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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004519-61.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TRACAN 
MÁQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULTURA LTDA, é apelado ARENHART 
& GOTTARDO LTDA ME.

ACORDAM, em 20ª 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 Exmos. Desembargadores LUIS 
CARLOS DE BARROS (Presidente) e CORREIA LIMA.

São Paulo, 14 de março de 2016. 

Álvaro Torres Júnior
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 34179
APEL.Nº: 0004519-61.2013.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTE.  : Tracan Máquinas e Sistemas para Agricultura Ltda. 
APDO.  : Arenhart & Gottardo Ltda ME.

CAMBIAL  Duplicata mercantil  Ausência de causa 
subjacente  Alegação da embargante é a de que não realizou 
qualquer transação comercial com a embargada  Embargada 
não comprova satisfatoriamente o seu alegado direito - 
Sentença de procedência dos embargos à execução 
integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos, nos 
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio 
Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os 
embargos à execução, reconheceu a inexigibilidade do débito excutido, determinou o 
cancelamento dos protestos e condenou a embargada ao pagamento das despesas 
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do débito final.

Sustenta a embargada-apelante que vendeu mercadorias à 
embargante por telefone/e-mail e que não havia qualquer irregularidade na 
documentação. Assevera que o encerramento das atividades da embargante ocorreu 
posteriormente à venda e por essa razão não tinha como saber se a empresa estava 
inativa. Afirma que a mercadoria não precisava ser entregue com a assinatura dos sócios 
e nada impedia que a entrega se fizesse pela transportadora. Pede a improcedência dos 
embargos e a inversão do ônus da sucumbência. 

Recurso tempestivo, bem processado e contrariado. 

2. São embargos opostos à execução fundada em duas duplicatas 
mercantis sem aceite, no valor de R$ 21.600,01 cada uma (cf. fls. 29-36). E, aos rejeitá-
los, a juíza da causa assim decidiu:

“Os embargos são procedentes. Busca a embargante extinguir o 
processo de execução, autos nº 829/2012, sob o argumento de inexistência de relação 
jurídica entre as partes e, por consequência, do título. A embargada, por seu turno, 
sustenta a regularidade da compra, bem como da entrega das mercadorias e defende a 
higidez dos títulos executivos, duas duplicatas, vencidas e não pagas, cada uma no 
valor de R$ 21.600,01 (vinte e um mil seiscentos reais e um centavos), protestadas no 2º 
Tabelião de Notas e Protestos desta cidade (fls. 29/36). Apresentou, também, as 
correspondentes notas fiscais e os comprovantes de entrega das mercadorias (fls. 29 e 
33). Cediço que a duplicata mercantil é título executivo extrajudicial, nos termos do 
artigo 585, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que preenchidos os seguintes 
pressupostos legais, exigidos pela Lei n° 5.474, de 18.7.1968, artigo 15, in verbis: 'A 
cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o 
processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do 
Código de Processo Civil, quando se tratar: I de duplicata ou triplicata aceita, 
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protestada ou não; II de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, 
cumulativamente: a) haja sido prestada; b) esteja acompanhada de documento hábil 
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e, c) o sacado não tenha, 
comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos 
previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei'. Destaco, pois, que nos embargos é lícito deduzir, 
quem os opôs, argumento que entende válido, na consonância com o ordenamento 
jurídico em vigor. De qualquer forma, tem a embargante a seu cargo o ônus da prova, 
de que só se desincumbe 'mediante produção de elementos de convencimento 
robustos e concludentes, dada a presunção de legitimidade e certeza que milita em 
prol do título executivo', conforme ensinamento de Humberto Theodoro Júnior (in 
'Processo de Execução', 12ª ed., p. 366). A embargante cumpriu tal ônus. Comprovou 
sua inatividade, mediante documentos (fls. 45/48) que remontam a data anterior à 
expedição das duplicatas em discussão. Apresentou, também, declaração expedida 
por seu contador, de que não há funcionários registrados, tampouco livro de registro 
deles (fls. 49/50). Quanto ao mais, da simples comparação ocular entre as assinaturas 
apostas no contrato social da empresa (fls. 07/11) e nos referidos comprovantes de 
entrega das mercadorias (fls. 29 e 32), verifico que não pertencem aos sócios da 
embargante. 'Tribunal de Alçada do Paraná - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO - DUPLICATA ASSINATURA LANÇADA NO COMPROVANTE DE 
ENTREGA DE MERCADORIA ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO 
EMBARGANTE/APELANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE 
DESPROVIDO. Tendo a exeqüente trazido aos autos a nota fiscal assinada, 
comprovando a efetiva entrega das mercadorias, à embargante incumbe provar, a teor 
do contido no artigo 333, II, CPC, que a assinatura ali constante não lhe pertence. Se 
não o faz, prevalece a cambial regularmente emitida, não elidida por nenhuma outra 
prova em contrário.' (Apelação Cível nº 0267666-8 - Joaquim Távora 5ª Câmara Cível 
(EXTINTO TA) j. 15/12/2004 - Ac.: 226826 - Public.: 04/02/2005). A prova 
testemunhal corrobora a tese de suposta fraude. O representante legal da embargada, 
Anderson Jacon, deixou claro, em depoimento pessoal, que a relação negocial 
existente entre as partes foi constituída somente via contato telefônico e eletrônico (e-
mail). Disse, também, ter sido a primeira vez que as partes negociavam. Informou que 
toda a documentação enviada pela pessoa jurídica foi verificada, sem, contudo, 
observarem os documentos da pessoa física que contratou em nome da empresa. Disse, 
também, que as mercadorias não foram entregues na sede da embargante, mas, na 
verdade, retiradas no estabelecimento comercial da embargada, em Ribeirão Preto 
SP, por transportadora desconhecida. A testemunha Saulo Ferreira Ribeiro Moreno 
confirmou que a embargante 'sempre esteve inativa' e que, até mesmo, foram 
encerradas definitivamente suas atividades no mês de março de 2013 (fls. 134). As 
notas fiscais foram emitidas em 14.9.2011 e 19.9.2011 (fls. 29 e 32), período em que a 
empresa, há muito, já não exercia qualquer atividade. Por isso, não há meios para se 
estabelecer vínculo negocial entre as partes e, por falta de negócio jurídico 
subjacente, os títulos objeto da execução, são inexigíveis. Em casos semelhantes, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo já se posicionou: 'EMBARGOS Á EXECUÇÃO. 
Duplicatas. Nota Fiscal. Fatura. Pedido de compra que teria sido efetuado por empresa 
inativa há anos. Documentação apresentada que se revelou falsa. Ausência de cuidado 
na verificação da documentação, bem como ausência de consultas de referências 
bancárias e comerciais que possibilitaram a fraude. Mercadoria que foi retirada no 
estabelecimento da vendedora, por pessoas que não foram identificadas. Fraude 
reconhecida. Títulos inexigíveis em face da embargante. Sentença mantida. Verba 
honorária mantida. Recurso não provido'. (TJSP, Processo nº 
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0043368-76.2011.8.26.0001, Relator: Des. Heraldo de Oliveira, órgão julgador: 13ª 
Câmara de Direito Privado, julgado em 24.4.2013). 'EXECUÇÃO POR TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. Nulidade por ausência de título. Aplicação do disposto no inciso I 
do art. 618 do Cód. de Proc. Civil. Agravante não demonstrou existência de negócio 
jurídico com a sacadora das duplicatas e a higidez das assinaturas lançadas nos títulos 
(aceites) e nos canhotos de recebimento das mercadorias. Ônus que lhe incumbia com 
base no inciso I do art. 333 do Cód. de Proc. Civil. Decisão que negou seguimento e 
provimento à apelação mantida. Agravo regimental improvido'. (TJSP, Processo nº 
0064529-32.2012.8.26.0576, Relator: Des. José Tarciso Beraldo, Órgão julgador: 37ª 
Câmara de Direito Privado, julgado em 10.12.2013) . Posto isso, julgo 
PROCEDENTES os pedidos formulados nestes embargos opostos por ARENHART & 
GOTTARDO LTDA. - ME contra TRACAN MÁQUINAS E SISTEMAS PARA 
AGRICULTURA LTDA. Em consequência, declaro inexigível o débito em questão e 
extingo o processo de execução, autos nº 829/2012. Determino o cancelamento dos 
protestos existentes em nome da embargante, em relação às duplicatas nº 20952001 e 
20868001. Certifiquem nos autos do processo de execução o deslinde destes embargos. 
Em razão da sucumbência, arcará a embargada com o pagamento das despesas 
processuais e honorários advocatícios do patrono da embargante, que fixo em 10% 
(dez por cento) do total do débito”, (cf. fls. 165-170, sem grifos no original).

Tal sentença deve ser inteiramente confirmada, pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste 
Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a 
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 
houver de mantê-la”).

Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado na 
Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para evitar inútil 
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos 
processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 
990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 
99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 
99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. 
Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da 
Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 
19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; 
Apel. 99404080827-0, rel. Des. Alvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, 
rel. Des. Paulo Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano 
Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI 
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel. 
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel. 991000213891, 
rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. 
Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 
em 27-7-2010; Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel. 
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel. 99010031067-4, rel. 
Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este 
entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o 
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juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal 
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (cf. REsp. 662.272-
RS, 2ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2ª T., 
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2ª T., Rel. Min. Eliana 
Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4ª T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 
em 01-12-2003).

E é assim porque, do relato dos autos, denota-se que a embargada-
exequente alega que a venda dos pneus foi realizada por telefone e que as mercadorias 
seriam empregadas em equipamentos da embargante-executada. Ela também afirmou 
que, por ter a executada lhe sido enviado a documentação por e-mail, realizou a venda. 

Ocorre que houve impugnação dessas alegações e à embargada-
exequente cabia comprovar as suas alegações, o que ela não fez [v.g., ela poderia ter 
juntado a cópia do e-mail onde constava a suposta autorização da embargante-executada  
para a entrega das mercadorias a terceiros na cidade de Ribeirão Preto.

Ela também poderia esclarecer suas alegações por depoimento 
pessoal do representante da embargante, mas desistiu dessa prova na audiência de 
instrução e julgamento realizada em 23-7-2013 (cf. fls. 101 e 101 vº).

Não bastasse isso, o seu próprio representante legal (dela - 
exequente-embargada) não soube informar que compras foram efetuadas, como se 
verifica do seu depoimento: “Ah eu sei que foi feito uma compra, no valor, nem sei 
quais são assim, mas foi feita uma compra, foi enviada toda a documentação da 
empresa, inclusive contrato social...Que mais...referencias comerciais e tudo mais” 
(cf. fls. 214-215).

A executada-embargante comprovou, por outro lado, que esteve 
inativa e que seu sócio era funcionário da Sabesp durante o período da suposta 
negociação e que tampouco possuía funcionários. 

A exeqüente-embargada também não comprovou que os pneus 
vendidos (pneus de trator “23.5R25”) se destinavam à reposição de equipamentos da 
executada. Notadamente porque  tais pneus são inservíveis para os veículos do sócio da 
embargante [motocicleta Shineray MVK XY200 cc e Ford Fiesta, (cf. fls. 47-51)].  

Em suma: como ressaltou a juíza da causa, não há meios para se 
estabelecer vínculo negocial entre as partes, sendo inexigíveis as duplicatas, daí a 
procedência dos embargos.

Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral 
dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente adotados para evitar 
inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio 
Tribunal de Justiça.

3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
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