Apelação Cível nº 0304541-95.2017.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira

CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SECURITIZADORA-CESSIONÁRIA-EXEQUENTE QUE ACIONA APENAS OS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, TENDO EM VISTA
A SITUAÇÃO DE SOERGUIMENTO DA CEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS. APELO DO EMBARGANTE.
INADMISSIBILIDADE DE DEMANDA DE REGRESSO.
TESE REFUTADA. EXEQUENTE SECURITIZADORA, E
NÃO EMPRESA DE FACTORING/FOMENTO MERCANTIL.
EXECUTADOS QUE FIRMARAM CONTRATO DE CESSÃO
DE CRÉDITO PRO SOLVENDO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA ATIVIDADE DA SECURITIZADORA, ADEMAIS.
As empresas de factoring compram títulos de crédito, oriundos de vendas mercantis ou prestação de serviços, pagam à vista o emitente, com ajuste de deságio remuneratório, e aguardam o vencimento dos títulos para cobrá-los diretamente dos sacados. É inerente aos contratos desta natureza o risco quanto à inadimplência dos títulos negociados
na operação. Em razão disto, de fato, o faturizador (empresa
de factoring) não pode se voltar, em ação de regresso, contra o faturizado (que emitiu os títulos e os negociou) - salvo
se o faturizado, por dolo, dá causa ao inadimplemento dos
títulos negociados, como nas hipóteses de fraude.
Diferente é a atividade da securitizadora, por meio da
qual a companhia adquire ativos recebíveis de empresas
comerciais, industriais ou de serviços, a fim de angariar fundo para garantir a emissão de títulos (debêntures) que são
colocados à disposição de investidores.
A aquisição de recebíveis, pela securitizadora, pode se
dar, a depender da natureza do título, por endosso ou por
cessão de crédito, disciplinada no art. 286 do Código Civil.
Pactuando-se cessão pro solvendo, na forma do art. 296
do CC, o cedente ou o responspavel solidário responde pela
solvência do sacado.
CONTRATO DE CESSÃO PRO SOLVENDO ASSINADO
PELA CEDENTE, PELA CESSIONÁRIA-SECURITIZADORA,
PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS E POR DUAS

TESTEMUNHAS. INSTRUMENTO PARTICULAR COM CARACTERÍSTICA DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL, DE FATO. CERTEZA, POR ISSO, DEMONSTRADA.
TODAVIA, TÍTULOS DE CRÉDITO, OBJETO DA CESSÃO, NÃO EXIBIDOS. AUSÊNCIA, TAMBÉM, DE PROVA
DA INADIMPLÊNCIA DOS SACADOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, NESTES TERMOS.
Não se reveste de liquidez necessária a execução, contra
o responsável solidário, de contrato de cessão de recebíveis
sem a demonstração imprescindível, pela securitizadoraexequente, da inadimplência dos sacados devedores primitivos dos títulos negociados.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE; EXECUÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0304541-95.2017.8.24.0023, da comarca da Capital 6ª Vara Cível em que é apelante Rolf Dieter Bueckmann e apelado Crédito Securitizadora S.A.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso interposto pelo executado-embargante, Rolf
Dieter Buckmann, a fim de, ao julgar os embargos por si opostos parcialmente
procedentes, julgar extinta a execução, sem resolução do seu mérito, ante a ausência de prova de liquidez e exigibilidade, nos termos do voto do relator. Custas
legais.
O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr.
Des. Túlio Pinheiro, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Jaime Machado
Junior.
Florianópolis, 21 de maio de 2020.
Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira
Relator
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RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo executadoembargante, Rolf Dieter Buckmann, da sentença, proferida pelo Juízo de Direito
da 6° Vara Cível da comarca da Capital (Dr. Celso Henrique de Castro Baptista
Vallim), que, nos embargos por ele opostos à execução (instrumento particular
de cessão de crédito) deflagrada pela exequente-embargada, Crédito Securitizadora S.A., julgou improcedente a pretensão.
O executado-embargante defende, em suas razões recursais, a
ausência de título certo, líquido e exigível, tendo em vista que a parte embargada
não trouxe aos autos documentos suficientes que comprovem o inadimplemento.
No mais, alega a impossibilidade de direito de regresso, visto que
seria vedado esse direito às empresas de fomento mercantil.
Colaciona jurisprudência que entende aplicável.
Pautou-se pelo provimento do apelo.
Contrarrazões às fls. 41/44. A exequente-embargada, Crédito Securitizadora S.A., defende a certeza, liquidez e exigibilidade do contrato e aduz que
não se trata de direito de regresso, mas de execução contra coobrigado.
Pediu pelo não provimento dos embargos.
Este é o relatório.
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VOTO
I. Tempus regit actum
Sentença publicada em 21.06.2019 (fl. 27).
Portanto, à lide aplica-se o Código de Processo Civil de 2015, na
forma do Enunciado Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".

II. Admissibilidade
Presentes os requisitos legais, conheço do recurso de apelação.

III. Caso concreto
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta,
em 05.07.2013, por Crédito Securitizadora S.A., no valor de R$ 134.747,68.
A execução funda-se no contrato particular de fls. 11/19 dos autos
executivos - nº 0808514-40.2013.8.24.0023.
Trata-se, pois, de instrumento particular, assinado por duas testemunhas, denominado "compromisso de cessão de crédito, responsável solidário,
fiel depositário e outras avenças".
Por mencionado negócio, a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A.
(cedente) cedeu e transferiu à Crédito Securitizadora S.A. (cessionária) títulos de
crédito que emitiu em decorrência da sua atividade.
Consta da cláusula segunda do contrato que, com o endosso ou a
cessão, "a cedente subrogará a cessionária em todos os seus direitos".
Consoante item 3 do contrato (fl. 11 da execução), figuraram como
responsáveis solidários Rolf Dieter Buckmann e Walter Bueckmann, pessoas
contra quem a execução foi proposta, exclusivamente.
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Consta da cláusula sexta do contrato (fl. 16 da execução), ademais,
que "os responsáveis solidários responsabilizam-se solidariamente, através deste
instrumento, por todos os títulos e demais recebíveis cedidos pela cedente à
cessionária, mediante endosso".
Os embargos opostos pelo executado Walter Bueckmann foram rejeitados liminarmente pelo magistrado a quo em 07 de agosto de 2019, porque
fundados em excesso de execução sem apresentação de memória de cálculo
daquilo que o embargante entendia correto, e transitou em julgado, na origem,
em 12.02.2020 - nº 0894033-80.21013.8.24.0023.
Os presentes embargos foram opostos por Rolf Dieter Buckmann e,
conquanto calçados em tese diferentes, foram igualmente rejeitados.
Os embargos fundam-se, no mérito, em duas teses:
(a) na impossibilidade de demanda de regresso, por ser a exequente empresa de fomento mercantil; e,
(b) na ausência de título de crédito líquido, certo e exigível.
Pois bem. Em relação à tese constante no item "a", consistente na
suposta impossibilidade de demanda de regresso, por ser a exequente empresa
de fomento mercantil, o magistrado a quo considerou na sentença que "embora a
execução atacada tenha característica de natureza mercantil e que, nessas espécies de contrato, cláusulas de ação regressiva contra o cedente são inadmissíveis, na situação o embargando não está exercendo um direito de regresso,
mas sim executado os garantidores desses contrato, os quais, de forma expressa
e em "alto bom tom" (ponto 3 do contrato, fl. 11 da execução), deixaram cristalino
que seriam garantidores solidários dos valores pactuados no instrumento, situação que é plenamente possível" (fl. 23).
Já em relação ao item "b", consistente na ausência de título de crédito líquido, certo e exigível, o magistrado a quo assinalou que "não há de se falar que o contrato executado (fls. 11/19), cumulado com as declarações de valo5
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res recebidos (fls. 20/30) não é um título executivo extrajudicial líquido. Em que
pese, com efeito, se não existissem esses comprovantes de valores recebidos
(fls. 20/30) esse instrumento, por força da cláusula terceira, versaria sobre quantia ilíquida, tendo em vista que os valores ficaram devidamente acertados e liquidados por tais declarações (que são anexos ao contrato exigido), obviamente
a obrigação executada pelo embargado é um título executivo extrajudicial líquido,
certo e exigível" (destaquei).
Bem ponderadas as questões, tenho que a sentença exige apenas
esclarecimentos didáticos, no que tange à assertiva constante no item "a", porém, a sentença exige reforma no que tange à tese constante do item "b".
Explico, por tópicos.

(a) diferença entre os regimes de securitização e de fomento
A factoring (ou empresa de fomento mercantil) presta serviços no
mercado financeiro, a exemplo da gestão e administração de créditos, razão pela
qual exige o pagamento de remuneração (deságio) quando adquire recebíveis.
A respeito, leciona Arnaldo Rizzardo:
O sentido tradicional de factoring não oferece maiores dificuldades. Podese afirmar que se está diante de uma relação jurídica entre duas empresas, em
que uma delas entrega à outra um título de crédito, recebendo, como contraprestação, o valor constante do título, do qual se desconta certa quantia, considerada a remuneração pela transação.
(Factoring, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 11).

Fábio Ulhoa Coelho, por sua vez, explica:
Pelo contrato de fomento mercantil, um dos contratantes (faturizador)
presta ao empresário (faturizado) o serviço de administração do crédito, garantindo o pagamento das faturas por este emitidas.
A faturizadora assume, também, as seguintes obrigações: a) gerir os créditos do faturizado, procedendo ao controle dos vencimentos, providenciando avisos e protestos assecuratórios do direito creditício, bem como cobrando os
devedores das faturas; b) assumir os riscos do inadimplemento dos devedores;
c) garantir o pagamento das faturas objeto de faturização.
(Curso de Direito Comercial, vol. III, ed. Saraiva, 2005, p. 144).
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Em termos simples, as empresas de factoring compram títulos de
crédito, oriundos de vendas mercantis ou prestação de serviços, pagam à vista o
emitente, com ajuste de deságio remuneratório, e aguardam o vencimento dos
títulos para cobrá-los diretamente dos sacados.
É inerente aos contratos desta natureza o risco quanto à inadimplência dos títulos negociados na operação.
Em razão disto, de fato, o faturizador (empresa de factoring) não
pode se voltar, em ação de regresso, contra o faturizado (que emitiu os títulos e
os negociou). Essa é a regra; porém, isto não obsta que as partes contratem de
maneira diversa e nem tampouco exonera o faturizado quando este, por dolo, dá
causa ao inadimplemento dos títulos negociados, como no caso de fraude.
Para colorir, colhe-se julgados acerca desta matéria no STJ:
RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS SEM
CAUSA. PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO.
O contrato de factoring convencional é aquele que encerra a seguinte operação: a empresa-cliente transfere, mediante uma venda cujo pagamento dáse 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. 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.
(STJ. REsp nº 992.421-RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, rel. p/
acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. em 21.08.2008).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FACTORING. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA
CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Consoante jurisprudência desta Corte, 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.
(STJ. AgRg no AREsp 424.925-SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em
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21.10.2014).

Em decorrência destas características, a cessão de crédito à empresa de fomento mercantil é, em regra, pro soluto, na forma do art. 295 do CC,
uma vez que o cedente se responsabiliza apenas pela existência do crédito, não
pela solvência do devedor originário, repita-se, salvo comprovada má-fé.
Ocorre, porém, que, no caso dos autos, consoante Estatuto Social à
fl. 05 da execução, a exequente-embargada, Crédito Securitizadora S.A., é sociedade anônima de capital fechado voltada exclusivamente à atividade de
"securitização de ativos empresariais" (art. 3º).
A securitização é atividade por meio da qual uma companhia adquire ativos recebíveis (crédito) de empresas comerciais, industriais ou de serviços, a fim de angariar fundo para garantir a emissão de títulos (debêntures) que
são colocados, por si, à disposição de investidores.
Colhe-se da doutrina:
Em um panorama geral, a securitização de recebíveis caracteriza-se pela
cessão de créditos originariamente titulados por uma unidade empresarial para
uma outra entidade, que os deve empregar como lastro na emissão de títulos
ou valores mobiliários, colocados junto a investidores, no escopo e angariar recursos ordinariamente para o financiamento da atividade econômica.
A instituição cessionária dos créditos deve, direta ou indiretamente, coletar recursos resultantes do pagamento dos créditos cedidos, depositando-os
em, conta bancária específica, cujas regras de movimentação são convencionadas pelas partes interessadas, tendo como standard orientador a liquidação
da dívida por meio do crédito cedido ou dos valores em dinheiro resultantes de
sua realização e, por outro lado, o retorno ao cedente dos valores que excedam
o saldo devedor lastreado no crédito cedido.
Não obstante, o mecanismo da securitização de recebíveis, acima resumido, pode ostentar diferentes particularidades, de acordo com a existência de
norma, legal ou regulamentar, que discipline suas distintas modalidades, as
quais, por sua vez, variam conforme a natureza do crédito cedido (comercial,
financeiro, imobiliário, etc).
(MENEZES, Mauricio Moreira Mendonça de. TEPEDINO, Gustavo
(Coord.). Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 212-223)

Porém, deve ser observado que a atividade precípua da securitizadora não é a prestação de serviços no mercado financeiro ou mesmo a aquisição
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de recebíveis com a intenção de lucro, mas, apenas, de angariar fundos para,
sem eventualmente aumentar seu passivo, garantir a emissão de títulos para oferta para terceiros investidores.
Com efeito, a aquisição de ativos recebíveis, pela securitizadora,
também pode se dar, a depender da natureza do título adquirido, por endosso ou
por cessão civil de crédito, disciplinada no art. 286 do Código Civil.
No caso, porém, pactuou-se uma cessão pro solvendo, pela qual,
na forma do art. 296 do CC, o cedente responde pela solvência do devedor.
Veja-se o teor da cláusula quarta do contrato em execução: "a cedente assume toda e qualquer responsabilidade relativa à existência, veracidade,
legalidade, legitimidade, e solvência dos títulos de crédito e demais recebíveis
que venham a ser cedidos à cessionária, inclusive pelos vícios redibitórios" (fls.
14/15 da ação de execução).
Com efeito, conforme já consignado neste decisum, consoante item
3 do contrato (fl. 11 da execução), figuraram como responsáveis solidários Rolf
Dieter Buckmann e Walter Bueckmann. E, conforme cláusula sexta do contrato
(fl. 16 da execução), "os responsáveis solidários responsabilizam-se solidariamente, através deste instrumento, por todos os títulos e demais recebíveis cedidos pela cedente à cessionária, mediante endosso".
O fato é que, em decorrência da convolação da recuperação judicial
da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A. em falência perante o Juízo de Direito
da Vara Comercial da comarca de Brusque (nº 0501085-05.2011.8.24.0011), a
securitizadora credora optou por acionar apenas os responsáveis solidários,
Walter Bueckmann e Rolf Dieter Buckmann, este último embargante.
Feitos os esclarecimentos pertinentes, é de fácil percepção que o
caso em exame difere daqueles que envolvem empresas de fomento mercantil,
que assumem o risco das cessões de crédito pro soluto que, em regra, firmam.
Não se trata, portanto, de ação de regresso; trata-se, antes, de a9
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ção de execução contra aquele que expressamente se responsabilizou, em cessão de crédito pro solvendo, solidariamente.
Válido o registro que o embargante, em tais aspectos, em nenhum
momento questionou de forma fundamentada eventual descaracterização da atividade de securitização da exequente; apenas disse tratar-se de empresa de fomento mercantil e que, por isso, seria inviável a ação de regresso.
Logo, não se pode cogitar, na hipótese, do entendimento jurisprudencial no sentido que, quando a securitizadora atua verdadeiramente como empresa de fomento mercantil, assume integralmente o risco da atividade (v.g. Apelação nº 0321561-59.2014.8.24.0038, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j.
17.08.2017), por se tratar de hipótese diversa da aqui retratada.
Decorrência disto, afasta-se a alegação veiculada nos embargos, a
qual foi reeditada no apelo, mantendo-se a sentença em tal aspecto.

(b) certeza presente; prova de liquidez e exigibilidade ausente
Nos termos do que prescreve o art. 586 do CPC/1973 (art. 783 do
CPC/2015), a validade da ação de execução está condicionada à existência de
um título executivo líquido, certo e exigível.
Especificamente sobre estes requisitos, colhe-se da doutrina:
Esses requisitos indispensáveis para reconhecer-se ao título a força executiva legal são definidos por Carnelutti nos seguintes termos: o direito do credor 'é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido
quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto; exigível quando não
deixa dúvida em torno de sua atualidade'.
Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, ensina Calamandrei que
ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há
controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento
não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações.
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 258).

Ausente esses requisitos, a demanda deve ser declarada nula,
consoante o disposto no art. 618, I, do CPC/1973 (art. 803, I, do CPC/2015).
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Tais requisitos não se fazem integralmente presentes, no caso.
O art. 784, inciso III, do CPC classifica como título executivo extrajudicial o contrato particular assinado por duas testemunhas.
No caso, conforme já visto, o contrato de cessão foi assinado pela
cedente, Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., pela cessionária-exequente,
Crédito Securitizadora S.A., pelos devedores solidários, Rolf Dieter Buckmann e
Walter Bueckmann, e por duas testemunhas (fls. 11/18 da execução).
Trata-se, portanto, de instrumento particular com característica de
título executivo extrajudicial.
Logo, há certeza.
Porém, não há liquidez e exigibilidade.
A execução foi deflagrada pelo valor de R$ 134.747,68.
Para tanto, além do contrato, a securitizadora exequente amealhou
na inicial:
(a) a planilha de fl. 10, por si confeccionada, na qual enumera quais
títulos (com número e data de vencimento), objeto da cessão, que teriam sido inadimplidos pelos sacados, num total de R$ 134.747,68; e,
(b) as declarações de recebimento de fls. 20/30.
O magistrado a quo compreendeu que "não há de se falar que o
contrato executado (fls. 11/19), cumulado com as declarações de valores recebidos (fls. 20/30), não é um título executivo extrajudicial líquido" (destaquei).
Porém, s.m.j., embora os executados, na qualidade de responsáveis solidários, tenham contratualmente se responsabilizado pela solvência dos
sacados, tais declarações, pelas quais a securitizadora-cessionária apenas reconhece ter recebido da cedente os títulos lá listados mediante pagamento do
preço ajustado entre as partes, frise-se, o que foi feito conforme previsão inserta
no parágrafo primeiro da cláusula segunda do próprio contrato de cessão (fl. 13
da execução), não retira daquela o ônus de fazer prova da inadimplência, pelos
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respectivos sacados, de cada um dos títulos transacionados.
Ora. Nem sequer tais títulos de crédito foram exibidos nos autos.
Era esperado, tratando-se de cheque, a prova da devolução por ausência de
fundos, mediante a exibição da cártula com a correspondente anotação bancária.
Tratando-se de duplicatas, imprescindível a prova do recebimento das mercadorias/serviços, mediante exibição dos canhotos fiscais assinados pelos sacados.
Veja-se, a propósito, que no contrato de cessão houve indicação de
um fiel depositário de documentos.
Com isso em mente, igualmente retira-se do parágrafo sexto da
cláusula segunda do contrato de cessão (fl. 14 da execução) disposição no sentido que: "a emissão e existência dos títulos de crédito a serem securitizados,
são de responsabilidade única e exclusiva da cedente e, caso a mesma deixe de
fornecer os referidos documentos à cessionária, ficará o fiel depositário, qualificado no preâmbulo deste instrumento, responsável pela guarda dos mesmos e
apresentá-los, quando requisitados pela cessionária, no prazo de 48 horas contados da solicitação".
Portanto, tinha a securitizadora exequente condições de obter tais
documentos, a fim de aparelhar a execução.
Porque não o fez e porque a responsabilidade contratual e solidária
dos executados não se confunde com a necessidade de se aparelhar adequadamente a execução, demonstrando tratar-se de título de crédito líquido, certo e
exigível, é de se acolher os embargos para se reconhecer a nulidade da execução, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
Para colorir, cito casos análogos:
A liquidez, a certeza e a exigibilidade dos títulos arrolados numerus clausus no art. 585 do CPC/73, assim como a implementação prévia da condição e
do termo, quando a natureza do título assim o exigir, constituem, na forma do
art. 618, incisos I e III, do CPC/73, pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do feito executivo, tanto que, quando ausente um deles, o juiz pode reconhecer a nulidade da actio executiva até mesmo de ofício.
(Apelação nº 0000926-33.2011.8.24.0072, de Tijucas, deste relator, j.
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04.10.2016).
Dessa forma, apesar de o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívidas e Outras Avenças, assinado por duas testemunhas, constituir
título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III, do Código de Processo
Civil, tal circunstância não retira do executado o direito de discutir a origem,
bem como a evolução do débito.
Assim, a ausência de exibição pela parte exequente/embargada, de todos
os instrumentos que deram origem ao pacto de renegociação de dívidas impede
o efetivo exame do preenchimento dos requisitos de exequibilidade, especificamente a liquidez, razão pela qual é medida impositiva a manutenção do decreto
extintivo, diante da nulidade de execução.
(Apelação Cível n. 0300269-05.2017.8.24.0073, de Timbó, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 14.10.2019).

É o quanto basta.

IV. Conclusão
VOTO no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto
pelo executado-embargante, Rolf Dieter Buckmann, a fim de, ao julgar os embargos por si opostos parcialmente procedentes, julgar extinta a execução, sem
resolução do seu mérito, ante a ausência de prova de liquidez e exigibilidade.
A sucumbência fixada na sentença (custas e honorários em 10%
sobre o valor da causa - R$ 255.644,42) recai à exequente-embargada.
Readequada a sucumbência nesta Corte de Justiça, de honorários
recursais, que pressupõem fixação válida anterior, não se fala.
É, pois, como voto.
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