
Tribunal de Justiça de Minas Gerais

1.0040.14.005790-8/001Número do 0057908-Númeração

Des.(a) Pedro AleixoRelator:

Des.(a) Pedro AleixoRelator do Acordão:

02/03/2016Data do Julgamento:

11/03/2016Data da Publicação:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL -
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - CHEQUE - ENDOSSO -
EMPRESA DE FACTORING - INDIFERENÇA - ENDOSSO COMPROVADO
- INEQUÍVOCA RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE AO
ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA.

1 - Diferente do âmbito penal, os recursos aforados na seara cível são
marcados por rigorosas exigências que, uma vez não atendidas, impedem
que o Tribunal ad quem possa conhecer e analisar a controvérsia. Nos
termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, "a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento da matéria impugnada", ao passo que, não tendo as
razões recursais explicitado "os fundamentos de fato e de direito" pelos quais
buscava a procedência total dos pedidos rejeitados no julgado recorrido,
impera-se o não conhecimento das matérias que não foram regularmente
impugnadas.

2 - Residindo nos títulos executados o inequívoco "endosso", é de ser
afastada a tese de ocorrência de cessão de créditos, mostrando-se
indiferente a atividade empresarial exercida pela endossatária.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0040.14.005790-8/001 - COMARCA DE ARAXÁ -
APELANTE(S): PRATINHA AUTOMOVEIS LTDA - APELADO(A)(S):
KARAIBA FOMENTO MERCANTIL LTDA
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A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em CONHECER PARCIAL DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO.

DES. PEDRO ALEIXO

RELATOR

DES. PEDRO ALEIXO (RELATOR)

V O T O

       Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PRATINHA
AUTOMÓVEIS LTDA. contra a r. Sentença de fls.105/106, que julgou
improcedente os Embargos opostos à Execução nº0040 13 001716-9,
movida por KARAIBA FOMENTO LTDA..

       Explica a Apelante, que as partes firmaram contrato denominado
factoring e, citando precedente jurisprudencial, alegou, ao final de suas
razões, resumidamente, que a Embargada ora Apelada não possui
legitimidade para cobrança dos títulos, uma vez que a condição da
faturização é o não regresso, ou seja, não existe direito de regresso do
faturizador para o faturizado.

       Dessa forma, pleiteia o provimento do Recurso para refomar a Sentença,
julgando totalmente procedente os pedidos iniciais.

       A peça recursal de fls. 109/128, veio acompanhada do

2



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

comprovante de pagamento das custas (fls.129/130).

       O apelo restou recebido à fl.131.

       Intimada, a Apelada respondeu o Recurso, apresentando contrarrazões
às fls.133/144, pugnando, fundamentadamente, pela total improcedência do
apelo.

       Aportando os autos a esta Instância, foi determinada a intimação da
Apelante para complementação do preparo recursal (fl.152), providência
atendida às fls.155/157.

       É O RELATÓRIO. DEIDO.

       Em secundário juízo de admissibilidade, conheço parcialmente do
Recurso de Apelação, isso porque, em minuciosa leitura da peça recursal
(fls.109/128), vejo que a Apelante embora tenha requerido ao final das
razões recursais a procedência total dos pedidos iniciais, é de se ater que a
irresignação submetida a esta Instância, em que pese ter sido
contextualizada em nada mais nada menos que vinte laudas, cuidou tão
somente de questionar a legitimidade da Apelada Karaiba Fomento Mercantil
para o fim de reclamar o adimplemento do título executivo que lastreia os
autos da Execução nº0040 13 001716-9.

       Dentro desse contexto, relembro que diferente do âmbito penal, os
recursos aforados na seara cível são marcados por rigorosas exigências que,
uma vez não atendidas, impedem que o Tribunal ad quem possa conhecer e
analisar a controvérsia.

       Referidos requisitos, a exemplo, mostram-se assentados no artigo 514
do Código de Processo Civil, que traz a seguinte redação:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito;
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III - o pedido de nova decisão.

       Mais adiante, o artigo 515, caput, também da legislação processual civil,
dispõe que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada".

       Nesse parâmetro, apesar de a Apelante ter cumprida as exigências dos
incisos I e III do artigo 514 do Código de Processo Civil, lamentavelmente,
deixou de cumprir o requisito mais importante do elenco trazido pelo
legislador, ou seja, não cuidou de explicitar "os fundamentos de fato e de
direito" pelos quais buscava a procedência total dos pedidos rejeitados pelo
douto Sentenciante a quo.

       Logo, a não ser o questionamento acerca da legitimidade da Apelada
para receber o crédito executado no processo de nº0040 14 001716-9, que a
Apelante fundamentadamente impugnou no Recurso de Apelação em análise
(fls.109/128), creio que as demais matérias não contestadas em sede
recursal, não poderão ser conhecidas por esta Instância.

       Em caso similar, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO -  AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 514 DO CPC - INOBSERVÂNCIA - NÃO
CONHECIMENTO - ARTIGO 557 DO CPC - APLICABILIDADE. 1. Não deve
ser conhecido o recurso que infringir o disposto no artigo 514 do Estatuto
Processual, deixando de explicitar as razões fáticas e jurídicas pelas quais a
parte entende ter havido erro de procedimento ou de julgamento, inexistindo
óbices à aplicação do artigo 557 do mesmo diploma legal.  (TJMG -  Agravo
1.0003.11.002916-6/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha
Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2015, publicação da
súmula em 08/09/2015)

       Mormente às anotações acima, trago em regime de discussão
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somente a legitimidade da Apelada para reclamar o crédito exequendo,
deixando de conhecer os demais pedidos não fundamentados pela Apelante.

       Prosseguindo com o julgamento, denota-se que o argumento da
Apelante PRATINHA AUTOMÓVEIS LTDA. - EPP, é no sentido de que no
caso em tela, a Embargada/Apelada não possui legitimidade para cobrança
dos títulos, uma vez que a condição da faturização é o não regresso, ou seja,
não existe direito de regresso do faturizador para o faturizado.

       Por sua vez, a Apelada, em suas contrarrazões, diz que a execução de
crédito representado pelos cheques repassados pela Apelante, esta, em
virtude da disposição legal de garantir a existência do crédito cedido,
assumiu a dívida e confessou o débito avalizando e endossando os títulos.
Frisou, ainda, que pelo negócio da faturização, uma das reponsabilidades da
empresa faturizada, ora Apelante, é "responsabilizar-se pela existência do
crédito negociado, isto é, pelo vício oculto ou redibitório".

       Elencados, pois, os pontos da controvérsia, de pronto é possível dizer
que o recurso da Apelante é improcedente.

       Com efeito, o presente caso dispensa desnecessárias delongas,
resolvível à letra fria da Lei 7.357/85, precisamente pelos artigos 17, 20
(primeira parte) e 21, senão vejamos:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula
expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou
outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem
novamente endossar o cheque.
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Art. 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque.

Art. 21 Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento.

        Como visto, a legislação que rege a matéria (cheque), não deixou
margem à dúvida de que o endossante é o garantidor do pagamento do
crédito aposto no título.

       Partindo-se dessa premissa, se fosse do querer do legislador distinguir
em quais hipóteses o endossatário (quem recebe todos os direitos
resultantes do cheque - artigo 20 - Lei 7.357/85), não teria o aludido "direito"
de reclamar o crédito que lhe foi transmitido pelo endosso, é claro que tais
exceções estariam elencadas no ordenamento, todavia, se elas não existiram
no corpo da Lei, torna-se inapropriada a pretensa descaracterização da
legitimidade da Apelada para cobrar o recebimento do cheque que lhe foi
endossado, mostrando-se indiferente, portanto, o fim empresarial que exerce
a endossatária.

       Referido entendimento há muito já se encontra sedimentado no âmbito
do colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo-se destacar o seguinte
precedente:

CHEQUE - ENDOSSO - FACTORING - RESPONSABILIDADE DA
ENDOSSANTE-FATURIZADA PELO PAGAMENTO. - Salvo estipulação em
contrário expressa na cártula, a endossante-faturizada garante o pagamento
do cheque a endossatária-faturizadora (Lei do Cheque, Art. 21). (REsp
820.672/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 01/04/2008)

       Lado outro, não deixei de me ater que a Apelante, com o fim de
questionar a legitimidade da Apelada para executar a dívida, utiliza-se do
argumento de que, em verdade, o título executivo originou-se de uma cessão
de crédito, o que desobriga ela Apelante quanto à solvência da dívida, eis
que tendo o título sido negociado com uma empresa de factoring, esta
assume os riscos da cobrança e,
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eventualmente, da insolvência do devedor.

       Contudo, também carece de razão a tese alhures.

       É que a situação dos autos não se adequa ao instituto da cessão de
crédito regida pelo Código Civil (artigos 286/298), especialmente porque ao
visualizar os títulos executivos constantes do processo de execução nº0040
13 001716-9, é possível verificar que a Apelante PRATINHA AUTOMÓVEIS
LTDA. CNPJ Nº42.904.003./0001-08, apôs sua assinatura endossando à
Apelada as referidas cártulas, inclusive, consta do carimbo, um pouco
ilegível, a expressão "endosso plenamente com os efeitos jurídicos de
regresso cambial e com a cláusula..... (fl.08/08,v.)

       Desta maneira, residindo nos títulos executados o inequívoco "endosso",
é de ser afastada a tese de ocorrência de cessão de créditos, mostrando-se
indiferente a atividade empresarial exercida pela endossatária, diante, ainda,
das acentuadas formalidades e particularidades que diferem os referidos
institutos.

       Registro, derradeiramente, que conclusão similar a esta foi assinalada
por este Magistrado na ocasião do julgamento do Recurso de Apelação
nº1.0024.09.580292-2/002, quando acompanhei como vogal o judicioso voto
da lavra do ilustre Desembargador José Marcos Vieira, cujo julgado recebeu
a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
TRANSFERÊNCIA A FATURIZADORA. ENDOSSO. VALIDADE. TEORIA DA
APARÊNCIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCESSO DE PENHORA. ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS.
INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Exigir-se do endossatário a
conferência da veracidade da assinatura e dos poderes conferidos àquele
que a lançou no cheque em nome da pessoa jurídica seria obstaculizar
desarrazoadamente a utilização dos títulos de crédito, que se justificam
justamente em razão da facilidade de circulação. Ao
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endossatário de boa-fé cabe apenas a conferência da regularidade da cadeia
de endosso. 2 - Expresso na cártula o endosso do título, não há que se falar
em cessão de crédito, ainda que a endossatária seja empresa dedicada ao
fomento mercantil. A natureza do endosso é uma só, cambiária,
independentemente da figura do endossatário. 3 - Não comprovado o
preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização do bem
como de família, deve ser mantida a penhora realizada. 4 - É incabível a
análise de excesso de penhora antes da avaliação dos bens constritos, nos
termos do art. 685, I, do Código de Processo Civil.  (TJMG -  Apelação Cível
1.0024.09.580292-2/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2015, publicação da súmula em
17/04/2015) (destaquei)

       Diante do que foi exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
DE APELAÇÃO interposto por PRATINHA AUTOMOVEIS LTDA. - EPP e, na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

       Custas recursais, pela Apelante.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES (REVISOR) - De acordo com o(a)
Relator(a).

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO."
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