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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES
PRESCRITOS - OPERAÇÃO DE FACTORING - NÃO COMPROVAÇÃO -
PORTADOR - COBRANÇA DIRECIONADA AO ENDOSSANTE -
CABIMENTO - QUITAÇÃO DOS VALORES EXPRESSOS NOS TÍTULOS -
AUSÊNCIA DE PROVAS - INEXISTÊNICA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA,
IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO CRÉDITO PRETENDIDO - PAGAMENTO
DEVIDO. Ainda que exista contrato de fomento mercantil entre as partes
litigantes, não é possível atrelar a cobrança dos cheques prescritos, dos
quais é portadora a empresa autora, a uma efetiva operação de factoring
embasada naquele pacto, quando não há provas capazes de comprovar que
referidos títulos foram alvo de tal operação. O portador de cheques que
foram alvo de circulação por meio de endossos pode direcionar a cobrança
dos valores expressos nos títulos ao seu próprio emitente ou ao qualquer um
dos seus endossantes, a teor do art. 47 da Lei nº 7.357/85. Não comprovada
a quitação parcial ou total das quantias indicadas nos cheques e nem a
existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao
crédito pretendido, legítima é a cobrança.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.094725-1/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): SERGIO CESAR SILVA DE ASSIS, SERGIO
CESAR SILVA DE ASSIS - ME - APELADO(A)(S): SEABRA FOMENTO
MERCANTIL LTDA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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DES. ARNALDO MACIEL

RELATOR.

DES. ARNALDO MACIEL (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de recurso de apelação interposto por SERGIO CESAR SILVA
DE ASSIS E SERGIO CESAR SILVA DE ASSIS - ME contra a sentença de
fls. 01/08 do Documento 46, proferida pelo MM. Juiz Jose Ricardo dos S. de
F. Veras, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por SEABRA
FOMENTO MERCANTIL LTDA, com fundamento na responsabilidade dos
apelantes pelos prejuízos suportados pela apelada em decorrência da
devolução dos cheques indicados nos autos, que a esta foram entregues em
razão do contrato de fomento mercantil firmado entre as partes. Assim,
condenou os apelantes, de forma solidária, no pagamento do valor histórico
de tais cheques, com correção monetária desde o vencimento e juros de
mora a partir da citação, condenando-os ainda no pagamento das custas e
dos honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

      Nas razões recursais de fls. 01/08 do Documento 52, sustentam os
apelantes que não teria sido conhecida a questão preliminar suscitada em
contestação, de que a operação que teria ensejado o desconto de cheques
de sua emissão não seria de factoring, mas sim de CDC - crédito direto ao
consumidor -, bem como de que não teriam sido observados os pedidos de
juntada de documentos a fim de esclarecer as operações realizadas.
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      Alega que a autora teria descumprido as cláusulas contratuais que
exigiriam "aditivo" e outros documentos para tornar legal as operações, que o
contrato seria de adesão e impediria a discussão de suas cláusulas, bem
como que não haveria possibilidade de regresso contra faturizados, a não ser
se oposta alguma exceção pessoal, não ocorrida. Ao final, alegam que não
teria sido apreciado o seu pedido de realização de prova pericial e pugnam
pela improcedência da cobrança ou pelo abatimento dos valores pagos e
demonstrados nos autos.

      Recurso preparado, conforme Documentos 53 e 54.

      Intimada, ofertou a apelada as contrarrazões de fls. 01/06 do Documento
59, afirmando que a sentença não comportaria reparo.

      Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e
passo à sua análise.

      Prefacialmente, faço consignar que o julgamento do presente processo
deverá se submeter às normas do novo Código de Processo Civil de 2015,
considerando a data da publicação da decisão que motivou a interposição do
recurso ora analisado, em observância ao Enunciado 54 deste Egrégio
Tribunal de Justiça e à regra insculpida no art. 14 da nova lei.

      Consigno ainda que a questão considerada preliminar pelos apelantes,
envolve matéria afeta ao próprio mérito do processo e será juntamente com
este apreciada.

      Registro, por fim, que a alegação dos apelantes de que não teria sido
apreciado o seu pedido de produção de prova pericial não possui qualquer
pertinência, eis que, como se depreende dos Documentos 42 a 45, quando
eles foram devida e diretamente intimados para especificarem as provas que
pretenderiam produzir, quedaram-se absolutamente silentes e inertes.

      Feitas tais ressalvas, observa-se que a ora apelada ajuizou a
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presente ação de cobrança, objetivando o recebimento da somatória dos
valores expressos nos treze cheques indicados nos autos e das despesas
com emolumentos/taxas em Cartório de Protesto, ao argumento de que tais
títulos lhe teriam sido repassados pelos apelados em razão do contrato de
fomento mercantil firmado entre as partes, mas cujo efetivo desconto não
teria sido possível, eis que devolvidos pela instituição financeira sacada.

      Antes de adentrar na análise do direito à cobrança ora pretendida, de
suma importância ressaltar que a tese lançada na inicial pela autora/apelada
foi alterada por completo no curso do processo, precisamente a partir da
impugnação à contestação, quando então ela passou a alegar que a
cobrança, a despeito do contrato acima citado, nele não se embasaria, mas
teria origem em dívida pré-existente por parte dos apelantes.

      Para que não restem dúvidas quanto à grave contradição detectada,
válido citar trechos das peças inicial, de impugnação e de contrarrazões que
trataram do tema:

(...)

1- O Primeiro Requerido, Contratante, SÉRGIO CÉSAR SILVA DE ASSIS,
através de operação de fomento mercantil, tornou-se credor do contratado
ora Requerente, consubstanciado pelo Contrato de Fomento Mercantil, em
anexo, em cujo documento consta como fiador o 2° Requerido.

2- A pendência, em aberto, proveniente deste Contrato de Fomento Mercantil
constitui-se de dois cheques emitidos pelo primeiro requerido, onze cheques
emitidos por terceiro e despesas com emolumentos/taxas em Cartório de
Protesto, conforme tabela, abaixo, que monta a R$ 45.211,77, que atualizada
com correção monetária e juros legais, bem como, despesas com protesto e
honorários de advogado monta a R$ 83.301,44 (oitenta e três mil trezentos e
hum reais e quarenta e quatro centavos).
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(...)

Portanto, MMº, recorre a Requerente à Justiça para receber o débito
pendente proveniente do contrato de fomento, totalizando R$ 83.301,44
(oitenta e três mil trezentos e hum reais e quarenta e quatro centavos) já
devidamente atualizados e corrigidos conforme memória de cálculo/planilha
anexa. (...)

(Fls. 01/02 e 04 da petição inicial - Documento 2)

(...)

Destarte, tendo em vista as argumentações dos requeridos, que não passam
de quimeras exaradas com o fim de ludibriar a Justiça e de desconstituir
direito cristalino do autor, suas afirmações não merecem prosperar, eis que
no caso vertente não se trata de uma operação de factoring.

(...)

Em outro giro, em que pese os réus serem clientes da autora na modalidade
factoring, o caso vertente, especificamente, não se trata de operação de
factoring, por tanto não há que se falar em aditivo ou comprovante de crédito
ao Réu.

Registre-se que, para cada operação realizada é emitido um Borderô
correspondente e o devido crédito em conta. Todas as operações efetuadas
pelo requerido lhe foram entregues cópias dos respectivos Borderôs
explicitando os dados do emitente do cheque, valor, vencimento, valor das
despesas de cada cheque e o valor líquido pago.

Sendo que, os próprios requeridos apresentam, nos autos, diversas cópias
destes Borderôs, relacionados com outras operações realizadas, mas não
apresentam nenhum borderô relativo às operações realizadas com os
cheques relacionados com o caso vertente, pois não existem, pois os
mesmos foram entregues à autora,
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devidamente endossados, para pagamento de dívida dos requeridos para
com esta. (...)

(Fls. 01/02 da impugnação - Documento 40)

(...)

Trata-se o caso vertente de operação diferente das operações de factoring já
realizadas com a empresa, pois os cheques in casu foram entregues à autora
em pagamento de dívidas de operações realizadas, e inadimplidas junto à
mesma, e não para realização de nova operação de factoring, eis que a peça
inicial é intitulada AÇÃO DE COBRANÇA, o que será demonstrado no
decorrer desta, inclusive contendo cobrança de cheque emitido pelo próprio
Requerido PJ ( R$ 5.000,00 e R$ 5.960,00) e de seu vendedor ( 11 x R$
3.045,00 cada) longe de ser uma operação de factoring, literalmente.

No caso vertente, urge demonstrar desde logo que os cheques emitidos pelo
vendedor ou, como queira os requeridos, revendedor, independentemente de
nominação correta, que devidamente descortinada demonstrará o vinculo de
subordinação entre eles, foram entregues para pagamento de dívida deste
junto aos próprios contestantes e destes para com o autor, eis que o
endosso, nos termos do artigo 21 da lei 7.357/85, garante o pagamento.

Ademais, nesta sentada, para conhecimento deste Egrégio Tribunal, foi
anexada, junto aos autos, fita de somatório dos 11 cheques encaminhada
pelos requeridos com a assinatura do Sr. SERGIO CEZAR SILVA DE
ASSIS(PF), ora contestante, longe de ser caracterizada uma operação de
factoring, em se tratando de dívida pré-existente. (...)

(Fls. 04 das contrarrazões - Documento 59)

      Independentemente de tão visível contradição, o direito buscado pela
autora/apelada deverá ser, primeiramente, analisado com base na causa de
pedir inicial, qual seja, a existência de dívida decorrente diretamente do
contrato de fomento mercantil firmado entre as
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partes, anexado ao Documento 5, inclusive porque a sentença de 1º Grau
teve como fundamento justamente referida relação jurídica.

      Pois bem, pelo aludido contrato é possível depreender que as partes
ajustaram a compra total ou parcial pela contratada, a ora apelada, de títulos
de créditos resultantes de vendas mercantis ou prestação de serviços a
prazo feitas pela contratante, a empresa individual ora apelante,
representada pelo apelante pessoa física. Por meio de tal operação,
ocorreria a transferência de titularidade dos créditos da contratante para a
contratada/endossatária, que passaria a ser a legítima proprietária destes.

      Restou ainda expressamente pactuado, por meio da cláusula "7ª", que a
formalização de cada operação que seria realizada entre as partes (compra e
transferência de títulos de crédito), com a discriminação do valor da compra,
dos títulos de crédito envolvidos, da forma de pagamento e de outras
avenças, deveria ser concretizada por meio de instrumento próprio,
denominado ADITIVO ou RECIBO.

      A necessidade do aditivo precitado foi reafirmada nas cláusulas "8ª", "9ª",
"11ª", "12ª" e "15ª", merecendo especial atenção esta última, vez que
consignou que a liquidez do contrato seria apurada pela soma dos valores do
contrato principal e de todos os seus aditivos, evidenciando a necessidade
do aditivo para fins de formalização e concretização das operações, bem
como para a conformação do crédito decorrente dos títulos porventura
negociados.

      Tem-se, portanto, que cada operação de compra e transferência de título
de crédito realizada entre as partes deveria ser, obrigatoriamente, alvo de
formalização/concretização por meio de um aditivo ou recibo.

      No caso específico analisado, ficou evidenciado que o aditivo ou recibo
previsto no contrato foi representado por borderôs, tal como informado pelas
partes e comprovado pela documentação contida nos autos. Assim, para
cada operação realizada era emitido um borderô correspondente e realizado
o devido crédito em conta da contratante,
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sendo que uma cópia de cada borderô era a esta entregue, com a
explicitação dos dados do emitente do cheque, valor, vencimento, valor das
despesas de cada título e o valor líquido pago.

      Todavia, imprescindível verificar que a autora/apelada não trouxe aos
autos os borderôs atinentes aos cheques objeto desta cobrança, ou seja, não
conseguiu comprovar que referidos títulos foram-lhe entregues em virtude de
efetiva operação de fomento mercantil fundada no contrato analisado, tal
como alegou na petição inicial.

      Na verdade, ao modificar suas alegações, em verdadeira contradição já
comentada, a própria apelada asseverou que não haveria que se falar em
apresentação de borderôs relativos às operações realizadas com os cheques
examinados, pelo simples fato de que não existiriam.

      Ora, se o contrato exigia um aditivo ou recibo, in casu retratado por um
borderô, para formalização e concretização de cada operação de fomento
mercantil e se não houve a emissão de borderôs para os cheques indicados
na inicial, não há como a autora pretender que possibilidade de cobrança dos
valores expostos em tais cártulas seja analisada com base em tal relação
jurídica, porquanto não comprovado o seu direito ao crédito respectivo em
decorrência, especificamente, do contrato firmado entre as partes.

      O acima é tão claro que, após a contestação apresentada pelos ora
apelantes, por meio da qual suscitaram a ausência dos borderôs para fins de
comprovação da regularidade da operação de fomento mercantil, a
autora/apelada sustentou que não seria exigível a apresentação de borderôs
referentes aos cheques controvertidos, já que eles lhe teriam sido entregues
pelos apelantes, devidamente endossados, para pagamento de dívida pré-
existente e não relacionada àquela contratação.

      Não fosse suficiente, cumpre destacar que restou expressamente
consignado no contrato firmado entre as partes, precisamente no parágrafo
2º da cláusula 1ª, que a contratante apenas responderia e
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se responsabilizaria pelos títulos negociados acaso fossem opostas
exceções quanto à sua legitimidade, legalidade e veracidade, o que
certamente não ocorreu na hipótese, mesmo porque ora alguma ventilada.

      De tal sorte, mesmo que se pudesse supor que os cheques em questão
tivessem se originado de verdadeira operação de fomento mercantil, fato é
que apenas poderia a autora pretender cobrar diretamente dos apelantes os
valores expressos em tais cártulas acaso comprovasse a impossibilidade de
recebimento em função da existência de alguma das exceções previstas na
avença, o que não foi o caso.

      Nada obstante, ainda que não tenha sido comprovada a possibilidade de
cobrança dos títulos em discussão com fundamento na existência de efetiva
operação de fomento mercantil, embasada no contrato firmado entre as
partes, não há como deixar de apreciar o direito da autora ao recebimento
dos valores pretendidos.

      Isso porque, além de não haver qualquer prova da existência de um
contrato de CDC - crédito direito ao consumidor - entre as partes, o cheque é
título não causal, autônomo e abstrato que, a partir do momento de sua
emissão, desprende-se do negócio jurídico originário e confere ao seu
portador o direito de exigir o crédito nele expresso, sendo totalmente
dispensável a indicação da sua causa debendi.

      O art. 47 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque) confere ao portador do
cheque a prerrogativa de exigir a quantia nele expressa tanto do seu
emitente quanto de qualquer um dos endossantes da cadeia.

      Na hipótese examinada, dos treze cheques alvo da cobrança, onze foram
emitidos por terceiro e endossados primeiramente aos apelados, que por sua
vez os repassaram à autora também por meio de endosso, ao passo que os
dois cheques restantes foram emitidos diretamente pelo apelante pessoa
física, representante da empresa individual requerida, em favor da
autora/apelada.
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      Desse modo, trata-se a autora/apelada da legítima portadora de todos os
treze cheques indicados nos autos e, como tal, está autorizada a promover a
cobrança dos valores respectivos diretamente dos réu/apelantes.

      A respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES
PRESCRITOS - EMITENTE DO TÍTULO - RESPONSABILIDADE PELA
QUITAÇÃO - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - VÍCIO NO NEGÓCIO
JURÍDICO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DOS TÍTULOS - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS -
TERMO A QUO - VENCIMENTO DO TÍTULO - REFORMATIO IN PEJUS -
VEDAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- Nos termos do art. 47 da Lei 7357/85
(Lei do Cheque), são obrigados ao pagamento do valor descrito no cheque o
emitente e seu avalista, assim como os endossantes e seus avalistas. II- É
inócuo alegar que o título está fundado em negócio de factoring desnaturado,
pois o cheque constitui título de crédito dotado de autonomia e abstração,
não se exigindo demonstração de sua origem para execução/cobrança
respectiva. III- Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a
correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do
vencimento do título, para que se preserve o poder aquisitivo diante da
desvalorização da moeda, sendo que a mora se opera independentemente
de notificação. IV- Entretanto, considerando-se que só houve recurso por
parte da segunda ré, e que está vedada em nosso ordenamento jurídico a
reformatio in pejus, deve ser mantida a incidência dos juros moratórios a
partir da citação, conforme determinado em sentença.  (TJMG -  Apelação
Cível  1.0518.12.014810-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2016, publicação da súmula em
14/10/2016)

      Com relação aos dois cheques emitidos pelo apelante pessoa física
(constante de fls. 03/05 do Documento 8), os réus/apelantes insistiram na
tese de que os valores neles indicados teriam sido
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devidamente quitados, ainda que parcialmente.

      Contudo, nenhuma das provas que os apelantes trouxeram aos autos se
mostraram aptas a comprovar a quitação alegada, na medida em que as
quantias noticiadas e relacionadas na documentação por eles apresentada
não tiveram correlação alguma com os valores estampados nas cártulas.

      Da mesma forma, não há provas capazes de levar à conclusão de que as
transferências de quantias realizadas pelos apelantes em favor da
autora/apelada tiveram como escopo a quitação dos valores originais de tais
títulos ou, menos ainda, dos juros deles decorrentes.

      A impossibilidade de ser feita uma conexão entre tais pagamentos e a
cobrança exigida nesta ação fica ainda mais evidente se considerada a
existência das diversas operações realizadas entre as partes.

      Não bastasse, de extrema importância ressaltar que não há como crer
que a parte ré tenha quitado a obrigação estampada nos ditos cheques e não
tenha exigido a devolução títulos em si, permitindo que o credor mantivesse
a sua posse e, com isso, exigisse eventual e indevido novo pagamento.

      Por sua vez, não há nos autos absolutamente nenhuma prova, ou início
de prova, de que tenha havido o pagamento total ou parcial das quantias
referentes aos outros treze cheques, seja pelo seu emitente ou pelos
endossantes, os ora apelantes, os quais, vale dizer, sequer chegaram a
aventar a existência de quitação de tais títulos, pelo que resta concluir que
expressam valores em aberto, passíveis de cobrança pela sua portadora.

      E não havendo provas realmente concretas de quitação total ou parcial
das quantias estampadas nos cheques controvertidos nestes autos, não
resta qualquer solução senão a manutenção da sentença de 1º Grau, não por
seus próprios fundamentos, mas sim pelos contidos no corpo deste voto.
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      Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na
íntegra a respeitável decisão hostilizada.

      Custas recursais pelos réus/apelantes, aos quais competirá o pagamento
também dos honorários advocatícios de sucumbência, que ora majoro para o
importe total de 12% (doze por cento) do valor da condenação, em
observância ao preceito do §11 do art. 85 do CPC/2015.

DES. JOÃO CANCIO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER - De acordo com o(a)
Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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