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1. Natureza da atividade

 REsp nº 119.705/RS, 3ª Turma, DJ 29/06/1998

rel. Min. Waldemar Zveiter

 REsp nº 489.658/RS, 4º Turma, DJ 13/06/2005

rel. Min. Barros Monteiro

 REsp nº 623.691/RS, 4ª Turma, DJ 28/11/2005

rel. Min. Cesar Asfor Rocha
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1. Natureza da atividade

COMERCIAL - "FACTORING" - ATIVIDADE NÃO ABRANGIDA PELO SISTEMA

FINANCEIRO NACIONAL - INAPLICABILIDADE DOS JUROS PERMITIDOS AS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

I - O "FACTORING" DISTANCIA-SE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUSTAMENTE

PORQUE SEUS NEGOCIOS NÃO SE ABRIGAM NO DIREITO DE REGRESSO E NEM NA

GARANTIA REPRESENTADA PELO AVAL OU ENDOSSO. DAI QUE NESSE TIPO DE

CONTRATO NÃO SE APLICAM OS JUROS PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS. E QUE AS EMPRESAS QUE OPERAM COM O FACTORING" NÃO SE

INCLUEM NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

II - O EMPRÉSTIMO E O DESCONTO DE TÍTULOS, A TEOR DE ART. 17, DA LEI 4.595/64,

SÃO OPERAÇÕES TÍPICAS, PRIVATIVAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,

DEPENDENDO SUA PRÁTICA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL.

III - RECURSO NÃO CONHECIDO. (REsp 119.705/RS, rel. Ministro Waldemar Zveiter,

Terceira Turma, DJ 29/06/1998).
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1. Natureza da atividade

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO.

EMPRESA DE FACTORING. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE

PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA.

- Tratando-se de empresa que opera no ramo de factoring, não integrante do Sistema

Financeiro Nacional, a taxa de juros deve obedecer à limitação prevista no art. 1º do Decreto

n. 22.626, de 7.4.1933.

- Exigência descabida da comissão de permanência e da capitalização mensal dos juros.

- Incidência das Súmulas ns. 5 e 7-STJ quanto à pretensão de empregar-se a TR como fator

de atualização monetária.

Recurso especial não conhecido. (REsp 489.658/RS, rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta

Turma, DJ 13/06/2005).
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1. Natureza da atividade

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE

FINANCIAMENTO COM CESSÃO DE CRÉDITO A EMPRESA DE FACTORING VINCULADA

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA. JUROS MORATÓRIOS.

DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO.

REDUÇÃO.

"Tratando-se de empresa que opera no ramo de factoring, não integrante do Sistema

Financeiro Nacional, a taxa de juros deve obedecer à limitação prevista no art. 1º do Decreto

nº 22.626, de 7.4.1933" (REsp n. 330.845/RS, relatado pelo eminente Ministro Barros

Monteiro, DJ de 15/09/2003). O fato de a empresa de factoring ser vinculada a instituição

financeira tampouco altera tal disciplina.

Os juros moratórios podem ser convencionados no limite previsto no Decreto n. 22.626/33,

consoante jurisprudência pacificada nesta Corte.

"O valor da indenização por dano moral não pode escapar ao controle do Superior Tribunal de

Justiça" (REsp n. 53.321/RJ, Min. Nilson Naves). Redução da condenação a patamares

razoáveis, considerando as peculiaridades da espécie.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 623.691/RS, rel.

Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ 28/11/2005).
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2. Aplicabilidade do CDC

 REsp nº 329.935/MG, 3ª Turma, DJ 25/11/2002

rel. Min. Menezes Direito

 REsp nº 938.979/DF, 4ª Turma, DJ 29/06/2012

rel. Min. Luis Felipe Salomão
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2. Aplicabilidade do CDC

Código de Defesa do Consumidor: artigos 3°, § 2°, e 6°, V. Factoring.

Contrato de financiamento entre a empresa faturizadora e a adquirente do

bem. Reajustamento pela variação cambial. Precedente da Corte.

1. O contrato de financiamento entre a empresa faturizadora e a adquirente do

bem, distinto do contrato de factoring, está alcançado pelo art. 3°, § 2°, do

Código de Defesa do Consumidor.

2. A brusca variação da cotação do dólar, na oportunidade de que cuida o

presente feito, configura fato superveniente forte o suficiente para provocar a

incidência do art. 6°, V, do Código de Defesa do Consumidor, configurada a

onerosidade excessiva.

3. Recurso especial não conhecido. (REsp 329.935/MG, rel. Ministro Carlos

Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 25/11/2002).
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2. Aplicabilidade do CDC

CONTRATO DE FACTORING. RECURSO ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE

FACTORING COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE

DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À AVENÇA MERCANTIL, AO

FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE.

1. As empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas atividades regulares de

fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal, tampouco efetuam operação de mútuo ou

captação de recursos de terceiros. Precedentes.

2. "A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada

destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na

cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes

contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo

eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações". (REsp

836.823/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 23.8.2010).

3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é destinatária final,

tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não se apresenta como sujeito mais

fraco, com necessidade de proteção estatal, mas como sociedade empresária que, por meio da

pactuação livremente firmada com a recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade

empresarial, não havendo, no caso, relação de consumo.

4. Recurso especial não provido. (REsp 938.979/DF, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, DJ 29/06/2012).
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.
3. Pedido de falência com base em nota promissória emitida em 

decorrência de contrato de factoring. Possibilidade.

 REsp nº 330.014/SP, 3ª Turma, DJ 26/08/2002

rel. Min. Menezes Direito

 REsp nº 419.718/SP, 3ª Turma, DJ 22/05/2006

rel. Min. Humberto Gomes de Barros
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3. Pedido de falência com base em nota promissória emitida em 
decorrência de contrato de factoring. Possibilidade.

Falência. Nota promissória. Relações decorrentes do contrato de

faturização. Precedente da Corte.

1. Se a empresa cedente dos títulos, em decorrência de contrato de factoring,

deu causa a que os mesmos não pudessem ser recebidos, fica responsável

pelo pagamento.

2. Afirmando o Acórdão recorrido que os títulos estavam viciados na origem e

que a nota promissória foi emitida de acordo com o contrato celebrado entre as

partes, afastando a hipótese de ter sido preenchida em branco, nada impede

que possa servir para instruir pedido de falência.

3. Recurso especial não conhecido. (REsp 330.014/SP, rel. Ministro Carlos

Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/08/2002).
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3. Pedido de falência com base em nota promissória emitida em 
decorrência de contrato de factoring. Possibilidade.

FALÊNCIA. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÕES DECORRENTES DO

CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. FACTORING.

- Nota promissória emitida para o resgate de duplicatas frias objeto de

factoring. Tal promissória é título hábil para instruir pedido de falência.

- É lícita a recompra de títulos "frios" transferidos em operação de factoring.

(REsp 419.718/SP, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma,

DJ 22/05/2006).

12



4. Exceções pessoais do devedor. 
Oponibilidade à faturizadora. Direito de Regresso.

 REsp nº 992.421/RS, 3ª Turma, DJ 12/12/2008, rel. Min.

Humberto Gomes de Barros, rel. p/ acórdão Min. João Otávio

de Noronha

 REsp nº 629.421/MG, 4ª Turma, DJ 17/09/2014, rel. Min.

Antônio Carlos Ferreira

 REsp nº 1.289.995/PE, 4ª Turma, DJ 10/06/2014, rel. Min. Luiz

Felipe Salomão

 REsp nº 949.360/RN, 4ª Turma, DJ 19/03/2014, rel. Min. Antônio

Carlos Ferreira

 REsp nº 1.439.749/RS, 3ª Turma, DJ 15/06/2015, rel. Min. João

Otávio de Noronha
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4. Exceções pessoais do devedor. 
Oponibilidade à faturizadora. Direito de Regresso.

RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS SEM CAUSA. PROTESTO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. 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.

2. 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.

3. Na indenização por dano moral por indevido protesto de título, mostra-se adequado o valor

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes.

4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 992.421/RS, rel. Ministro Humberto

Gomes de Barros, rel. p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJ

12/12/2008).
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4. Exceções pessoais do devedor. 
Oponibilidade à faturizadora. Direito de Regresso.

COMERCIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMISSÃO DE NOTAS

PROMISSÓRIAS EM GARANTIA. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITOS. INADIMPLÊNCIA

DO VENDEDOR/FATURIZADO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES/COMPRADORES DO IMÓVEL.

EXCEÇÕES PESSOAIS OPONÍVEIS À FATURIZADORA/CESSIONÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DOS

TÍTULOS.

1. A celebração de contrato de factoring dá origem a duas relações, a saber: (i) faturizadora (cessionária) e

faturizado (cedente) e (ii) faturizadora, como nova credora, que assume os mesmos direitos e obrigações do

cedente/sub-rogante, e devedor originário, o qual permanece com os mesmos direitos e obrigações, agora

perante a faturizadora.

2. Cedidas mediante factoring ("Termo de Particular de Cessão de Crédito") as notas promissórias emitidas em

garantia de "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel" e sub-rogados todos os direitos e

obrigações contratuais, as exceções pessoais originariamente oponíveis pelos compradores/devedores ao

vendedor/faturizado passam a ser oponíveis à faturizadora, nova credora.

3. No caso concreto, verificada na instância ordinária, com base nas provas dos autos, a inviabilização do

cumprimento do "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel" por culpa do vendedor originário

(faturizado), não havendo mais como entregar o imóvel aos compradores/devedores, cabe (i) rescindir o

referido contrato, (ii) desconstituir as respectivas notas promissórias dadas em garantia, e (iii) impedir que os

efeitos obrigacionais do "Termo Particular de Cessão de Crédito" (factoring) atinjam os compradores/devedores.

4. Observando-se a necessidade de que tudo volte ao status quo ante, cabe à faturizadora restituir aos

compradores/devedores, autores desta ação, as importâncias que recebeu após a cessão das notas

promissórias dadas em garantia ao "Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel".

5. Recurso especial desprovido. (REsp 629.421/MG, rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ

17/09/2014).
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4. Exceções pessoais do devedor. 
Oponibilidade à faturizadora. Direito de Regresso.

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.

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 de que 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 1.289.995/PE, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,

DJ 10/06/2014).

16



4. Exceções pessoais do devedor. 
Oponibilidade à faturizadora. Direito de Regresso.

COMERCIAL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. FAC-SÍMILE.

TEMPESTIVIDADE. FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA

CONTRATUAL. NULIDADE.

1. Os originais do recurso interposto via fac-símile devem ser entregues em juízo,

como ocorreu no presente caso, em cinco dias após o término do prazo para a

interposição do referido recurso, nos termos do art. 2º da Lei n. 9.800/1999.

2. 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.

3. Recurso especial não provido. (REsp 949.360/RN, rel. Ministro Antônio Carlos

Ferreira, Quarta Turma, DJ 19/03/2014).
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4. Exceções pessoais do devedor. 
Oponibilidade à faturizadora. Direito de Regresso.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS ACEITAS.

DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE COMPROVADO.

POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO COM A EMPRESA DE FACTORING.

1. No contrato de factoring, em que há profundo envolvimento entre faturizada e

faturizadora e amplo conhecimento sobre a situação jurídica dos créditos objeto de

negociação, a transferência desses créditos não se opera por simples endosso,

mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à disciplina do art. 294 do

Código Civil.

2. A faturizadora, a quem as duplicatas aceitas foram endossadas por força do

contrato de cessão de crédito, não ocupa a posição de terceiro de boa-fé imune às

exceções pessoais dos devedores das cártulas.

3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1.439.749/RS, rel. Ministro

João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJ 15/06/2015).
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5. Responsabilidade da empresa de factoring pela negativação

 REsp nº 1.236.701/MG, 4ª Turma, DJ 23/11/2015,

rel. Min. Luis Felipe Salomão
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5. Responsabilidade da empresa de factoring pela negativação

FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE

DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE

CRÉDITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO

APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO SISTEMA DE

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO

BANCO SACADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É

PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, NÃO CABENDO

RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE

INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE

ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER

EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA.

O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE TÍTULO "À ORDEM", SEM QUE A CÁRTULA

LHE TIVESSE SIDO DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO

ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ.
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5. Responsabilidade da empresa de factoring pela negativação

1. Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito,

dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição, constituindo a

inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante

afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos

de crédito. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Saraiva: São Paulo, v. 2, 2010,

p. 415-423).

2. Dessarte, o cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título

de crédito, que se desvincula da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens

advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das

obrigações cambiais - confere, em benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo

(art. 27 da Lei do Cheque), os efeitos de cessão de crédito. De fato, a menos que o emitente do

cheque tenha aposto a cláusula "não à ordem" - hipótese em que o título somente se transfere

pela forma de cessão de crédito -, o endosso, no interesse do endossatário, tem efeito de cessão

de crédito, não havendo cogitar de observância da forma necessária à cessão civil ordinária de

crédito, disciplinada nos arts. 288 e 290 do Código Civil.

3. Assim, o art. 20, caput, da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da Lei Uniforme de

Genebra - esclarece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Com efeito,

a teor da legislação, fica límpido que "[o] cheque é um título que tem vocação de circular pela

simples tradição manual". (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense,

2008, p. 313 e 314).
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5. Responsabilidade da empresa de factoring pela negativação

4. Como o endosso é plenamente compatível/aplicável ao fomento mercantil, é bem de ver que

o princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado,

inclusive na sua função jurisdicional, que não se reveste de idoneidade jurídica que lhe permita

criar ou restringir direitos conferidos por lei, "sob pena de incidir em domínio

constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal". (ACO

1048 QO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-

134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00077 EMENTA VOL-02296-

01 PP-00001).

5. Embora o contrato de factoring não se encontre sistematizado na legislação pátria, é certo

que "liga-se à necessidade de reposição do capital de giro nas empresas, geralmente nas

pequenas e médias". Bastante assemelhada ao desconto bancário, "a operação de factoring

repousa na sua substância, numa mobilização dos créditos de uma empresa; necessitando de

recursos, a empresa negocia os seus créditos cedendo-os à outra", que se incumbe de cobrá-

los, adiantando-lhe o valor desses créditos (conventional factoring) ou pagando-os no

vencimento (maturity factoring); obriga-se contudo a pagá-los mesmo em caso de

inadimplemento por parte do devedor da faturizada. (BULGARELLI, Waldirio. Contratos

mercantis. 13 ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 541-546).
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5. Responsabilidade da empresa de factoring pela negativação

6. Em recente precedente da Primeira Seção, EREsp 1.236.002/ES, Rel. Ministro Napoleão

Nunes Maia Filho, aquele Colegiado pacificou que os escritórios de factoring não precisam ser

registrados nos conselhos regionais de administração, pois suas atividades são de natureza

eminentemente mercantil - já que não envolve gestões estratégicas, técnicas e programas de

execução voltados a um objetivo e ao desenvolvimento de empresa -, sendo o traço

característico da operação a aquisição de um crédito a prazo da faturizada.

7. Por um lado, o art. 905, caput, do Código Civil estabelece que "[o] possuidor de título ao

portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao

devedor", e o parágrafo único estipula que a prestação é devida ainda que o título tenha

entrado em circulação contra a vontade do emitente. Por outro lado, não se pode perder de

vista que a exigência, sem nenhum supedâneo legal, de que, mesmo com endosso de cheque

"à ordem", a factoring endossatária terceira de boa-fé devesse se acautelar - demonstrando ter

feito notificação à emitente e/ou procedido à pesquisa acerca de eventual ação judicial a

envolver emitente e endossante -, mesmo adquirindo pelo meio próprio crédito de natureza

autônoma (cambial), implica restrição a direitos conferidos por lei à recorrente, em manifesta

ofensa a diversas regras, institutos e princípios do direito cambiário - e, até mesmo, a direitos

fundamentais consagrados pela Constituição Federal (vide o art. 5º, II e XXII).

23



5. Responsabilidade da empresa de factoring pela negativação

8. Ademais, a alegação da autora, ora recorrida, de ter feito a consignação em pagamento do

crédito ao endossante da cártula (credor originário), não é relevante para afastar o direito do

endossatário do título, pois a quitação regular de débito estampado em título de crédito é a que

ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se

apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito (o art. 324 do Código Civil,

inclusive, dispõe que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento).

9. A "negativação" do nome da autora, ora recorrida, em órgão do sistema de proteção

ao crédito constituiu exercício regular de direito da Factoring. Com efeito, o art. 188, I,

do Código Civil proclama não constituir ato ilícito os praticados no exercício regular de

um direito reconhecido.

10. Recurso especial provido. (REsp 1.236.701/MG, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, DJ 23/11/2015).
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Obrigado!

Dúvidas e comentários:

gmrvbc@stj.jus.br
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