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C O N T R A T O  D E  F O M E N T O  M E R C A N T I L  -  A U S Ê N C I A  D E
APRESENTAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS RELATIVOS A CADA
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PRAZO DETERMINADO - TÍTULOS EMITIDOS APÓS O TERMO FINAL DA
GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO FIADOR.

- Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente,
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula,
que constitui a causa debendi, nos termos do entendimento expresso no
Enunciado de n.º 531 da Súmula de Jurisprudência dominante do STJ.

- Nos termos do artigo 819 do Código Civil, a fiança deve ser interpretada de
forma restritiva, não sendo possível a ampliação da garantia prestada com
termo certo, para abranger débitos constituídos quando já transcorrido,
integralmente, o prazo pelo qual o fiador se obrigou, se inexistente prova de
prorrogação desse contrato acessório.
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      Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA

RELATOR.

DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA (RELATOR)

V O T O

           Trata-se de recurso de Apelação interposto por Silvania Aparecida
Braga Emídio. contra sentença (fls. 191/195) proferida pelo douto Juízo da
1.ª Vara Cível da Comarca de Ubá que, em Ação Monitória ajuizada por
Dunas Fomento Mercantil Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, para constituir, em favor da Autora, ora Apelada, título executivo
judicial no valor dos cheques apresentados com a inicial - exceto aqueles de
n.ºs 000056 e 850145 -  a ser corrigido monetariamente desde a data do
vencimento de cada um, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês a partir da data da primeira apresentação à instituição financeira.

           Pretende a Apelante, com seu inconformismo, ver reformada a
sentença combatida, de modo a ter lugar a total improcedência da pretensão
inicial, ou, quando nada, ser afastada a sua responsabilidade relativamente
aos cheques com vencimento posterior a 10.06.2010.

           Em suas razões recursais, alega, em resumo, que, nos termos da
cláusula décima terceira do contrato de fomento mercantil firmado,
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pela Apelada, com a empresa Armazém São Cristóvão Ltda. - ME, a fiança
prestada por ela, Apelante, tinha prazo certo, de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, não se podendo interpretar a garantia de forma extensiva, como
feito pelo douto Juízo de 1.º grau; que a fiança extinguiu-se em 10/06/2010,
não sendo possível lhe impor a responsabilidade por títulos, emitidos pela
referida pessoa jurídica, com vencimento posterior à referida data; que não é
possível, à Apelada, realizar a cobrança dos títulos sem apresentar os
termos aditivos relativos às operações realizadas, que representam parte
integrante do contrato de fomento mercantil, a teor do que estabelece sua
cláusula quinta; que os aditivos contratuais seriam necessários à
comprovação dos juros aplicados e outras condições do negócio, pelo que
não há certeza ou liquidez quanto ao crédito exigido.

           Dispensado o preparo, por litigar a Apelante sob o pálio da gratuidade
judiciária concedida em 1.º grau.

           Às fls. 209/231, constam contrarrazões da parte Apelada, que requer,
preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária, benefício que, à vista
dos documentos de fls. 232/265, lhe defiro, apenas para fins recursais.

           É o relatório.

           Passo ao voto.

           Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de
admissibilidade.

           No mérito, entendo merecer parcial provimento o inconformismo.

           Quanto à alegação de ausência de certeza e liquidez do crédito, por
falta de apresentação dos aditivos contratuais relativos às operações de
fomento mercantil realizadas, não vejo assistir razão à Apelante.
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           Como sabido, a ação monitória é instrumento processual que se
destina à exigência de cumprimento de obrigação - de pagar, dar, fazer ou
não fazer - lastreada em "prova escrita sem eficácia de título executivo"
(artigo 700 do vigente CPC, correspondente ao artigo 1.102-A do CPC de
1973)

           Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, ao ajuizar ação
monitória, objetiva a parte abreviar o caminho para chegar à execução
forçada, o que talvez lhe seja possível, sem passar por todo o caminho do
procedimento ordinário, se o réu não se interessar pela discussão da
obrigação.

           Leciona o referido doutrinador:

"A diferença (...) entre o procedimento comum de cognição e o procedimento
monitório está em que o contraditório, naquele, é instaurado obrigatoriamente
pelo autor; enquanto, no último, o contraditório é de iniciativa do réu (por
meio de embargos) e, acima de tudo, é meramente eventual (contradittorio
differito, na linguagem de Mandrioli). Se, destarte, o réu não se interessar
pelo aforamento dos embargos, não se instaurará contraditório algum e, de
plano, o credor terá acesso ao processo de execução, por simples decurso
de prazo e em consequência da preclusão do direito do devedor de embargar
a ação monitória". ("Curso de Direito Processual Civil", volume III. Rio de
Janeiro: Forense, 2012).

           A respeito, vale menção o entendimento expresso no Enunciado de
n.º 531 da Súmula de Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a dispor que "em ação monitória fundada em cheque prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula".

           Desnecessária, pois, a demonstração, pelo autor, da causa debendi,
incumbindo ao réu, fazer a comprovação, se os alegar em sua defesa, de
fatos impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inicial, nos termos do
artigo 373, inciso II, do vigente Código de Processo Civil.
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            No caso em tela, a Apelante não cuidou de produzir qualquer prova
de que, nos valores dos cheques apresentados com a peça de ingresso,
tenham sido incluídos, como alegado, juros acima do limite legal, ou
quaisquer encargos indevidos.

           Nessas circunstâncias, não está a merecer reparos a sentença
combatida, pela qual constituído título executivo em favor da Apelada.

           Em situações semelhantes, assim já se pronunciou este Tribunal:

"AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - CHEQUE
PRESCRITO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - TERMO INICIAL
- APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DO FEITO
EXECUTIVO E DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - TÍTULO HÁBIL A
INSTRUIR A AÇÃO - RÉ - ÔNUS DE PROVAR QUE O VALOR NÃO É
DEVIDO - NÃO COMPROVAÇÃO. Benefícios da justiça gratuita concedidos
ao apelante, com efeito ex tunc. O prazo de prescrição da ação monitória,
que visa ao recebimento de crédito constante de cheque prescrito, é de 5
anos, conforme estatuído no art. 206, §5º, inciso I, do novo Código Civil. Tal
prazo inicia-se após o decurso do prazo para ajuizamento do feito executivo
e da ação de locupletamento. O cheque prescrito é documento hábil a instruir
ação monitória, não sendo o credor obrigado a expor, nem, muito menos, a
provar a causa debendi, cabendo ao devedor, se o desejar, demonstrar que
o valor inscrito nos títulos não é devido, nos termos do art. 333, II, do CPC.
Justiça gratuita concedida. Preliminar de falta de pressuposto processual e
prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso desprovido."
(Apelação Cível n 1.0625.10.004796-2/001, Relator: Eduardo Mariné da
Cunha, DJ: 11/05/2011)

"AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PROVA ESCRITA - CAUSA
DEBENDI - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - DESCONSTITUIÇÃO DA
DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA. - Havendo a empresa autora
juntado o cheque prescrito emitido pela parte ré, não se faz necessária a
declinação da causa debendi para que seja o mesmo
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constituído em título judicial, cabendo ao demandado, se for o caso,
comprovar a inexistência da dívida. - Como os ora apelantes não se
desincumbiram do ônus de comprovar a existência, de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito pleiteado, cumpre condená-los ao
pagamento da dívida representada pelos cheques prescritos." (Apelação
Cível n° 1.0183.07.131602-4/002, Relator: Des. Lucas Pereira, DJ:
12/08/2010)

           No que se refere, de outro lado, à pretensão recursal destinada à
limitação da responsabilidade da Apelante, na condição de fiadora, pela
quitação dos valores dos títulos apresentados com a inicial, entendo ser
merecedora de acolhida.

           E assim porque, da simples leitura da Cláusula Décima Terceira do
contrato de fomento mercantil firmado, pela Apelada, com a empresa
Armazém São Cristóvão Ltda. - ME, verifica-se que a fiança prestada pela
Apelante, de fato, tinha prazo determinado, de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, com termo final também expresso, qual seja, 10.06.2010.

           O mesmo prazo, aliás, foi estabelecido para o contrato principal,
inexistindo previsão de prorrogação automática, seja deste, seja da garantia
pessoal oferecida pela Apelante.

           Também não há nos autos, de outro lado, comprovação - aliás, sequer
alegação - de que a fiança tenha sido prorrogada após o decurso do prazo
supramencionado, o que, registre-se, dependeria de nova manifestação de
vontade por parte da Apelante.

           Ora, nos termos do artigo 819 do Código Civil, a fiança deve ser
interpretada de forma restritiva, não sendo possível a ampliação da garantia
prestada, para abranger débitos constituídos quando já transcorrido,
integralmente, o prazo pelo qual o fiador se obrigou.

           Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados deste Tribunal:
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"DECLARATÓRIA.  F IANÇA.  INTERPRETAÇÃO RESTRIT IVA.
EXONERAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA.

Não se admite interpretação extensiva à fiança. A fiança persistirá dentro do
prazo determinado no contrato. Prorrogado o contrato sem a anuência
expressa do fiador, ficará o mesmo exonerado da obrigação.

A divergência acerca da interpretação de normas contratuais não gera
indenização por dano moral, por ausência de ato ilícito."  (Apelação Cível n.º
1.0024.07.788131-6/003, Relator Des. José Affonso da Costa Côrtes , 15ª
Câmara Cível, julgado em 13/09/2012, com publicação no DJe de
28/09/2012)

"COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTO DE CHEQUES -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - POTESTATIVIDADE - FIANÇA -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
COMPENSAÇÃO VEDADA. [...] 4. O instituto da fiança deve ser interpretado
restritamente, não sendo possível admitir a responsabilidade dos fiadores por
encargos contratuais decorrentes do contrato de desconto de cheques,
prorrogado automaticamente pela instituição financeira sem a anuência
daqueles, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 5. Se um
dos fiadores é o emitente de cheques não descontados por falta de provisão
de fundos, persiste a sua responsabilidade solidária com o devedor principal.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência não são compensáveis, por
pertencerem aos advogados, não às partes." (Apelação Cível n.º
1.0043.07.010717-2/001, Relator Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18.ª
Câmara Cível, julgado em 11.08.2009, com publicação no DJe de
10.09.2009)

"APELAÇÃO CÍVEL -  PRELIMINAR -  INTERESSE DE AGIR
DEMONSTRADO. SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA FIANÇA - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO
F I A D O R  Q U A N T O  A O  C O N T R A T O  D E  P R O R R O G A Ç Ã O  -
IMPOSSIBLIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA FIANÇA -
INEXIBIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL - REQUISITOS PRESENTES
- CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM
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INDENIZATÓRIO - PRUDENTE ARBÍTRIO. [...] 3- O Código Civil, no artigo
819, preceitua que a fiança não admite interpretação extensiva, de modo que
somente é possível obrigar os fiadores quanto aos contratos prorrogados se
houver anuência expressa daqueles nos aditivos.4- A anuência no contrato
primitivo quanto a possíveis prorrogações não obriga o fiador, visto que lhe
deve ser dada ciência do que estará sendo prorrogado, quando, então,
poderá optar por manter ou não a fiança nos termos da nova tratativa.5-
Provados os requisitos ensejadores do dever indenizatório, impõe-se essa
obrigação. [...]" (Apelação Cível n.º 1.0499.08.010646-5/001, Relator Des.
Pedro Bernardes, 9.ª Câmara Cível, julgado em 03.11.2009, publicado no
DJe de 03/11/2009).

           Nessas circunstâncias, impõe-se a reforma parcial da sentença
combatida, de modo a ser limitada a responsabilidade da Apelante ao
pagamento, tão somente, dos débitos constituídos até o dia 10.06.2010,
termo final da fiança concedida.

           Tratando-se de cheques, que, como sabido, são títulos
representativos de ordem de pagamento à vista, deve-se levar em conta,
para fins de definição da data de surgimento da obrigação - e, portanto, dos
limites da responsabilidade da Apelante - a data da emissão.

           Registre-se, por relevante, que, apesar de ter sido emitido
anteriormente à referida data, o cheque de n.º 850145, do Banco do Brasil,
teve seu valor excluído do título judicial constituído em 1.º grau, e, portanto,
não pode ser cobrado da Apelante.

           Em relação ao pedido, formulado nas razões recursais, de
reconhecimento da procedência parcial dos Embargos Monitórios, em
relação aos juros de mora incidentes sobre o cheque de n.º 850334,  verifica-
se, como bem constatado pelo douto Juízo de 1.º grau, que não houve
sucumbência da Apelada, uma vez que, houve mero erro material na
elaboração da planilha de cálculo apresentada com a inicial, corrigido de
forma tempestiva.
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           Quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios em favor dos
Procuradores da Apelante, tenho que, mesmo com a limitação da
responsabilidade dela, nos termos da fundamentação acima, permanece a
sucumbência mínima da Apelada, posto que a pretensão deduzida na inicial,
de constituição de título executivo judicial, foi acolhida, ainda que com decote
de alguns valores.

           Tem lugar, assim, a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do
Código de Processo Civil, a dispor que "Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários."

           Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, e o faço para,
reformando, em parte, a respeitável sentença combatida, limitar a
responsabilidade da Apelante, na condição de fiadora, ao pagamento do
valor dos cheques que, incluídos na condenação, tenham sido emitidos até o
dia 10.06.2010, quais sejam, os de n.ºs 000045, da SICOOB Guaranicredi, e
000255, do Banco Bradesco.

           Tendo em vista o que ficou decidido, imponho às partes, na proporção
de 70% (setenta por cento) para a Apelante e 30% (trinta por cento) para a
Apelada, a responsabilidade pelas custas e honorários recursais - estes
fixados, com base no artigo 85, §11, do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o
valor atribuído à causa - cuja exigibilidade, todavia, ficará suspensa, em
relação a ambas, por litigarem sob o pálio da gratuidade judiciária.

           É como voto.

DES. AMORIM SIQUEIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. JOSÉ ARTHUR FILHO - De acordo com o(a) Relator(a).
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              SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."
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