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CONCEITO:

Pelo contrato de factoring, segundo Caio Mário da Silva Pereira, uma pessoa
(factor ou faturizador) recebe de outra (faturizado) a cessão de créditos
oriundos de operação de compra e venda e outras de natureza comercial,
assumindo o risco de sua liquidação. Incumbe-se de sua cobrança e
recebimento, cujo líquido transfere de imediato ao cedente ou faturizado.

Waldirio Bulgarelli leciona que factoring é a “venda do faturamento de uma
empresa à outra, que se incumbe de cobrá-lo, recendo em pagamento uma
comissão e cobrando juros quando antecipa recursos por conta dos
recebimentos a serem feitos. Há, portanto, um elemento básico na operação,
que é a cessão de crédito”.

Segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça, é elemento essência do contrato que a empresa de factoring assuma o
risco pelo não pagamento do crédito a ela cedido.



FINALIDADE ECONÔMICA DO INSTITUTO:

Necessidade de reposição do capital de giro das empresas,
geralmente nas pequenas e médias empresas, compra de
ativos financeiros e conversão do ativo realizável em ativo
disponível.



PARTES:

São partes do contrato de factoring:

Faturizado: é o comerciante ou prestador de serviços;

Faturizador ou factor: é a sociedade empresária que adquire os títulos e sub-
roga-se nos seus direitos;

O comprador da mercadoria, ou seja, o devedor do crédito cedido não é parte
do contrato de factoring, embora seja essencial para que o mesmo possa se
realizar.



NATUREZA JURÍDICA:

Trata-se de contrato complexo, pois contém elementos próprios de cessão de crédito e da
comissão mercantil.

Sílvio de Salvo Venosa classifica o contrato de factoring de atípico, apesar de o cerne dessa
modalidade de contratação consistir em cessão de crédito.

Caio Mário da Silva Pereira destaca que o factoring é modalidade de contrato que se situa
entre o desconto mercantil de título cambial, a cessão de crédito, a sub-rogação convencional
de obrigação, o seguro de crédito e o mandato mercantil.

Fábio Konder Comparato salienta que “a cessão de crédito é a espinha dorsal do factoring”.
Destaca a distinção entre o contrato de factoring e o de desconto bancário, já que a
faturização pode incidir em qualquer tipo de crédito a curto prazo, ainda que não
representado por título, tendo a natureza de cessão de crédito.

Arnoldo Wal e Fran Martins também destacam a natureza jurídica de cessão onerosa de
crédito dessa modalidade contratual.



MODALIDADES:

Segundo a doutrina, são três modalidades básicas de contratos de factoring:

• conventional factoring (FACTORING COM ANTECIPAÇÃO): cessão a vista de
créditos, com uma série de serviços, garantias, financiamentos e contratos, tais
como a gestão de créditos, notificação da cessão, aquisição de créditos etc;

•maturity factoring: (FACTORING SEM ANTECIPAÇÃO). nessa modalidade não há
atividade de financiamento, apenas gestão e cobrança de faturas e garantia dos
pagamentos na data prefixada pelas partes. Assegura-se o risco de inadimplemento,
pois o pagamento independe de recebimento das faturas, porém não de forma
antecipada, apenas no vencimento. Fica, de certa forma, desnaturado o caráter de
factoring.

• Import-export factoring: é típica de comércio internacional e pode incluir ou não a
atividade de financiamento, ou seja, conventional factoring ou maturity factoring.



LEIS PROJETADAS:

• Aplica-se o Código Civil, em suas regras gerais, diante da ausência de
legislação especifica, e princípios de Direito Comercial.

• É vedada qualquer operação praticada "por empresa de fomento mercantil
(“factoring”) que caracterize operação privativa de instituição financeira, nos
termos do art 17, da Lei nº 4.595, de 31.12.64. Essa prática constitui ilícito
administrativo (Lei nº 4.595, de 31.12.64) e criminal (Lei nº 7.492, de
16.06.86), nos termos da Resolução nº 2.144/95 do Banco Central.

• Há projetos de lei sobre o tema (PL 3194/1997 e PL 3615/2000), mas versam
apenas a respeito de alguns aspectos do factoring, como o desconto de
duplicatas e o factoring de exportação.



LEIS PROJETADAS:

• Convenção de Ottawa de 1988: buscou delimitar os elementos essenciais do
contrato de factoring. Estabelece que contrato de factoring se caracteriza pela
transferência de valores a receber decorrentes de vendas destinadas ao
comércio. Essa convenção não foi ratificada no Brasil, apesar de ter participado
da convenção.

• O Anteprojeto de novo Código Comercial (PL 1572/2011), em seu art. 555,
Capítulo VII, propõe regular a matéria, nos seguintes termos:

“Art. 555. O faturizado responde pela existência do crédito, pela veracidade
das informações prestadas ao faturizador, pela legitimidade e legalidade do
crédito cedido, por vícios e, quando contratualmente previsto, pela solvência
do devedor.” (grifou-se)



POLÊMICA SOBRE A CLÁUSULA DE REGRESSO

A clausula de regresso em contrato de factoring consiste na previsão de
que o faturizado, diante da mera inadimplência do devedor dos créditos
cedidos, seria responsável perante o faturizador pelo pagamento da verba
inadimplida. Há grande polêmica sobre o tema.

* Ressalva do artigo 295 do Código Civil –> existência do crédito

A doutrina majoritária é no sentido da nulidade dessa modalidade de
disposição contratual: dentre outros, cite-se Fran Martins, Arnaldo
Rizzardo, Arnoldo Wald, Caio Mário da Silva Pereira, Ives Gandra Martins e
Maria Helena Diniz.



FUNDAMENTOS:

• se houvesse direito de regresso, a atividade da faturizadora seria
financeira e só poderia ser praticada por instituição financeira,
devidamente autorizada pelo BACEN; e

• a contratação do regresso, por conseguinte, teria objeto ilícito, uma
vez que eximiria a empresa adquirente de crédito em factoring de
qualquer risco (CC, art. 166, II).



FUNDAMENTOS:

Luiz Lemos Leite e Waldirio Bulgarelli, por outro lado, sustentam que a cláusula de
regresso não desnatura o contrato de factoring.

•não é a existência ou não de direito de regresso que define a atividade como
financeira ou não, pois em qualquer hipótese há a aplicação de recursos prevista pelo
artigo 17 da Lei nº 4.595/64;

• no contrato de factoring não há captação de recursos de terceiros, o que o desfigura
como atividade financeira, já que os recursos utilizados são próprios. Ademais, a lei
não estabelece nenhuma proibição aos que adquirem crédito de conservarem o
direito de regresso; e

• não se pode concluir que com a cláusula de regresso o adquirente do crédito se
isente de risco; haveria apenas a sua dimunição, pois só aumenta o número de
responsáveis pelo pagamento. Ademais, não há qualquer dispositivo legal que inquine
de nulidade cláusula que tenha por objeto a redução de riscos.



FUNDAMENTOS:

• A Convenção de Ottawa, ao definir a atividade de factoring, não dispõe ser
essencial que o adquirente renuncie ao direito de regresso para que se
configure a atividade de factoring.

• A norma italiana (Lei nº 52 de 1991) dispõe que o alienante dos créditos
responde pela solvência do devedor, salvo estipulação em contrário.

Obs.: Há aqueles que admitem o regresso no caso da duplicata endossada, pois
a cláusula cambiária pela qual o sacador exonera-se da responsabilidade pelo
pagamento está vedada pelo art. 9 da Lei Uniforme (Decreto 57.663 e art. 25
da Lei 5.474).

No caso do cheque, se o endosso fosse feito com cláusula sem garantia, não
haveria direito de regresso, nos termos do art. 21 da Lei nº 7.357.



I - DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE AVALISTA DE NOTA PROMISSÓRIA
DADA EM GARANTIA DE CRÉDITO CEDIDO POR FACTORING.
Para executar, em virtude da obrigação avalizada, o avalista de notas
promissórias dadas pelo faturizado em garantia da existência do crédito cedido
por contrato de factoring, o faturizador exequente não precisa demonstrar a
inexistência do crédito cedido. Com efeito, ainda que as notas promissórias
tenham sido emitidas para garantir a exigibilidade do crédito cedido, o avalista
não integra a relação comercial que ensejou esse crédito, nem é parte no
contrato de fomento mercantil. Na condição de avalista, questões atinentes à
relação entre o devedor principal das notas promissórias e a sociedade de
fomento mercantil lhe são estranhas. Isso decorre da natureza pessoal dessas
questões e da autonomia característica do aval. Assim, na ação cambial somente
é admissível defesa fundada em direito pessoal decorrente das relações diretas
entre devedor e credor cambiários, em defeito de forma do título ou na falta de
requisito necessário ao exercício da ação. (REsp 1.305.637-PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 24/9/2013).



II - DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE REGRESSO RELACIONADO A CONTRATO DE FACTORING.
A faturizadora tem direito de regresso contra a faturizada que, por contrato de factoring vinculado a nota
promissória, tenha cedido duplicatas sem causa subjacente. Por um lado, a doutrina é praticamente
unânime no sentido de que a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada com base no
inadimplemento dos títulos transferidos, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring e
por ele a faturizada paga preço até mais elevado do que pagaria, por exemplo, em um contrato de desconto
bancário, no qual a instituição financeira não garante a solvência dos títulos descontados. Por outro lado,
essa circunstância não tem o alcance de afastar toda e qualquer responsabilidade da cedente em relação à
existência do crédito, haja vista que tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por
isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária
a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Cuida-se, na verdade, de
expressa disposição legal, nos termos do que dispõem os arts. 295 e 296 do CC. Nesse passo, o direito de
regresso da faturizadora contra a faturizada deve ser garantido quando estiver em questão não um mero
inadimplemento, mas a própria existência do crédito. Não reconhecer tal responsabilidade quando o
cedente vende crédito inexistente ou ilegítimo representa compactuar com a fraude e a má-fé. É bem
verdade que há precedentes do STJ que não permitiram o regresso da faturizadora, em situações que,
aparentemente, diziam respeito a duplicatas frias. Em todas essas hipóteses, porém, inexiste nota
promissória emitida como garantia do negócio jurídico relacionado ao factoring, o que diferencia os julgados
do caso em exame. Por sua vez, em reforço à tese ora adotada, há outros precedentes que permitiram,
inclusive, o pedido de falência com base em nota promissória recebida como garantia de duplicatas
apontadas como frias endossadas a sociedades de factoring. (REsp nº 1.289.995-PE, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em 20/2/2014).



III - PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA
PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE
RECOMPRA INVÁLIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa faturizada não responde
pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à
inadimplência do devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de
recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse sentido retira
da empresa de factoring o risco inerente aos
contratos dessa natureza.
2. Cabe determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que o
Tribunal a quo dê continuidade no julgamento da apelação, analisando os
pedidos subsidiários não apreciados na origem em decorrência do
acolhimento, à época, da pretensão principal.
3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no REsp 1361311 / MG – Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira – Dje 1.12.2014)



IV - COMERCIAL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA E CONTRATO DE FACTORING. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE DA
MERCADORIA. RECOMPRA. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA. QUESTÃO FÁTICA
NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. O risco assumido pelo faturizador é inerente à operação de factoring, não
podendo o faturizado ser demandado para responder regressivamente, salvo se tiver
dado causa ao inadimplemento dos contratos cedidos (precedentes), hipótese que,
segundo a recorrente, estaria prevista em cláusula contratual.
2. No caso concreto, apesar de a exequente, faturizadora, ter alegado a
responsabilidade da faturizada pelo inadimplemento do adquirente das mercadorias
- devolução de produtos impróprios para o consumo -, os acórdãos da apelação e
dos aclaratórios não apreciaram tal questão fática, deixando a recorrente de veicular
no recurso especial violação do art. 535 do CPC. Tais circunstâncias tornam inviável o
exame, em recurso especial, da prova dos autos, com o propósito de acolher o
pedido recursal de prosseguimento da execução, incidindo o óbice do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
3. Recurso especial desprovido. (REsp1163201/PE Rel. Min Antonio Carlos Ferreira –
Quarta Turma – Dje 24.3.2015)



V - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA E NOTA
PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA. IMPORTÂNCIA DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA EM CONTRATO ANTERIOR DE
FACTORING. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Divergência jurisprudencial não comprovada, tendo em vista que a recorrente deixou de realizar o cotejo analítico entre
os arestos confrontados mediante a obrigatória transcrição de trechos dos dois
julgados com o propósito de demonstrar a indispensável semelhança fático-jurídica. No presente caso, a simples transcrição
da ementa do paradigma não é suficiente para tal fim. Ademais, o paradigma juntado aos autos não guarda a indispensável
semelhança entre os casos confrontados.
2. Quanto à alínea “a” do permissivo constitucional, destaco que a recorrente indicou como violado apenas o art. 166, II,
primeira parte, do CC/2002, que não se aplica ao presente caso, porque o contrato a ser anulado foi celebrado na vigência
do CC/1916. Retroatividade vedada nos termos do art. 2.035 do CC/2002. Precedentes.
3. O fato de existir no CC/1916 (cf. art. 145, II, primeira parte) dispositivo semelhante ao art. 166, II, primeira parte, do
CC/2002 não permite conhecer do recurso. Por se tratar de dever da parte mencionar as normas federais violadas, é vedado
a este colegiado indicar a norma correta em substituição àquele mencionado pela recorrente, sob pena de ferir, também, o
princípio processual da isonomia, disciplinado nos arts. 125, I, do CPC/1973 e 139, I, do CPC/2015. Caso em que não se está
diante de mero equívoco material sanável.
4. Tanto o art. 166, II, primeira parte, do CC/2002 – único mencionado pela recorrente - quanto o art. 145, II, primeira parte,
do CC/1916 não são suficientes, por si, para amparar o recurso e demonstrar a nulidade do contrato de assunção de dívida
e da nota promissória. Ambos encerram, de forma genérica e abstrata, o
princípio da legalidade do objeto do negócio jurídico, tão somente considerando nula a contratação ilícita. Nesse contexto, a
violação de tais normas e do princípio da legalidade do objeto, se houver, será meramente reflexa, pois dependerá do
prévio reconhecimento de afronta a outras regras legais - não indicadas pela recorrente -, essas sim que, de alguma forma,
afirmem a ilegalidade do contrato de assunção de dívida subscrito pelo faturizado e relacionado à inadimplência verificada
em anterior contrato de factoring. Tal circunstância implica insubsistência da pretensão recursal deduzida nestes autos, não
podendo o mencionado defeito ser suprido por esta Corte.
5. Recurso especial não conhecido. (REsp nº 903849/RN – Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – DJE 24.11.2016)



VI - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 203.504 - SP (2012/0144928-2)Trata-se de agravo contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial interposto por Hélio Eugênio Sacchi e Neringa Sacchi em face de acórdão assim
ementado:MONITÓRIA - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DIVIDA - Inicial devidamenteInstruída - Único documento
essencial à propositura da ação, a teor do quanto previsto pelo artigo 1.102-A do CPC, que era o de constituição válida do
crédito ora perseguido – Inadimplemento parcial, ademais, confessado - Inaplicabilidade dos dispositivos doCódigo de
Defesa do Consumidor em face da inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade - Instrumento válido,
independentemente de decorrer de contrato de factoring, por se tratar de livre manifestação da vontade dos contratantes -
Renúncia ao benefício de ordem por parte dos fiadores que cabe ser mantida por livremente pactuada - Alegação de
novação que não prospera, uma vez que ausente o animus novandi - Pacto que deve ser integralmente cumprido - Sentença
de primeiro grau mantida - Réu que deixou de atender à determinação de regularização de sua representação processual
quenão poderá se furtar ao cumprimento da obrigação aqui constituída diante de sua inconteste ciência acerca de todo o
processado, já que formalmente representado nos autos, tendo, inclusive, assinado a procuração ad judicia outorgada pela
pessoa jurídica que representa- Apelos desprovidos, com observação. Nas razões de recurso especial (fls. 468-478/e-STJ),
alegam os ora agravantes violação dos artigos 184 e 824 do Código Civil, além dedivergência jurisprudencial. A decisão
agravada foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105/2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de
admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. Consignou o
acórdão recorrido (fls. 462-464/e-STJ): A presente ação tem por objetivo a constituição de título executivo judicial para
viabilizar a cobrança do valor mencionado no instrumento de confissão de dívida de fls. 26/28, descontado o valorjá
adimplido por parte dos devedores. E a alegação de que o referido instrumento de confissão de dívida seria nulo, por ter
sido assinado por um representante legal docredor que não possuía poderes específicos a tanto, não vinga. Denota-se dos
autos que referida alegação foi levantada pelos fiadores em diversas oportunidades em que se manifestaram nos autos.
Contudo, deixaram de se ater ao fato de que tal circunstância foi devidamente esclarecida e corroborada pelos documentos
acostados aos autos às fls. 155/156 e 157/173, de onde se depreende que aquele que assinou o contrato agiu autorizado a
tanto, conforme comprova o instrumento particular de procuração firmado pela administradora designada pelo estatuto
social da credora. Assim, repele-se a referida alegação.Não há que se falar, também, que os referidos documentos eram
essenciais à propositura da ação, e que deviam ter acompanhado a inicial. PRÓXIMA



De suas poucas cláusulas não se depreende qualquer irregularidade, abusividade ou situação justificadora
da incidência de Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao caso. Frise-se, ainda, que os fiadores,
quando lhes aprouveram, já que é certo que leram a minuta antes de assiná-la e que conheciam as
conseqüências que daí adviriam, renunciaram ao benefício de ordem.Pretender agora a nulidade da referida
cláusula seria o mesmo que se beneficiarem de sua própria torpeza, com o que o direito não pode
compactuar.Não pode deixar de ser mencionado, também, que o referido instrumento foi firmado por
"empresários" e que estes, por certo, se encontram afeitos aos termos e consequências que suas
declarações de vontade podem lhes acarretar na vida negocial. Se o assinaram, por óbvio sabiam o que
estavam fazendo. Tampouco há que se falar em novação da dívida, já que a hipótese é de inadimplemento
parcial do débito e não de criação de uma nova obrigação, como insiste o devedor José Carlos em sua tese
deilegitimidade de parte.A novação, por sua própria natureza, requer do animus de novar, que deverá ser
sempre expresso ou ser inconteste, a teor do quanto expressamente estatuído pelo artigo 361 do Código
Civil. Ela não se presume. Nesse sentido, TJSP - RF 222/163: "Prorrogação de prazo para adimplemento.
Novação significa modificação ou substituição de umaobrigação por outra, assim não se entendendo a
tolerância ou prorrogação de prazo para liquidação da dívida".E referida característica não está presente no
caso dos autos, sendo evidente que o credor recebeu apenas parte do que havia sido pactuado e agora
apenas exerce legalmente o seu direito de persecução do resíduo do crédito regularmente constituído,
deixando evidente que as tratativas extrajudiciais ocorreram sem sucesso, já que outra solução não lhe
restou senão o ajuizamento da presente ação. Ademais, se o devedor José Carlos tanto insiste na tese de
novação por não ter anuído ao pagamento parcial, poderá agora, na qualidade de co-devedor, e ciente do
adimplemento apenas parcial do quanto devido, pagar a diferença e se liberar do encargo do fiador e, após,
se voltar regressivamente contra os demais garantidores do cumprimento da obrigação.

PRÓXIMA



Não merece reforma a decisão agravada.Com efeito, esta Corte tem entendimento de que a empresa de factoring
tem direito de regresso contra a faturizada quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a
própria existência do crédito. Confiram-se:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO
INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA ECONOMIA
PROCESSUAL. FOMENTO MERCANTIL. GARANTIA DA OPERAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AJUSTE ENTRE AS PARTES.
POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Em atenção aos
princípios da instrumentalidade e da economia processual, devem ser recebidos como agravo regimental os
embargos declaratórios com pretensão infringente.2. O "risco assumido pelo faturizador é inerente à atividade por
ele desenvolvida, ressalvada a hipótese de ajustes diversos no contrato firmado entres as partes." (REsp
992.421/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Relator para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em 21/8/2008, DJe 12/12/2008) 3.Reexame de questão que encontra o disposto nos
enunciados n. 5, 7 e 83 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental improvido.(EDcl no REsp 1562274/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016)DIREITO CIVIL E
EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DECRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL.
GARANTIA DAEXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.1. Em regra,
a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos
transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso
decorre do fato deque a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido
exatamente pela empresa de factoring.2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em
relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a
que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do
crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser
reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.

PRÓXIMA



3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as
duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa -
"frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos
cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade
regressiva da cedente perante a cessionária.4. Recurso especial provido. (4ª
Turma, REsp 1.289.995/PE, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, por maioria,
DJe de 10.6.2014)Ocorre que o acórdão recorrido, contra o qual não foram
opostos embargos de declaração, apenas afirmou a validade do instrumento
de confissão de dívida decorrente de contrato de fomento mercantil. Seria
necessário, pois, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para
infirmar as conclusões do acórdão recorrido, o que atraia incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ.Em face do exposto, nego provimento ao agravo.Intimem-
se.Brasília (DF), 12 de dezembro de 2016. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora (AREsp 203504 – Rel(a) – Min Maria Isabel Gallotti – DJ 1.2.2017)



VII - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 417.454 - PR (2013/0348726-6)RELATOR : MINISTRO ANTONIO
CARLOS FERREIRA. Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544) contra decisão que
inadmitiu o recurso especial diante da ausência de contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 e da
aplicação das Súmulas n. 5 e 7/STJ (e-STJ fls. 250/253).O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ
fl. 160):APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL "FACTORING" -
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A RESPONSABILIZAÇÃO DO FATURIZADO EM CASO DE VÍCIOS OU
EXCEÇÕES BEM COMO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - CONTRATO QUE SE CARACTERIZA PELO RISCO DO
FATURIZADOR QUANDO DO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, ANTE O PAGAMENTO DE UM ÁGIO -
CLÁUSULA NULA EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR -AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE
SUPOSTOS VÍCIOS QUE MACULASSEM O TÍTULO DE CRÉDITO - CHEQUES QUE RESTARAM DEVOLVIDOS
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDOS NA CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR - RESPONSABILIZAÇÃO DO
FATURIZADOR - COBRANÇA DO CRÉDITO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO PRÓPRIO DEVEDOR - DEMANDA
QUE DEVE SER DIRIGIDA AO PRÓPRIO DEVEDOR – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - INVERSÃO DO
ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA EM SUA ÍNTEGRA - RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 197/226), fundamentado no art. 105,
III, "a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos arts. 535 do CPC/1973 e 295 do CC/2002. Sustentou, em
síntese, negativa de prestação jurisdicional. Mencionou que o cedente só não se responsabilizaria se
não houvesse se comprometido legal e expressamente e, ainda, se não houvesse agido de má-fé.
Argumentou que a cláusula nona do contrato firmando entre as partes é muito clara em relação ao
dever do cedente dos títulos.No agravo (e-STJ fls. 256/271), afirma-se a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada pelos recorridos (e-STJ fls. 277/283). É o
relatório. Decido. PRÓXIMA



Correta a decisão de inadmissibilidade do recurso especial. O Tribunal a quo decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.Assim, não
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, quanto à alegada afronta ao art. 535
do CPC/1973, não assiste razão à parte recorrente.Sobre a matéria em debate, o Tribunal de origem
assim se manifestou (e-STJ fls. 164/167):A controvérsia central da lide encontra-se enraizada na
validade da cláusula que prevê a recompra do título em caso de inadimplência do sacado ou sua
insolvência.Como já defino em sentença, o requerente, ora apelante, em nenhum momento logrou
êxito em comprovar a existência de vícios que maculassem os títulos de créditos aqui em lide.
compulsando-se os autos, fls. 14/16, verifica-se que os cheques foram devolvidos em razão das
alíneas "11, 12, 13 e 14", as quais se referem eminentemente à conta bancária sem fundo, o que
demonstra a inadimplência do sacado. E haja vista a falta de pagamento, o próprio apelante protestou
os títulos de crédito (fl.19).Saliente-se, pois, que os títulos não se encontram viciados antes sua
constituição ter se dado sem lastro em operações comerciais com seus clientes, não havendo
qualquer outro a ser analisado. Diante desse contexto, inadmissível a responsabilização do cedente
do crédito, constituindo-se como nula a cláusula que entende possível a responsabilização deste em
caso de inadimplência ou insolvência do sacado. (...).Desta feita, em inexistindo vícios no título de
crédito cedido, seja na sua origem (emissão), seja em seu corpo, não pode o faturizado responder
pela dívida inadimplida.Como já ressaltado, os cheques aqui cobrados não possuem qualquer vício, a
não se seu inadimplemento, o que não se torna causa possível à responsabilização do faturizado.O art.
295 do Código Civil assim dispõe: (...).

PRÓXIMA



Contudo, só é aplicável tal hipótese quando existente vício presente em título de crédito a ser
reconhecido. Tanto é que no artigo seguinte há a disposição quanto à ausência de responsabilização
do cedente quando da solvência do devedor.Verifica-se, dessa maneira, que o aresto impugnado está
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a empresa
faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à
inadimplência do devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de recompra, tendo em vista
que a estipulação contratual nesse sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos
contratos dessa natureza. Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELO SIMPLES
INADIMPLEMENTO DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPRA INVÁLIDA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM.1. Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa faturizada não responde pelo
simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor. Assim,
deve ser declarada nula a cláusula de recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse
sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aoscontratos dessa natureza.2. Cabe
determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que o Tribunal a quo dê continuidade no
julgamento da apelação, analisando os pedidos subsidiários não apreciados na origem em decorrência
do acolhimento, à época, da pretensão principal.3. Agravo regimental provido em parte.(AgRg no REsp
n. 1.361.311/MG, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 1/12/2014.)
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS.
295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO
DA FACTORING RECONHECIDO. PRÓXIMA



1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no
inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de
factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato deque a faturizada não garante a solvência
do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. 2. Essa
característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois
tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma
uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não
garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring
contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas
a própria existência do crédito.3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as
duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa – ‘frias’ -, e tal circunstância
consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a
responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária.4. Recurso especial provido.(REsp n.
1.289.995/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 20/2/2014, DJe
10/6/2014.)DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FOMENTO MERCANTIL - FACTORING. RESPONSABILIDADE
DO CEDENTE. 1.- Na linha dos últimos precedentes desta Corte o faturizado não pode ser demandado
regressivamente pelo pagamento da dívida. 2.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp n. 1.305.454/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI,TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe
4/9/2012.) Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos pela alínea
“c” quanto àqueles fundamentados na alínea "a" do permissivo constitucional. Diante do exposto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se.Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2017.Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (AREsp 417454 – Min Antonio Carlos Ferreira – DJ 3.3.2017)




