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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
1007032-49.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante VEIMAR 
APARECIDO ZAIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INVISTA CRÉDITO E 
INVESTIMENTO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA CF.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª 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 JACOB VALENTE 
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.

São Paulo, 5 de abril de 2022.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator(a)

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível nº 1007032-49.2020.8.26.0451 -Voto nº 35976 2

APELAÇÃO Nº 1007032-49.2020.8.26.0451

COMARCA: PIRACICABA  6ª VARA CÍVEL

APELANTE: VEIMAR APARECIDA ZAIA

APELADOS: INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A E OUTRO

VOTO Nº 35976

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Notas promissórias emitidas 
em garantia a contrato de fomento à produção celebrado 
entre as partes. Inexigibilidade. Nulidade da cláusula de 
recompra dos títulos cedidos. Inocorrência. Notas 
promissórias emitidas em garantia a operação diversa do 
factoring, que se assemelha a um mútuo simples, pela qual é 
adiantado um crédito à devedora para custear sua produção, 
em troca da dação futura em pagamento de direitos 
creditórios. Ausência de prova da dação em pagamento. 
Crédito exigível. Suspensão da execução em razão da 
recuperação judicial da devedora principal. Descabimento. 
Ação ajuizada em face dos devedores solidários. Súmula 
581 do STJ. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta por Veimar Aparecida 

Zaia (fls. 291/303) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara 

Cível da Comarca de Piracicaba, Dr. Rogério Sartori Astolphi (fls. 284/289), 

que julgou improcedentes os embargos opostos pela Apelante à execução 

que lhe movem Invista Crédito e Investimento S/A e Outro.

Alega a Apelante que as notas promissórias 

executadas teriam sido emitidas em garantia ao adimplemento dos títulos 

cedidos por meio de contrato de fomento mercantil celebrado entre a 

empresa devedora principal e a Apelada Invista. Sustenta a invalidade das 

notas promissórias em questão, pois não seria responsável pelo 

inadimplemento dos títulos cedidos, mas apenas por eventual vício em sua 

emissão, não comprovado nos autos. Assevera a nulidade, portanto, da 

cláusula de recompra dos títulos em caso de inadimplência. Afirma que os 

termos aditivos das operações de factoring objeto de execução exibidos 

pelas Apeladas teriam sido confeccionados com base no montante das 

duplicatas negociadas. Subsidiariamente, pugna pela suspensão da 
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execução em razão da recuperação judicial da devedora principal, pois “a 

responsabilidade solidária somente poderá ser discutida 

ante a recusa e o esgotamento de todos os meios que 

possibilitem o adimplemento da obrigação pelo devedor 

principal”. Pretende a reforma da r. sentença.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões às fls. 307/322.

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de embargos à execução de notas 

promissórias emitidas em garantia a contrato de fomento mercantil. Sustenta 

o embargante, ora Apelante, que assinou o contrato como devedor solidário, 

que a faturizada não seria responsável pelos títulos cedidos nas operações 

de factoring e inadimplidos pelos devedores, mas apenas por eventual vício 

em sua emissão, não provado nos autos. Assevera a nulidade da cláusula 

de recompra dos títulos inadimplidos e, por consequência, a invalidade das 

notas promissórias executadas.

Suas razões não prosperam.

Com efeito, o contrato de fomento mercantil celebrado 

entre as partes (fls. 150/161) prevê duas formas de concessão de crédito à 

empresa contratante: o factoring convencional (cláusula segunda) e o 

fomento à produção (cláusula terceira).

Essa segunda forma, diferente do factoring comum, 

consiste no adiantamento de créditos à devedora, com o fim de custear a 

sua produção, que deverão ser pagos mediante cessão futura de direitos 

creditórios (fls. 152/153), forma de dação em pagamento, assemelhando-se 

a um mútuo simples.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível nº 1007032-49.2020.8.26.0451 -Voto nº 35976 4

As notas promissórias executadas foram emitidas em 

garantia a operações de “fomento à produção”, e não factoring tradicional, 

como se pode notar dos termos aditivos exibidos em impugnação aos 

embargos (fls. 165/169, 171/175, 177/181 e 183/187), operações essas 

inadimplidas pela devedora principal, que não cumpriu com a sua obrigação 

de cessão de direitos creditórios, fato incontroverso, pois não impugnado em 

réplica (fls. 270/283).

Assim decidiu a r. sentença, não impugnada de forma 

específica nesse ponto nas razões de recurso:

“... todas as operações contratadas, conforme 
'Termo Aditivo' e demais que acompanham (fls. 
165/188), referiram-se a concessão de crédito com 
a finalidade de 'Fomento à Produção'. Nessa 
modalidade, diferentemente do contrato de 
factoring cuja essência é a ausência do direito 
de regresso, pois a faturizada cede seus créditos 
mas não responde por eventual inadimplemento do 
título transferido, o pagamento pelo adiantamento 
não se dá pela 'cessão' dos títulos gerados com a 
comercialização dos produtos produzidos com o 
crédito concedido, mas estes são dados em 
pagamento mediante endosso translativo.

Dessa forma, considerando não haver 
demonstração de que houve 'dação em pagamento' 
mediante entrega dos títulos gerados com os 
valores adiantados, não se há falar na 'ausência 
de obrigação de recompra' ou de nulidade da 
cláusula que a prevê, sendo evidente que a nota 
promissória tem o fim de garantir o pagamento dos 
valores adiantados para aquisição de insumos, 
inexistindo irregularidade na execução por esse 
aspecto.” (fls. 285/286; destaques acrescentados)

Melhor sorte não assiste à Apelante no ponto em que 

pretende a suspensão da execução em razão da recuperação judicial da 

devedora principal, pois, conforme o enunciado da Súmula nº 581 do C. 

STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não 
impede o prosseguimento das ações e execuções 
ajuizadas contra terceiros devedores solidários 
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, 
real ou fidejussória.”
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Fica, portanto, mantida a r. sentença que julgou 

improcedentes os embargos à execução

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do 

NCPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados 

pela r. sentença, somados à verba honorária fixada no processo 

executivo, alcançam o teto legal de 20% do valor da causa.

TASSO DUARTE DE MELO
Relator
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