
QUINTACÂMARA CÍVEL
AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 143326/2013 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE:RICARDO ADIRMASO

AGRAVADO: RONI HENRIQUEMENDONÇA

Número do Protocolo: 143326/2013
Data de Julgamento: 05-02-2014

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUES NOMINAIS – ENDOSSO EM

BRANCO – COBRANÇA PELO PORTADOR – ILEGITIMIDADE DO

AGRAVADO, AFASTADA – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO

DIREITO POSTULADO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO –

DECISÃOMANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Caracterizado o endosso em branco pela assinatura no verso das

cambiais pelo tomador ou pelo endossante, legitima a sua tradição em

beneficio do portador, possibilitando, de conseguinte, o prosseguimento da

execução.
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AGRAVANTE:RICARDO ADIRMASO

AGRAVADO: RONI HENRIQUEMENDONÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS

Egrégia Câmara:

Ricardo Adir Maso interpôs recurso de agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo contra a decisão interlocutória (fls. 08/09) proferida

pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução por

Título Extrajudicial (n. 0000175-15.2013.8.11.0015), que julgou improcedente a

exceção de pré-executividade oposta.

Aduz em suas razões recursais (fls. 02/07), a ilegitimidade do

exequente para figurar no polo ativo da lide, ante a exigência do art. 19 da Lei n.

7.357/85, exigindo o prévio endosso do cheque, emitido nominalmente, para

regularidade de sua posse por outrem.

Inconformado, interpôs o presente recurso de agravo visando

garantir o efeito suspensivo à decisão atacada, como medida destinada a impedir lesão

grave e de difícilreparação.

O pleito liminarfoi indeferidona decisão de fls. 18/20-TJ.

Às fls. 27/28-TJ, advieram as informações do juiz monocrático,

noticiando o cumprimento do art. 526 do CPC e, em juízo de retratação a manutenção

da decisão combatida.

As contrarrazões foram acostadas às fls. 31/35-TJMT, pugnando

pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2014.
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V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por Ricardo AdirMaso, contra a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara

Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução por Título Extrajudicial (n.

0000175-15.2013.8.11.0015), que julgou improcedente a exceção de pré-executividade

oposta.

Depreende-se dos autos que o Agravante emitiu os cheques

nominais (n. 900187 e n. 900188) à empresa Treze Administradora de Bens Ltda no

valor global de R$18.000,00(dezoito mil reais), objeto da ação executiva e, ofereceu

exceção de pré-executividade em face da ilegitimidade do exequente/Agravado para

propor a ação, em razão dos títulos não ostentarem o endosso necessário à transferência

da titularidade para terceiro.

Nada obstante, sua pretensão foi julgada improcedente (fls.

38/39), ensejando a interposição do presente agravo.

Feito este intróito, passo ao julgamento do mérito recursal.

Do exame dos autos se verifica que a insurgência cinge-se a

discutir a ilegitimidadedo Agravado para o pólo passivo da ação executiva, uma vez que

os cheques foram emitidos nominalmente à pessoa jurídica, não apresentando o

necessário endosso para a regular transferência de titularidade.

Delimitado o objeto recursal, a análise do mérito se restringirá a

questão processual suscitada, em face da pretensão de suspensividade da decisão que

julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, incumbe a constatação da demonstração dos

requisitos dos arts. 527, III e 558, ambos do Código de Processo Civil em favor do

Agravante.

A instrução processual carreada em fundamento às alegações do

Agravante não evidenciou a plausibilidade do direito reclamado, posto que os títulos
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extrajudiciais (cheques) revelaram o endosso em branco, qual seja, o endosso

caracterizado pela assinatura no verso da cambial pelo tomador ou pelo endossante

legitimandoa sua tradição em benefíciodo portador.

Em concreto, se verifica que os cheques nominais emitidos pelo

Agravante para as pessoas jurídicas em referência, receberam o mencionado endosso em

branco através de assinatura e carimbo no verso dos cheques, transmitindo, assim, a

titularidade destes ao portador/Agravado, de modo a eliminar por completo eventual

vício de nulidade.

Essa constatação possibilita o prosseguimento da execução ante

a sinergia da decisão agravada com o pensamento jurisprudencial assente, consoante

declinado na decisão de fls. 18/20, não surgindo nos autos nenhum fato capaz de

modificaro universo jurídico existente no momento da interposição do recurso.

A propósito transcreve-se os arestos colacionados na referida

decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO

EM BRANCO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

O acolhimento da exceção de pré-executividade está vinculado

à comprovação escorreita da nulidade que macula o feito.

Na hipótese, ao contrário, os elementos de prova colacionados

ao instrumento, em especial a existência de três assinaturas no verso do

cheque, conduzem à conclusão da existência de endosso em branco pela

empresa nominada no título.

Legitimidade do portador de cheque nominal a terceiro, que

recebeu título mediante endosso. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por

decisão monocrática.(TJ-RS – AI 70045630530 – Décima Oitava Câmara

Cível, Rel. Nelson José Gonzaga, j. em 09.11.2011,DJ 10.11.2011).

APELAÇÃO. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO.
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POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO PORTADOR DO TÍTULO.

ILEGITIMIDADE ATIVAAFASTADA.RECURSO PROVIDO.

Tendo ficado esclarecido que a assinatura que consta no verso

do cheque nominal é de procurador formal da empresa credora, é viável a

propositura da ação de cobrança por quem se encontre na posse do título,

pois se trata de endosso em branco. (TJRS - AP 70053927059, Décima

Nona Câmara Cível, Rel. Eugênio Facchini Neto, j. em 23.04.2013, DJ

25.04.2013)

Inexistindo, portanto, vício a embasar o acolhimento da exceção

de pré-executividade ou a suspensão da decisão agravada pela instância ad quem, não há

procedência nas razões recursais deduzidas.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de

instrumento interposto e, nego-lhe provimento, para manter incólume a decisão

recorrida.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA

CÂMARACÍVEL do Tribunalde Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES.

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLEUCI

TEREZINHA CHAGAS (Relatora), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal

convocado) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão:

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORACLEUCI TEREZINHA CHAGAS - RELATORA
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