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EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUES - PORTADOR DE BOA-
FÉ - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA - VALOR
FIXO. 1. A discussão da causa debendi só é admissível entre as partes
diretamente ligadas ao negócio que originou o título cambiário, vigorando, a
partir disso, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, segundo o
qual não cabe ao emitente do cheque discutir a origem da dívida com o
portador de boa-fé, não participante do negócio subjacente. 2. Os honorários
advocatícios, nas causas em que não há condenação ou naquelas em que a
sentença é meramente declaratória, como ocorre no caso de embargos de
devedor julgados improcedentes, deverão ser arbitrados em valor fixo,
observadas as diretrizes das alíneas do § 3º do art. 20, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.08.144704-0/001 - COMARCA DE BETIM -
APELANTE(S): ROB IND COM LTDA - APELADO(A)(S): MAX FACTORING
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,
à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES

RELATOR.
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DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES (RELATOR)

V O T O

              Rob Indústria e Comércio Ltda. interpõe recurso de apelação contra
a sentença de f. 45-46, que desacolheu os embargos à execução aviados
pela apelante contra Max Factoring Ltda., ora apelada, entendendo o douto
Juiz singular que, em se tratando de título de crédito, não pode o executado
opor ao credor exceções que por ventura tenha contra terceiros ou para
aquele a quem emitiu o título. Pela sentença, a empresa-embargante foi
condenada a pagar 15% sobre o valor dos embargos a título de honorários
advocatícios.

              Em suas razões recursais (f. 48-63), a apelante alega, em resumo,
que os cheques executados foram dados em garantia de uma compra não
concretizada;  que os cheques estão todos pré-datados e devolvidos pela
alínea 21; que a embargada não poderia ter postulado ação de execução,
salvo se tivesse demonstrado a existência de negócio subjacente; que a
apelada se expôs ao risco de seus atos e também deixou de observar os
procedimentos elementares e regulares em termos processuais, no caso em
apreço; que o simples fato de os cheques serem pré-datados e de terem sido
sustados afasta a certeza e liquidez do título; que a embargada agiu com má-
fé ao executar cheque pré-datado; que os honorários a que foi condenada no
presente feito são totalmente discrepantes e incoerentes com a realidade
fática.

              Contrarrazões apresentadas às f. 67-71.

              Recurso próprio, tempestivo e preparado (f. 64). Dele conheço.

              O cheque é uma ordem de pagamento à vista, que detém todas as
características inerentes aos títulos de crédito, permitindo, portanto, a
circulação dos direitos creditícios nele inseridos.

              Dentre as principais características das cambiais, estão a
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literalidade, a autonomia e a abstração.

              Como regra, a discussão da causa debendi só é admissível entre as
partes diretamente ligadas ao negócio que originou o título cambiário,
vigorando, a partir disso, o princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais, segundo o qual não cabe ao emitente do cheque discutir a origem
da dívida com o portador de boa-fé, não participante do negócio subjacente.

              Circulando o título de crédito, ele passa a ter vida própria, ficando o
novo tomador inatingível por qualquer exceção que o devedor pudesse opor
ao primevo credor.

              O princípio da abstração dos títulos de crédito só não se opera
quando fica provada a má-fé do endossatário e portador do título, quando
então poder-lhe-ão ser opostas as exceções de cunho pessoal do devedor.

              Esta, contudo, não é a hipótese dos autos.

              Os cheques foram confessadamente emitidos pela embargante-
apelante, como, segundo esta, garantia de um negócio firmado com Eduardo
Toniolo Campos - ME que não cumpriu sua obrigação no negócio.

              Se os cheques foram regularmente emitidos, ainda que sustados,
cabia à emitente-embargante fazer prova robusta de que a exequente está
de má-fé e que o credor primevo descumpriu a obrigação contratada.

              É sabido que a legislação admite a sustação de cheques. No
entanto, cabe ao emitente comprovar efetivamente o motivo da contra-
ordem.

              Cabe aqui ressaltar o registro do douto Juiz:

              "No caso, o embargante executado alegou a infração
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contratual supostamente ocorrida em negócio que realizara com a empresa
Eduardo Toniolo Campos-ME, para quem os cheques foram emitidos. Este,
por sua vez, os repassou à exequente, ... E pelo mesmo princípio algures
anunciado, não pode o devedor simplesmente sustar o pagamento dos
títulos, desde que não comprove perante o primeiro credor o acerto da
motivação. Isso, porém, é feito em ação autônoma, na qual se postula pela
declaração da inexistência do débito e até a possível anulação da carta. Não
foi o que se viu neste caso." (f. 46)

              Mais uma vez, os cheques executados foram normalmente emitidos
pela apelante e estavam em mãos da apelada, que, na qualidade de
portadora dos títulos, e ante o não pagamento, exerceu regular direito ao
intentar a competente ação de execução, não restando provado que
estivesse agindo com má-fé.

              Conforme cediço, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo
do seu direito (art. 333, I, do CPC), não estando evidenciadas, na espécie,
quaisquer das teses eventualmente oferecidas pela executada, a saber: o
não implemento de condição, a prática de agiotagem, a má-fé do portador do
título e o conluio, mediante dolo, supostamente havido entre a apelada e um
terceiro.

              Humberto Theodoro Júnior, em sua obra "Curso de Direito
Processual Civil", Vol. I, 22ª ed., Forense, p. 423, traz-nos um esclarecedor
comentário a respeito do ônus da prova:

              "No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

              Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte, para
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

              Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito
de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo
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que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados e do qual depende a existência do direto subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisidicional. Isto porque, segundo máxima
antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

              Assim, não restando provada a má-fé do portador do título, não há
como afastar a aplicação do princípio da abstração dos títulos de crédito,
respondendo a emitente, ora apelante, pela obrigação representada pelas
cambiais, que permanecem legítimas em sua forma e conteúdo.

              Em casos análogos, já se decidiu:

              "ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL. CHEQUE. SUSTAÇÃO.
DESACORDO COMERCIAL. FACTORING. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. Não pode ser oposta
exceção pessoal contra a empresa de factoring portadora do cheque
sustado, por se tratar de terceiro de boa-fé, alheio ao negócio original, que foi
descumprido pela não entrega das mercadorias objeto do contrato de compra
e venda. (...)" (TJMG. Ap. 1.0209.00.010282-9/001 Des. Pereira da Silva - j.
27/03/2007 - publ. 25/05/2007);

              "EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE - EMPRESA FACTORING-
EXCEÇÕES PESSOAIS- INOPONIBILIDADE- EMBARGOS REJEITADOS.
O cheque, ao circular, desvincula-se do negócio jurídico subjacente, de forma
que o devedor não pode opor ao portador as exceções fundadas em relações
pessoais, salvo se demonstrada a má-fé do credor do título." (TJMG.
1.0024.08.009938-5/001. Des.(a) Selma Marques - j. 13/04/2011 publ.
25/04/2011);

              "É presumida a boa-fé de terceiro, portador do cheque, em face de
sua autonomia, literalidade e abstração, não sendo meio hábil à sua
infirmação frágeis alegações despidas de provas, devendo prevalecer o
princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, uma vez que lhe é
estranha a causa debendi motivadora de sua emissão, a
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qual diz respeito, tão-somente, ao credor e devedor originários". (TAMG - Ap.
310617-4 - 1ª C. Cív. - Rel. Juiz Nepomuceno Silva - J. 29.08.2000).

              Se houve descumprimento contratual por terceiro, cabe à
embargante se valer dos meios próprios para ser reparada, por aquele, dos
danos eventualmente sofridos.

              Quanto ao valor dos honorários a sentença condenou a embargante
-apelante no pagamento de 15% do valor dos embargos.

              A apelante alega que, além de ter sido condenada a pagar por algo
que não recebeu, ainda foi condenada a pagar honorários de sucumbência,
tornando mais sofrível a sua situação.

              A condenação no pagamento dos ônus da sucumbência é uma
consequência de a parte ter tido seu pedido julgado improcedente. É isso o
que determina o art. 20 do CPC, quando diz que "a sentença condenará o
vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios".

              No caso, para a fixação do valor devido, deve-se ter em mente o §
4º do art. 20, do CPC, que dispõe:

              "Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas
em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas
execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante a
apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo anterior".

              Comentando o artigo acima, Theotonio Negrão, in "Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor", 39ª edição, Saraiva, p. 159,
consignou o seguinte aresto:

              "A sentença proferida em embargos do devedor improcedentes é
meramente declaratória, ensejando, por isso, a aplicação do § 4° do art. 20,
CPC, o qual não está adstrito aos
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percentuais máximo e mínimo previstos no § 3° do mesmo artigo" (STJ-1ª
Turma, Resp 72.393-SP, rel. Min. César Rocha, j. 16.10.95, negaram
provimento, v.u., DJU 20.11.95, p. 39565)".

              Assim, como a verba honorária deve ser fixada em quantia certa, e
porque entendo exorbitante o valor arbitrado (R$10.419,15, corresponde a
15% do valor da causa), hei por bem reduzi-lo para R$3.473,05
(correspondente a 5% do valor dos embargos), valor esse razoável e que
obedece às diretrizes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC.

              Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO apenas para reduzir o valor dos honorários devidos pela apelante
a R$3.473,05 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos),
mantidos os juros e a correção estipulados na sentença.

              Custas deste recurso na proporção de 80% pela apelante e 20%
pela apelada.

DES. MOTA E SILVA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ARNALDO MACIEL - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."
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