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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2017568-05.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ÔNIX PRIME, são agravados 
CONAN DE JABOTICABAL MÓVEIS E UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS LTDA. EPP e 
DENISE APARECIDA HONORATO DE MORAIS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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 Desembargadores JOÃO BATISTA 
VILHENA (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.

São Paulo, 7 de março de 2017.

Afonso Bráz
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 22401  PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2017568-05.2017.8.26.0000
AGRAVANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
ONIX PRIME
AGRAVADO: CONAN DE JABOTICABAL MÓVEIS E UTILITÁRIOS 
DOMÉSTICOS LTDA. EPP
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL 
JUIZ: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
Determinação para emenda da inicial. Adequação de rito. 
Entendimento do Juízo de que o contrato de cessão de crédito que 
embasou a exordial não é título executivo. Descabimento. 
Documento particular assinado pelo devedor e por duas 
testemunhas. Inteligência do art. 784, inciso III, do CPC. 
Assinatura dos envolvidos concretizada por intermédio de 
certificado digital devidamente emitido pela ICP - Brasil, nos 
termos do artigo 1º, § 2º, III, letra “a”, da Lei nº 11.419/2006. 
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. 

Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão acostada à fl. 183 que, 

em ação de execução, determinou ao autor emendar a exordial, no prazo de 10 (dez) dias, 

para adequação do rito processual, eis que entendeu o Juízo de origem (...) ser inviável o 

recebimento da ação como execução, pois a documentação apresentada (contrato de 

cessão), não consubstancia título executivo (...). 

O agravante se insurge contra o r. decisum e defende que o contrato de 

cessão de direitos creditórios que embasa a execução foi assinado pelas partes e por duas 

testemunhas e é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo, portanto, um título 

executivo extrajudicial (art. 784, inciso III, do CPC). 

Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso, para que o feito 

executivo prossiga em seus ulteriores termos. 
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Recurso instruído e processado, com concessão do efeito suspensivo às 

fls. 186/187. Não aperfeiçoada a relação processual, foi dispensada a manifestação do 

agravado.

É o relatório.

O recurso merece provimento. 

O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil elucida que é título 

executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas 

testemunhas.

No caso, a execução está instruída com o contrato de cessão de direitos 

creditórios, assinado digitalmente pelos contratantes e por duas testemunhas, (fls. 

104/113), e acompanhado de demonstrativo de débito e duplicatas.

A assinatura digital das partes e das testemunhas foram  concretizadas 

através de certificado digital emitido pela ICP  Brasil, empresa credenciada aos órgãos 

públicos, em respeito ao artigo 1º, §2º, III, “a”, da Lei 11.149/20061.

Assim, diante do inadimplemento do recitado contrato, é cabível a 

1Lei 11.419 de 19/12/2006 - Art. 1o  O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação 

de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1o  Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos 

juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2o  Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, 

preferencialmente a rede mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na 

forma de lei específica; (g.n.)

. 
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tramitação do feito com base nos artigos 783 e seguintes, do CPC. (Capítulo IV  Ação de 

Execução). 

De ressaltar que ao alienar seu crédito, a faturizada o transfere mediante 

determinado ágio e, assim, se libera do risco de eventual inadimplência. Tal circunstância, 

entretanto, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito.

O exequente, ora agravante, afirma que o agravado cedeu a ele títulos 

viciados, motivo pelo qual deve ser executado, a fim de ressarcir os prejuízos causados. 

(fls. 07/09). Nessa hipótese, a faturizadora, mesmo assumindo os riscos da cessão, pode se 

voltar contra a faturizada, se o título contiver vício que o invalide, como no caso da 

emissão de duplicatas com vício na operação mercantil, fato que, em sede de cognição 

perfunctória, ocorreu no caso.

Sendo assim, forçoso concluir que o contrato de fomento mercantil que 

aparelha a exordial é um título executivo, nos termos do art. 784, III, do CPC, podendo sua 

liquidez ser aferida pela soma dos valores dos títulos negociados e não liquidados.

Considerando os precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm 

registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou 

constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, 

apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo 

quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais 

e/ou constitucionais apontados pelas partes.

Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.

AFONSO BRÁZ

Relator
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