição de capital 
de giro, assumindo aquele o risco pelo inadimplemento do devedor originário. Pela venda 
dos créditos pela empresa faturizada a faturizadora, paga-se um ágio referente ao valor dos 
títulos. Justamente por causa dos riscos assumidos e do custo da compra dos títulos 
(remuneração), não se admite o direito de regresso da faturizadora contra o faturizado. 
Havendo o inadimplemento dos títulos, a faturizadora não tem nenhum direito contra o 
faturizado, ao menos em princípio. Somente em caso de vício que invalide o título é que a 
faturizadora poderá voltar-se contra faturizada.

Assim, tem o contrato de factoring como característica o fato 
de não responder o faturizado, ao ceder seus créditos, pela solvência do devedor, correndo 
por conta do faturizador o risco do não-recebimento, já que não existe o direito de regresso, 
sendo que embora a legislação não impeça o direito de o faturizador voltar-se contra o 
faturizado ou endossante, é certo que o direito de regresso só poderá ser exercido diante da 
recusa do sacado no pagamento ou a prova da existência de vício no título. 

No caso, apesar da alegação de que as duplicatas estavam 
viciadas, a apelada nada provou neste sentido, não declinando sequer quais seriam as 
irregularidades ou vícios que invalidariam os aludidos títulos, vale dizer, portanto, que 
inexiste qualquer mácula a invalidar os títulos, vez que ausentes quaisquer das hipóteses de 
recusa da duplicata, elencadas no art. 8º, da Lei nº 5.474/68. 

Consoante lição de Marcelo Negri Soares: “A empresa de 
'factoring', então, adquire o direito de agir em nome próprio, na cobrança das dívidas do 
comprador das mercadorias, desde que notificado este da cessão, assumindo o risco sobre 
o recebimento dos valores representados pelo título. Em geral, terá direito de ação contra 
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o faturizado somente se a dívida cedida estiver eivada de vício que a invalide (por 
exemplo, a emissão de duplicatas frias)”. E prossegue: “Portanto, nas operações de 
'factoring', em geral, não há responsabilidade do faturizado-endossante, sendo vedada a 
sua convenção entre as partes. A responsabilidade pela insolvência é do cessionário-
faturizador, não podendo este executar o faturizado-endossante, salvo se configurada a 
causa do inadimplemento por culpa exclusiva do faturizador-endossante”  (“Contrato de 
factoring”, São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 33 e 124). 

 
Assim, os danos inerentes do risco do contrato de factoring 

não podem ser repassados ao contratante ou terceiro garantidor, mediante a exigência de 
cheque, com o objetivo de garantir a solvabilidade dos títulos e, ademais, a exigência dessa 
garantia desqualifica o contrato de fomento mercantil, passando a constituir um contrato de 
mútuo com incidência de encargos, cuja cobrança não é permitida às faturizadoras, vez que 
não podem agir como instituição financeira.

Neste sentido já decidiu esta e. 23ª Câmara: ”CONTRATO - 
Fomento mercantil - Nota promissória emitida para garantir a existência do débito 
Inadmissibilidade - Eventual direito de regresso que deve ser cobrada através de ação 
própria - Sentença reformada - Extinção da execução - Embargos acolhidos - Recurso 
provido” (Apelação nº 0173797- 96.2009.8.26.0100, Rel. J.B.FRANCO DE GODOI, j. 
09/05/2012); também, “Factoring - Contrato de fomento - Risco do faturizador pela 
liquidação dos títulos negociados - Exigência de garantia inadmissível, ante a natureza do 
relacionamento entre faturizados e faturizado - Anulação de cheque caução, emitido pelo 
faturizado - Apelação provida para esse fim.” (Apel. nº 990.10.119339-6, 13ª Câm. Dir. 
Priv., Rel. Des. LUIZ SABBATO, j. 30.06.2010) e mais, “Apelação - Inexistência de 
inépcia da inicial - Acessoriedade da ação cautelar - Eventuais vícios da ação cautelar 
não contaminam a ação principal - Contrato de fomento mercantil. Assunção da 
faturizadora pelo risco da solvabilidade dos créditos cedidos - Inadmissibilidade de 
emissão de notas promissórias em garantia Recurso improvido.” (Apel. nº 
991.07.038961-5, 19ª Cam. Dir. Priv., Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO, j. 
08.06.2010).

Dessa forma, em princípio, não poderia a ré reconvinte exigir 
a recompra dos títulos, a não ser daqueles que, segundo ela, eram viciados, o que, como 
referido, não restou demonstrado. Títulos negociados em operação de fomento mercantil, 
se não têm origem ilícita (duplicata fria, por exemplo), não podem ser objeto de recompra, 
porque isso significaria garantia indevida no contrato de factoring, dada a própria natureza 
do contrato de fomento mercantil. 

Portanto, seja porque a recompra não é cabível em operação 
de factoring, à exceção dos títulos eivados de vício, seja porque nesse tipo de contrato não 
cabe concessão de garantia, o cheque em questão deve ser declarado inexigível, anotado 
que a ré pode, porém, se for o caso voltar-se contra a faturizada, quanto aos títulos que 
alega viciados. 

Em face disso, relativamente ao negócio de factoring, 
observado que sequer a contratante desse pacto integra a lide, nada se tem a apreciar posto 
que à vista do que consta dos autos, legal e regular esse ajuste nada podendo reclamar a ré 
e apelada acerca de eventual desvio ou descumprimento, até porque, também é de se ver  
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como já dito  que sequer o autor e apelante participa desse contrato, seja como contratante 
ou como garantidor e da mesma forma, inexisitir nesse negócio qualquer indicação de 
haver o cheque objeto de lide natureza de garantia desse negócio.

E isso porque, reafirmando-se do quanto explicitado, as 
atividades desempenhadas pelas empresas de factorings na modalidade convencional 
envolvem funções de compra de crédito (cessão de crédito) e prestação de serviços 
convencionais (análise de riscos dos títulos e cobrança de créditos da faturizada), de modo 
que a atuação do factoring é a compra de ativos ou direitos creditórios decorrentes de 
vendas mercantis a prazo; negocia-se assim os direitos gerados pelas vendas mercantis a 
prazo, compra essa que se faz mediante um preço, por meio do endosso como instrumento 
do ato translativo da propriedade dos direitos creditórios (vide Arnaldo Rizzardo, In 
Factoring, 3ª edição, RT, páginas 82/83).

Ou seja, o contrato de factoring convencional é aquele que 
encerra a seguinte operação: a empresa-cliente transfere, mediante uma venda cujo 
pagamento dá-se à vista, para a empresa especializada em fomento mercantil, os créditos 
derivados do exercício da sua atividade empresarial na relação comercial com a sua própria 
clientela  os sacados, que são os devedores na transação mercantil.

Superado então o pacto de factoring, até porque sequer 
comprovada a invalidade das duplicatas, quanto ao cheque objeto da lide (cheque n. 111, 
no valor de R$124.623,08) não reconhecido integrar esse titulo o pacto de factoring, sendo 
irrelevante para a sua exigência - tanto o fato de constar no verso a indicação que refere o 
autor e apelante como também o fato de que o preenchimento se deu por terceira pessoa - 
observada a natureza causal do titulo, o fato que se tem é que o cheque, atendendo seus 
requisitos formais é exigível e obriga o emitente, isso significa, no caso, a obrigação do 
autor e apelante de pagar o montante indicado na cártula.

Repita-se, e isso até porque, não reconhecida a vinculação do 
cheque ao pacto de factoring, não integrante a lide a empresa contratante do factoring, nos 
limites da lide, não se pode reconhecer o vicio na exigência da cártula, sob pena de se 
alcançar a obrigação assumida por terceira pessoa não integrante da lide, presente a justa 
causa no apontamento do nome do autor como devedor inadimplente junto a órgão de 
crédito.

Como se sabe, constitui o cheque ordem de pagamento à vista 
e transcende a relação jurídica que lhe deu origem, constituindo-se título de crédito 
abstrato, de modo que não se tratando de simples ato jurídico, mas de emissão de título de 
crédito, a qual obedece à legislação cambial específica, vale dizer, a lei do cheque, que 
estabelece os seguintes requisitos para a sua validade: “a denominação cheque”, “a ordem 
incondicional de pagar quantia determinada”, “o nome do banco”, as indicações dos 
lugares “de pagamento” e “de emissão” e “da data (de emissão)” (Lei 7.357/85, art. 1º), 
tem-se por isso que presentes estes requisitos, não se pode reconhecer a sua invalidade 
formal, sendo também esse o caso dos autos.

Ademais, de acordo com a teoria moderna, a eficácia dessa 
espécie de título de crédito está no substrato econômico, cuja presença se configura, no 
caso, pela propalada emissão, até porque, e como leciona Rubens Requião a respeito do 
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assunto, ao comentar o art.15, da Lei nº 7.357/85 diz ele que: “O cheque contém, 
necessariamente, como requisito essencial e intrínseco, uma ordem incondicional de pagar 
quantia em dinheiro. Quem não quiser pagar cheque que não o emita” (Curso de Direito 
Comercial, Rubens, Saraiva, 7ª edição, 1988, 2º vol.,pág. 393), de modo que prescindível a 
demonstração da “causa debendi”, considerando que tais títulos de crédito ostentam a 
natureza jurídica autônoma, e não causal, de sorte que a eficácia cambial, em regra, 
independe do negócio que deu origem à emissão do cheque “sub judice”, sendo, pois, inútil 
a controvérsia sobre ele instaurada.

Nesse sentido, em situações análogas, tem a doutrina 
pontificado: “...cobrado dentro dos dois anos do art. 61, da Lei de Cheque, vale por si 
mesmo, sem necessidade de demonstração de causa que o originou” (Fábio Ulhôa Coelho, 
in Código Comercial e legislação complementar anotados, Saraiva, 4ª edição, 2000, p. 843, 
nota nº 2108).

Por isso, de rigor se manter a r. sentença recorrida, mantida a 
sucumbência como fixada em Primeiro Grau.

Nega-se provimento ao recurso.

Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator
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