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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1023770-04.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 
apelante FÊNIX RIO PRETO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA., é apelado L P 
GRECCHI DUARTE - ME (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE 
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA 
DA SILVA E CARLOS ALBERTO LOPES.

São Paulo, 16 de maio de 2017. 

Helio Faria
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação: 1023770-04.2015.8.26.0576

Comarca: São José do rio Preto

Juízo de origem: 6ª Vara Cível

Juiz prolator: Mauricio José Nogueira

Processo: 1023770-04.2015.8.26.0576

Apelante: Fênix Rio Preto Serviços de Cobrança Ltda. 

Apelado: L.P. Grecchi Duarte  ME (Justiça Gratuita)

EMBARGOS À EXECUÇÃO  Sentença de procedência 
 Insurgência da embargada  Possibilidade  Cheque - 

Ilegitimidade da embargada - Não ocorrência - Endosso em 
branco que transmite todos os direitos do cheque ao 
portador - Afirmação de que o credor não tem legitimidade 
para demandar que se mostra infundada - Cheques que 
chegaram às suas mãos por endosso em branco, podendo, a 
partir daí, ajuizar procedimento executivo  Sentença 
reformada  Recurso provido.

VOTO Nº 16243

Trata-se de apelação interposta contra decisão de 

fls. 119/121, que julgou procedentes os pedidos formulados nos 

embargos, para declarar a ilegitimidade ativa da exequente no tocante 

aos títulos executivos referidos na lide, determinando a extinção da 

execução, com o levantamento de eventual penhora existente nos autos 

executivos.

Em razão da sucumbência, condenou a 

embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários do advogado da embargante, fixados em R$1.000,00.

Recorre a embargada.
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Discorre sobre a circulabilidade como 

característica dos títulos de crédito. 

Diz que sendo o título ao portador, a 

transferência se faz pela simples tradição. Acrescenta que quando 

estiver prevista a cláusula à ordem, o credor somente poderá transferi-lo 

por endosso, que ocorre pela simples assinatura no verso do título, caso 

em que não seria necessário colocar o nome do endossatário, fazendo-se 

o “endosso em branco”.

Alega que o endosso é o meio de transferir o 

domínio do título e, por via de consequência, transmitir todos os direitos 

nele incorporados, detendo o endossatário legitimidade para figurar no 

polo ativo da demanda. 

Afirma ser possuidora de boa-fé e credora dos 

cheques que estão em seu poder, gozando de legitimidade para figurar 

no polo ativo da execução. 

Sustenta que o título objeto da ação encontra-se 

perfeito em seus requisitos, devendo prevalecer a autonomia e 

independência da obrigação contraída, mormente porque estaria 

lastreada em título autônomo que existe por si só, de modo que o 

adquirente e portador pode exercitar seu direito sem qualquer 

dependência de outras relações obrigacionais (fls. 124/130). 

Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls. 

136/142).

É o relatório.

Fênix Rio Preto Serviços de Cobrança Ltda. 

ajuizou execução de título extrajudicial contra Valdete Cordeiro de 

Souza  ME e L.P. Grecchi Duarte  ME, afirmando-se credora das 
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executadas da quantia de R$12.290,00, representada por cinco cheques 

de emissão da primeira executada (Valdete), endossados e avalizados 

pela segunda (L.P. Grecchi Duarte  Me). A quantia atualizada 

importou em R$13.426,99 (fls. 48/50).

A empresa L.P. Grecchi Duarte  Me opôs os 

presentes embargos.

Sustentou que o cheque foi objeto de operação de 

fomento mercantil realizada com a empresa de factoring, que 

pertenceria ao mesmo grupo econômico do qual faz parte a embargada. 

Afirmou que houve cessão de crédito, e não mero 

endosso, hipótese que se subordinaria à disciplina do art. 294 do Código 

Civil, ficando autorizada a discussão da causa debendi. 

Alegou que a posição da embargante nestes autos 

é de mera endossante de título de crédito. Tratar-se-ia de empresa 

facturizada, que nesta qualidade teria cedido mediante cessão de crédito 

onerosa, título de crédito a uma determinada empresa de fomento 

mercantil.

Disse que o cheque foi emitido por terceira 

empresa tendo sido nominado à embargante que endossou-o para que 

fosse realizada a operação de factoring com a empresa de fomento 

mercantil, e não com a empresa de cobrança. 

Mencionou que a empresa Fênix Tecnologia de 

Ativos Financeiros Ltda. Utiliza-se da empresa Fênix Rio Preto 

Serviços de Cobrança Ltda. como forma sorrateira de contornar a 

orientação jurisprudencial, no sentido de que em se tratando de 

operação de fomento mercantil, é vedado o regresso pelo simples 

inadimplemento. 
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Argumentou que não podendo cobrar o título do 

endossante por ser empresa de fomento mercantil, a empresa de 

factoring utilizar-se-ia da empresa de cobrança. 

Sustentou que o fundamento da faturização 

encontra-se no risco que o faturizador assume quando adquire créditos 

cedidos pelo faturizado.

Alegou que no caso, tanto a empresa de cobrança 

como a própria factoring poderiam ter cobrado o cheque da emitente, 

mas nunca do endossante pela vedação do regresso. 

Asseverou que, tratando-se de empresa de 

fomento mercantil, há a necessidade de serem apresentados em Juízo, 

não apenas o título, mas também os documentos que demonstrem a 

compra e venda mercantil, pois sem tais documentos não poderia a 

factoring comprar o ativo financeiro e, portanto, não poderia ser 

portadora do título (fls. 1/24). 

Juntou cópia dos cheques (fls. 67/72).

Após manifestação da embargada (fls. 95/100) e 

réplica (fls. 104/109), sobreveio o decisório monocrático, que julgou 

procedente os pedidos formulados nos embargos, “para declarar a 

ilegitimidade ativa do exequente no tocante aos títulos executivos 

referidos nesta lide, conforme a fundamentação, determinando-se, 

ainda, a extinção do processo de execução ora ajuizado, com o 

levantamento de eventual penhora existente nos autos executivos” (fls. 

119/120).

O contrato de faturização ou factoring é aquele 

em que um comerciante cede a outro os créditos de suas vendas a 

terceiros, recebendo o montante desses créditos mediante o pagamento 
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de uma remuneração. 

Observe-se, porém, que no contrato de factoring 

não há direito de regresso do faturizador contra o cliente (faturizado) 

que cede os títulos, como também não existe garantia. A faturizadora 

assume os riscos do negócio subjacente.

Ocorre que os elementos trazidos não permitem a 

conclusão segura de que os títulos que instruíram a execução foram 

entregues para a empresa de factoring em operação de fomento 

mercantil.

Do que se denota nos autos é que os cheques 

foram emitidos por Valdete Cordeiro de Souza e a favorecida foi a 

apelada, que assinou no verso da cártula, sem identificação do 

endossatário (fls. 68/72). 

Seria espécie de endosso em branco a permitir a 

circulabilidade. 

Em se tratando de endosso em branco, a mera 

assinatura do endossante no verso é suficiente para aperfeiçoar a 

transferência do título de crédito, consoante §1º, do artigo 910, do 

Código Civil. 

Desta forma, é o caso de afastar a ilegitimidade 

da apelante para propor ação executiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE AFASTADA. 

EXEGESE DO ART. 910, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. Em 

se tratando de endosso em branco, a mera assinatura 

da endossante no verso do título é o suficiente para 
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aperfeiçoar a transferência do título de crédito (§ 1º, 

do art. 910, do Código Civil), que se completa com a 

sua tradição ao endossatário, nos exatos termos do § 

2º, do referido artigo. Deve ser afastada a arguição de 

ilegitimidade do Apelado em propor ação executiva 

amparada em cheques transmitidos por endossos em 

branco, onde não há a identificação do endossante 

como sendo o beneficiário original dos créditos 

estampados nas cártulas. Estando de posse dos 

cheques endossados em branco, a legitimidade do 

Apelado em propor a ação executiva é de clareza solar. 

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO 

EMBARGOS À EXECUÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

EXECUTADO CARACTERIZADA. PRESENÇA DE 

CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA A 

POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DO APELANTE AOS 

EFEITOS JURÍDICO-PROCESSUAIS E MATERIAIS DA 

EXECUÇÃO DOS CHEQUES POR ELE SACADOS. 

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO 

EMBARGOS À EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

EXECUTIVA INOCORRÊNCIA ART. 33 E 59, AMBOS DA 

LEI Nº 7.357/85. Os cheques de fls. 41/42, além de 

serem da mesma praça de pagamento, foram sacados 

nos dias 21 e 22 de janeiro de 2014, o que implica na 

consideração de que a ação executiva poderia ser 

proposta até o dia 21 e 22 de agosto de 2014, 

considerando-se individualmente cada cártula. Assim, 

diante do fato incontroverso de que a ação executiva 

foi ajuizada pelo Apelado em 20 de agosto de 2014 

(fls. 25/30), não há que se falar na prescrição da 

pretensão executiva quanto a ambos os cheques. 

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA 

MANTIDA RECURSO IMPROVIDO (TJSP, 38ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação nº 

1003759-67.2015.8.26.0506, Relator Desembargador 

Eduardo Siqueira, julgado em 30/11/2016).
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Apelação. Ação Monitória. Cheque prescrito. Sentença 

de procedência com rejeição dos embargos. Pleito de 

reforma. Reiteração da preliminar de ilegitimidade 

ativa. Títulos nominais a terceiros e ausência de 

endossos. Descabimento. Cheques assinados, no verso, 

pelos seus beneficiários. Caracterização do endosso em 

branco. Ilegitimidade ativa afastada. Responsabilidade 

solidária do endossando não aplicável à espécie. 

Portador que pode mover a ação contra o emitente e 

seu avalista. Art. 47 da Lei 7357/85. Recurso 

improvido (TJSP, 24ª Câmara de Direito privado, 

Apelação nº 0022557-40.2012, Relator 

Desembargador Erson de Oliveira, julgado em 

7/8/2014).

EMBARGOS MONITÓRIOS - Cheque prescrito - 

Ilegitimidade ativa - Improcedência dos embargos - 

Razoabilidade - Endosso em branco que transfere ao 

beneficiário todos os direitos daí decorrentes - 

Reconhecimento da legitimidade do pleito - 

Inexistência de comprovação da quitação do débito - 

Subsistência da decisão - Recurso não provido (TJSP, 

18ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

953.797-3, julgado em 15/12/2008).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Ilegitimidade da 

embargada para executar o cheque. Inocorrência. 

Endosso em branco que transmite todos os direitos do 

cheque ao portador. Endosso póstumo, pois realizado 

após a devolução do título pelo banco sacado. 

Inocorrência. Ausência de aposição da data do 

endosso. Presunção de que o endosso se operou antes 

da apresentação. Art. 27 da Lei nº 7.357/1985. Não 

obstante, ainda que se considere a transmissão por 

meio de cessão de crédito, a falta de notificação do 
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devedor não implica a inexigibilidade do crédito. 

Jurisprudência do STJ. Sucumbência recíproca. Ação 

procedente apenas em relação a um dos dois cheques 

impugnados, de valores próximos. Sentença mantida 

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1006878-28.2014.8.26.0132, Relator desembargador 

Tasso Duarte de Melo, julgado em 28/9/2016).

Dessa forma, a afirmação de que o credor não 

tem legitimidade para demandar é infundada. Os cheques chegaram às 

suas mãos por endosso em branco, podendo, a partir daí, ajuizar 

procedimento executivo.

Destarte, sabido que o ônus da prova sobre as 

questões controvertidas é de quem alega fato constitutivo do seu direito. 

Competia a embargante o encargo de provar, pelos meios possíveis, a 

sua alegação, questão da qual não se desincumbiu, desatendendo o 

artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é de se reconhecer a exigibilidade 

do débito reclamado, reconhecido o vínculo que o ensejou.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, 

invertendo-se o ônus da sucumbência.

HELIO FARIA

Relator
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