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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.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0518.12.014810-2/001 - COMARCA DE POÇOS DE
CALDAS - APELANTE(S): GRÁFICA SULMINAS LTDA - APELADO(A)(S):
MAXICRED POÇOS FACTORING LTDA.

A C Ó R D Ã O

1



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

      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.

DES. JOÃO CANCIO

RELATOR.

DES. JOÃO CANCIO (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de apelação cível interposta pela GRÁFICA SULMINAS LTDA.
contra a r. sentença proferida nos autos da "Ação Monitória" ajuizada pela
MAXICRED POÇOS FACTORING LTDA. em face da ora recorrente, que
rejeitou os embargos monitórios.

      Em suas razões (fls.112/124), a recorrente alega que a estipulação da
cláusula pro solvendo desnatura o contrato de factoring, devendo-se
considerar eventual endosso praticado com efeito de mera cessão civil de
crédito, desconsiderando a cláusula que prevê a responsabilidade do
faturizador pela solvência dos títulos.

      Argumenta que ante a entrega dos cheques de emissão da própria
empresa faturizada para a faturizante, está clara a existência de vício de
simulação no negócio jurídico, pois aparenta conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente conferem ou transmitem.
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      Afirma que os cheques em questão devem ser declarados nulos, com
base no art.167 do Código Civil, devendo ser extinto o processo com base no
art.485, IV do CPC, por ausência de pressuposto válido e regular do
processo.

      Aduz haver excesso na cobrança, pois os valores dos cheques não
representam a dívida neles materializada, tendo sido cobrados encargos
exorbitantes, afirmando ter quitado o valor de R$4.671,30, conforme recibo
juntado aos autos.

      Sustenta que a correção monetária deve ocorrer a partir do ajuizamento
da ação e os juros moratórios devem incidir após a citação, e ao mesmo
tempo, que "não há que se falar em juros de mora se inexistente a mora",
pugnando para que sejam julgados procedentes o embargos para que seja
decotado o valor cobrado sob tal rubrica.

      Contrarrazões às fls.137/139.

      É o Relatório.

      Passo a decidir.

      Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

      Trata-se de ação monitória através da qual a autora visa receber da ré o
crédito materializado nos cheques nº1383, 1385, 1386, 1390, 1391, 1397, do
Banco Itaú Unibanco, Agência nº0267, de Poços de Caldas, emitidos pela ré
(ora recorrente), em 31/05/11, 31/05/11, 31/05/11, 30/12/11, 30/01/12 e
10/10/11, respectivamente, que, corrigido monetariamente e acrescido de
juros de mora, totalizava R$$94.345,88, à época da propositura da ação.

      Citada, a ré opôs embargos às fls.16/26.

      A D. Sentenciante rejeitou os embargos monitórios, declarando
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constituído de pleno direito os títulos executivos, convertendo o mandado de
pagamento em mandado executivo, com fundamento no art.702, §8º do
CPC/15, e condenando a requerida/embargada ao pagamento dos valores
dos respectivos cheques, atualizados a partir dos seus respectivos
vencimentos e acrescidos de juros de 1% a contar da citação.

      Inconformada, a ré apela, nos termos já relatados.

      Eis os contornos da lide.

      Em que pese a alegação da recorrente de que o negócio que gerou a
emissão dos cheques (facturing) estaria desnaturado ante a estipulação da
cláusula pro solvendo, tal fato não afasta sua legitimidade para responder
pela dívida materializada nos títulos.

      Conforme estabelecido no 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.

      Descabida, portanto, a alegação da recorrente de que não responde pela
dívida, já que é a emitente do cheque no qual se embasa a presente ação
monitória.

      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.

      Via de regra, o cheque se desvincula do negócio que lhe deu causa,
sendo que, em virtude da literalidade, abstração e autonomia do cheque, o
portador, em regra, nada precisa provar com relação à sua origem e a
formação do crédito ali materializado, já que prevalece a presunção legal de
legitimidade do título cambiário.

      Segundo a jurisprudência do STJ, o ajuizamento de ação monitória
baseada em título de crédito prescrito é dispensável a demonstração
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da origem do crédito (causa debendi), sendo suficiente a instrução da inicial
com o título, restando atribuído ao réu o ônus da prova da inexistência da
dívida, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO
DE FORMALIDADES. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA
PRESCRITA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DO EMITENTE. 1. (...)omissis. 2. A orientação jurisprudencial desta
Corte Superior é no sentido de que na ação monitória, instruída com título de
crédito que perdeu a eficácia executiva, é desnecessária a demonstração da
causa de sua emissão, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência
do débito. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 848072/MS -
REL. MIN. VASCO DELLA GIUSTINA - 3ª TURMA - 18/06/2009)(g.n.)

      No mesmo diapasão, assim vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO - LEGITIMIDADE ATIVA DA
EMPRESA APELADA RECONHECIDA - INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI
DO TÍTULO - DESNECESSIDADE - CHEQUE PRESCRITO - DOCUMENTO
HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE
CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO
PRETENDIDO - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA -
TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO - JUROS DE
MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - OMISSÃO A SER SANADA. O portador
do cheque prescrito é parte legítima para a propositura da ação monitória,
dispensando a demonstração da sua causa debendi. Sendo a cobrança
fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a Ação
Monitória, que foram emitidos pela embargante/apelante, bem como não
tendo esta conseguido comprovar a existência de qualquer elemento capaz
de modificar, impedir ou extinguir o direito da embargada/apelada ao
recebimento da quantia devida, legítima é a cobrança. Deve ser sanada a
omissão
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contida na sentença de 1º Grau para determinar que a correção monetária
incida a partir da data prevista para o vencimento do título, a qual
corresponde à data da sua emissão. Os juros de mora devem incidir a partir
da citação, por aplicação do disposto no art. 219 do CPC."(AC Nº
1.0105.10.007427-4/001 - REL. DES. ARNALDO MACIEL - 18ª CÂMARA
CÍVEL - PUB. 16.01.2012)(g.n.)

"AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA -
CHEQUE - CAUSA DEBENDI - DEMONSTRAÇÃO DESNECESSÁRIA -
Passado o prazo para o ajuizamento da ação executiva, perde o cheque sua
natureza cambiariforme, transmudando-se para um quirógrafo representativo
de uma relação negocial, hábil a embasar a ação monitória, nos termos da
Súmula 299-STJ, se amoldando na definição de instrumento particular
representativo de dívida líquida, contida no art. 206, § 5º, inc. I, do Código
Civil de 2002. - Quando a ação tem por objeto título prescrito, a sua juntada,
por si só, torna prescindível a demonstração da causa debendi."(AC N°
1.0240.09.017964-1/003 - REL. DES. MOTA E SILVA - 18ª CÂMARA CÍVEL
- PUB. 17.10.2011 - g.n.)

      In casu, a recorrente/embargante deixou de comprovar qualquer vício no
negócio jurídico que teria ensejado à emissão dos cheques, e, muito menos,
que teria ocorrido qualquer das hipóteses do art.167 do Código Civil, para
que se possa falar em nulidade dos títulos por simulação.

      Não restou demonstrado, tampouco, tenha havido a cobrança de
encargos exorbitantes por parte da autora, a fim de caracterizar o alegado
excesso, nem a alegada quitação parcial da dívida existente, com base nos
recibos juntados às fls.29/30.

      Tem-se que, instruída a ação monitória com títulos executivos prescritos,
incumbia à ré, por força do art.333, II, do CPC/73 e 373, II do CPC/15, o ônus
de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte
autora, de modo que, deixando de fazê-lo, há que se manter a improcedência
dos embargos à monitória.
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      Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir do vencimento de
cada título, pois, embora atingidos pela prescrição, representam dívida
líquida e certa, a ser atualizada desde o respectivo vencimento para que se
preserve o poder aquisitivo diante da desvalorização da moeda, mostrando-
se acertada a sentença primeira, no pertinente.

      No que tange aos juros de mora, vinha entendendo que estes deveriam
incidir desde a citação, por força do disposto no art. 219 do Código de
Processo Civil:

"Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui
em mora o devedor e interrompe a prescrição."

      Entretanto, melhor analisando a questão, e considerando que, em se
tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a mora se opera
independentemente de notificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil,
os juros moratórios devem igualmente incidir desde o vencimento do título,
conforme restou pacificado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial
1.250.382-RS, confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO
MONITÓRIA -  NOTA PROMISSÓRIA -  RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em
regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação
contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros
moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de
nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição
contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da
dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com
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vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não
interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia
do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.-
Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data
do vencimento da dívida. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº
1.250.382/RS - Corte Especial - Rel. MIN. SIDNEI BENETI - j. 02.04.2014)

      Dessa forma, independentemente de notificação do devedor, a mora
operou-se a partir do vencimento de cada título, sendo exigíveis, a partir de
cada vencimento, a correção monetária e os juros de mora.

      Todavia, considerando-se que só houve recurso por parte da 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. (fl.110)

      CONCLUSÃO

      Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

      Custas recursais pela recorrente.

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

DES. VASCONCELOS LINS - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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