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Apelação Cível. Embargos do devedor. Pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao apelo. Medida excepcional que depende de requerimento
apartado. Artigo 1.012, § 3º, CPC/2015. Duplicatas mercantis. Devedora
que adquire matéria prima. Cessão de crédito dos títulos para empresa de
factoring. Executada previamente notificada acerca da validade do
negócio jurídico e da entrega das mercadorias. Expressa anuência da
devedora que reconhece a validade da negócio jurídico subjacente,
quantidade e qualidade da mercadoria recebida. Inexistência de exceções
pessoais no momento da cessão do crédito para a exequente. Devolução
posterior das mercadorias que não tornam inexigíveis as duplicatas
executadas. Inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
Títulos exequíveis. Alegação de que a anuência não foi prestada pela
representante legal da executada. Não acolhimento. Aplicação da teoria
da aparência. Honorários de sucumbência. Verba fixada no percentual
mínimo previsto no § 2º, do art. 85 do CPC. Impossibilidade de redução.
Sentença mantida.

 

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em embargos do devedor opostos
pela apelante em face de execução manejada pela apelada, julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado (mov. 33.1 e 44.1).

A apelante alega: a) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos
do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC; b) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das
duplicatas que amparam a execução, uma vez que inexiste aceite; c) as notas ficais que
originaram as duplicatas foram canceladas em razão da devolução das mercadorias
adquiridas da sacadora originária; d) “o documento referente a notificação da cessão de

; e)crédito que consta dos autos não está assinado pela representante legal da empresa”
inexistência de relação jurídica entre a embargante e a embargada; f) a verba honorária de
sucumbência deve ser reduzida para 5% sobre o valor da causa. Pede, assim, o provimento
do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial dos embargos à
execução (mov. 49.1).



A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (mov. 55.1).

É o breve relatório.

II – VOTO E SEUS FUNDAMENTOS:

1. Admissibilidade.

A apelante realizou a leitura da decisão de embargos de declaração em 28.01.2021,
fazendo com que o prazo recursal tivesse início em 29.01.2021 e término em 18.02.2021.
O apelo foi interposto em 09.02.2021. Sendo tempestivo e preenchendo os pressupostos
recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Pedido de efeito suspensivo.

Busca a apelante a concessão de efeito suspensivo ao apelo manejado contra sentença que
julgou improcedente os embargos à execução por ela opostos.

Todavia, o inciso III, do § 1º, do art. 1.012, do CPC/2015, estabelece que começa a
produzir efeitos imediatos a sentença que “extingue sem resolução de mérito ou julga

 Por sua vez, o § 3º do mesmo art. 1.012improcedentes os embargos do executado”.
determina que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá
ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a
interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame

”. Ou seja, para obstar oprevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação
prosseguimento dos autos enquanto ainda não haja decisão definitiva, é necessário que a
concessão de efeito suspensivo seja requerida em apartado, não bastando formulá-la no
bojo do apelo.

Assim, como nesta ocasião já se está a julgar a apelação, não merece prosperar o pedido de
atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso, pois a pretensão deveria
ter sido formulada, para ter eficácia, por simples petição, antes do ora julgamento.

3. Dos embargos à execução.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial amparada em duplicatas mercantis,
proposta pela apelada em face da apelante, pela qual se exige a quantia de R$ 152.485,92,
atualizada até março de 2020.

A petição inicial foi instruída com as duplicatas executadas, aceite prestado pela
executada, notificações de cessão das duplicatas pelo sacador originário e demonstrativo
de débito da dívida (mov. 1.1/1.33 – NPU 0000614-64.2020.8.16.0072).

Citada, a executada/apelante opôs embargos à execução alegando: a) ilegitimidade passiva,
ante a ausência de relação jurídica com a exequente (factoring); b) carência de ação pela
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos título executados pela falta de aceite; c)
 as notas fiscais que originaram as duplicatas emitidas foram canceladas por ocasião da
devolução das mercadorias à sacadora originária; d) o efeito dos protestos das duplicatas
foi sustado em razão de ação ajuizada pela executada em face da sacadora originária; e)



excesso de execução. Pede-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor
e, no mérito, a procedência dos pedidos para extinguir a execução embargada (mov. 1.1).

Pelo despacho de mov. 16.1 o Juízo de origem recebeu os embargos para discussão,
porém, deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo.

A embargada/apelada apresentou impugnação aos embargos à execução alegando: a) a
embargante confirmou a realização do negócio jurídico que ensejou a emissão das
duplicatas executadas, inclusive firmando o aceite dos títulos; b) a embargada, na condição
de empresa de factoring, adotou as cautelas necessárias para confirmação do negócio
jurídico antes de receber os títulos executados através de cessão de crédito; c) inexistência
de carência de ação; d) não ocorrência de excesso de execução (28.1).

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença julgou improcedente o pedido inicial e
condenou a apelante/embargante ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários

 advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida (mov. 33.1).

4. Da exequibilidade das duplicatas.

A apelante/executada alega que as duplicatas são inexigíveis por ausência de aceite, bem
como pelo fato de que as mercadorias adquiridas da sacadora originária foram devolvidas,
o que ensejou o cancelamento das notas fiscais.

A duplicata é um título de crédito causal vinculado de forma obrigatória à existência de
causa subjacente, que corresponde a compra e venda de mercadorias ou prestação de
serviços, conforme disposto nos arts. 1º e 20 da Lei nº 5.474/68.

Na lição de Amador Paes de Almeida “aduplicata é uma criação, um título causal, isto é,
está subordinada à existência de compra e venda ou à prestação de serviço; somente após
o aceite se reveste de liquidez e certeza representando obrigação cambial abstrata. Antes
do aceite, portanto, não há cogitar-se dos efeitos cambiários. Assim sendo, sua emissão
deve corresponder sempre a uma venda de mercadorias ou à efetiva prestação de serviço”
(Teoria e prática dos títulos de crédito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 89).  

Logo, para que ocorra a desvinculação do negócio jurídico que lhe deu origem e se torne
um título abstrato, é necessário que o devedor firme o aceite na duplicata, momento em
que reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de realizar o pagamento.

Extrai-se dos autos que a executada realizou a compra de mercadorias junto à empresa
Work Leather Ind. e Com. de Couros Ltda., ensejando a emissão das notas fiscais nº

 (que originou a emissão das duplicatas 12221/06-01, 12221/06-02, 12221/06-03,12.221
12221/06-04, 12221/06-05 e 12221/06-06),  (que originou a emissão dasnº 12.526
duplicatas 12526/12-09, 12526/12-10, 12526/12-11 e 12526/12-12) e  (quenº 12.574
originou as duplicatas 12574/07-01, 12574/07-02, 12574/07-03, 12574/07-04 e
12574/07-05) (mov. 1.5).

Após a emissão das duplicatas, a empresa Work Leather Ind. e Com. de Couros Ltda.,
realizou a cessão do crédito para a embargada/apelante Factormil Fomento Mercantil
Ltda., a qual atua no ramo de factoring.



 Para Maria Helena Diniz “o contrato de faturização, de fomento mercantil ou factoring é
aquele em que um industrial ou comerciante (faturizado) cede a outro (faturizador), no
todo ou em parte, os créditos provenientes de suas vendas mercantis a terceiro, mediante
o pagamento de uma remuneração, consistente no desconto sobre os respectivos valores,
ou seja, conforme o montante de tais créditos. É um contrato que se liga à emissão e
transferência de faturas. (...) É, portanto, o contrato principal celebrado entre a empresa
de factoring e seu cliente, para a aquisição de créditos faturados pelo último, que
transfere àquela empresa seus direitos creditários decorrentes de venda mercantil ou

 prestação de serviços.” (Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos. São
Paulo. Saraiva, 1999, p. 71).

Por se tratar de cessão de crédito, é permitido ao devedor a possibilidade de opor em face
da cessionária eventuais exceções pessoais que possua em relação ao credor primitivo
(cedente) existentes até o momento em que é notificado da cessão, nos termos do art. 294
do Código Civil, que prevê “o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão,
tinha contra o cedente”.

Constata-se que a exequente/apelada adotou as cautelas necessárias para adquirir as
duplicatas da empresa Work Leather, encaminhando email para a executada para
confirmar o aceite dos títulos e a efetiva realização do negócio jurídico, recebendo a
anuência da executada/apelante (mov. 28.18). Confira-se:



 

A mesma comunicação foi encaminhada para a executada em relação as Notas Fiscais nº
12.526 e nº 12.274, tendo sido manifestada a mesma anuência sem qualquer oposição
(mov. 28.22 e 28.25).

Denota-se que a exequente/apelada obteve confirmação expressa da executada sobre a
realização das compras que ensejaram a emissão das duplicatas cedidas, do recebimento
das mercadorias e da inexistência de oposição pessoal ao credor originário até o momento
da cessão de crédito, razão pela qual não há se falar em inexigibilidade das duplicatas. E
mais, a executada confirmou de forma expressa não só o recebimento da mercadoria, mas
também a qualidade e a quantidade do produto, concordando com a cessão e se
comprometendo a realizar o pagamento para a exequente.



Assim, a anuência nos moldes em que prestada pela executada configura o aceite por
comunicação, que ocorre quando o sacado confirma por escrito a efetiva existência do
negócio jurídico, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 5.474/78.

Com isso, a devolução das mercadorias após a efetivação da cessão não tem o condão de
tornar inexigíveis as duplicatas em relação ao terceiro de boa-fé,  ain casu
exequente/apelada.

Isso porque qualquer oposição do devedor em relação à mercadoria ou a cessão do título
somente poderia se dar até a notificação acerca da cessão, o que não ocorreu, uma vez que,
como dito, houve expressa concordância com a cessão e confirmação da entrega,
quantidade e qualidade da mercadoria.

Nesse contexto, com a confirmação do recebimento das mercadorias e não oposição da
cessão do crédito a terceiro de boa-fé, as duplicatas se desvincularam do negócio jurídico
subjacente, de modo que não são oponíveis as exceções pessoais em face da
exequente/apelada.

Este é o entendimento do STJ e desta Corte:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À
FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O
ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A duplicata
mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire
abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a
oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a
interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. Hipótese em que a
transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem
questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a
respeito do aceite aposto pelo devedor. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário,
relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da
cessão civil de crédito.4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso
especial.” (STJ - EREsp 1439749/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA AUTORA.(...) 2. EMPRESA
AUTORA NOTIFICADA RELATIVAMENTE À CESSÃO DA DUPLICATA - CABAL
DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS SEM OPOSIÇÃO DA
AUTORA, PREVIAMENTE QUESTIONADA PELA CESSIONÁRIA QUANTO À
REGULARIDADE DA ENTREGA E QUALIDADE DO PRODUTO – ACEITE
PRESUMIDO/FICTO - CESSIONÁRIA POSTERIORMENTE NOTIFICADA DO
ACORDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO – NOTIFICAÇÃO
REALIZADA ALGUNS DIAS APÓS O APONTAMENTO DO TÍTULO A PROTESTO –
BOA-FÉ DA EMPRESA CESSIONÁRIA COMPROVADA – APLICAÇÃO DAS
NORMAS PRÓPRIAS AO DIREITO CAMBIÁRIO QUANTO À CESSÃO, ACEITE E À
CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS – CONSEQUENTE INOPONIBIDADE DE EXCEÇÕES
PESSOAIS OU OBJETIVAS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – ART. 294 DO CÓDIGO
CIVIL - EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ENDOSSANTE EM AÇÃO PRÓPRIA -
SENTENÇA MANTIDA, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR - 14ª C.Cível -
0011962-42.2015.8.16.0044 - Apucarana -  Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres -
Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Themis de Almeida Furquim -  J. 12.08.2020)



“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATAS MERTANTIS ACEITAS POR COMUNICAÇÃO À EMPRESA DE
FACTORING. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL ACERCA DA NATUREZA DO
ATO DE TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS À FATURIZADORA. CESSÃO CIVIL X
ENDOSSO TRANSLATIVO. RECENTE ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ EM
SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACERCA DA NATUREZA DE ENDOSSO
TRANSLATIVO (ERESP 1439749/RS). CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE
CRÉDITO APÓS O ACEITE. SUPERVENIENTE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
ENTRE AS PARTES EMITENTE E SACADA DA DUPLICATA, POR VÍCIOS NO
PRODUTO. EXCEÇÃO PESSOAL NÃO OPINÍVEL À EMPRESA DE FACTORING.
EMBARGOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0021686-02.2017.8.16.0044 - Apucarana -   Rel.:
Desembargadora Josély Dittrich Ribas -  J. 20.05.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS.
COMPRA E VENDA DE MATÉRIA PRIMA (COURO) PARA FABRICAÇÃO DE EPIs.
CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO EFETUADA. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO E DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES
PESSOAIS NO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. POSTERIOR
DEVOLUÇÃO DAS MERCADORIAS. INOPONIBILIDADE EM RELAÇÃO À
CESSIONÁRIA. HIGIDEZ DOS TÍTULOS. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJPR - 15ª
C.Cível - 0009627-16.2016.8.16.0044 - Apucarana -  Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain
Filho -  J. 16.05.2018)

No que diz respeito a alegação de a anuência prestada pela executada não ter sido firmada
por sua representante legal, melhor sorte não lhe socorre.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, que protege o terceiro de boa-fé do
desconhecimento, quando da celebração de um contrato ou no recebimento informações da
empresa, da ausência de poderes da pessoa que se apresenta como representante da pessoa
jurídica. Não se ignora, ainda, que a pessoa jurídica é responsável pelos atos de seus
funcionários perante terceiros de boa-fé.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. VALIDADE DOS TÍTULOS. TEORIA DA
APARÊNCIA.TERCEIRO DEBOA-FÉ. EXCESSO DE MANDATO NÃO
CONFIGURADO. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA211/STJ.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 1.022DO CPC/2015. 3. AGRAVO DESPROVIDO.1. A Teoria da Aparência leva
em consideração a boa-fé do terceiro para estabelecer a responsabilidade da sociedade e, por
conseguinte, o excesso de mandato (art. 1.015, parágrafo único, do CC) somente pode ser
oposto a terceiro quando comprovada sua má-fé.1.1. Acórdão recorrido asseverou que o
terceiro agiu de boa-fé e que o negócio jurídico beneficiou diretamente a sociedade
empresarial. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas. Súmula 7/STJ.[...] 3.
Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp 1243432/RS, Rel. Ministro MARCO

.AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Assim, não prospera a pretensão recursal, mostrando-se escorreita a sentença.

5. Sucumbência.

Pretende a apelante a minoração da verba honorária para 5% sobre o valor da dívida.



Sem razão.

A sentença fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no art. 85, §
2º, do CPC, razão pela qual não se mostra possível a redução da verba.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC. De acordo com o artigo 85, § 2º, do
Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Serão fixados com base na
equidade apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for
muito baixo o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 8º, do Código de Processo

 Apelação Cível provida. ” (TJPR - 15ª C. Cível - 0011362-22.2016.8.16.0194 - CuritibaCivil.
-  Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo -  J. 18.12.2019).

E como o valor atribuído à causa não é irrisório e nem inestimável, também não se mostra
possível o arbitramento por apreciação equitativa presente no § 8º do art. 85 do CPC.

6. Honorários recursais.

Embora o recurso de apelação não tenha sido provido, não se mostra possível a majoração
dos honorários fixados na sentença, nos termos do § 11º, do art. 85 do CPC.

Isto porque, sobre os honorários de sucumbência na execução e nos embargos do devedor,
o art. 827 dispõe que “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários

 O § 2º do mesmo artigoadvocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.
prescreve que: “o valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando
rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos,
ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado
pelo advogado do exequente”.

Como visto, o dispositivo legal limita os honorários de sucumbência devidos na execução
e nos embargos, quando rejeitados, em 20% do valor do débito executado.

Assim, em estrita observância ao disposto no § 2º, do art. 827, do CPC, a verba de
sucumbência fixada na sentença (10% sobre o valor atualizado do débito) deverá ser
mantida, uma vez que já foram arbitrados honorários na execução no mesmo percentual,
de modo que o limite previsto no dispositivo legal já foi alcançado.

7. Conclusão.

Voto, pois, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a verba honorária de
sucumbência fixada na sentença, em observância ao disposto no art. 827, § 2º, do CPC.

III - DECISÃO:

Diante do exposto, ACORDAM os integrantes da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso,



mantendo a verba honorária de sucumbência fixada na sentença, em observância ao
disposto no art. 827, § 2º, do CPC, de acordo com o voto do Relator.

O julgamento foi presidido pelo Desembargador Luiz Carlos Gabardo, com voto, e dele
participaram Desembargador Hamilton Mussi Corrêa (relator) e Desembargador Hayton
Lee Swain Filho.

Curitiba, 14 de maio de 2021.

 

Desembargador  HAMILTO N MUSSI CORRÊA – Relator


