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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
EXECUÇÃO. CHEQUE. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE
QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA
EXECUTADA. CONTA CORRENTE CONJUNTA. LIMITES DA
SOLIDARIEDADE. LEGITIMAÇÃO PASSIVA SOMENTE DO
EMITENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que não emitiu o cheque, apesar de manter conta
corrente conjunta com o emitente, deve ser excluído do processo
de execução, por ser parte ilegítima a figurar no pólo passivo da
demanda, haja vista somente se aperfeiçoar a solidariedade no
que diz respeito aos valores depositados, que podem ser sacados
para cobertura dos cheques emitidos por qualquer dos
correntistas.

APELO DO EMBARGANTE. EMBARGOS DO DEVEDOR.
EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM QUATRO CHEQUES NOMINAIS
A TERCEIROS. ENDOSSO NÃO CARACTERIZADO EM TRÊS
DELES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA
NESSES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO QUE SE IMPÕE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO
EXPROPRIATÓRIO COM RELAÇÃO ÀQUELE DEVIDAMENTE
ENDOSSADO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE
PROVIDO.

"Inexistindo endosso em favor do portador de cheque nominal
a outrem, não tem ele legitimidade para buscar a satisfação do
respectivo crédito em sede de ação monitória". (TJSC, Apelação
Cível n. 2010.011310-2, de Taió, Relator o Signatário).

EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CHEQUE.
TÍTULO AUTÔNOMO. DISCUSSÃO CAUSA DEBENDI PELO
EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 25 DA LEI N. 7.357/1985. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
DO PORTADOR DO CHEQUE NÃO AFASTADA. ÔNUS DO
EMBARGANTE. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 333, I DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO.

O cheque é uma ordem incondicional de pagamento,
autônoma e independente e como tal inadmite oposição ao
portador de "exceções fundadas em relação pessoais com o
emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o
adquiriu conscientemente em detrimento do devedor" (Lei n.



7.357/1985, art. 25).
Por isso, "A má-fé do endossatário não pode ser presumida

por meras conjecturas ou suposições, devendo ela, ao contrário,
resultar de elementos convencimentais concretos e efetivos.
Ausentes dos autos esses elementos, prevalece a presunção de
boa-fé do terceiro que recebeu o título por endosso. (...)
Improsperáveis em relação ao endossatário e terceiro de boa-fé a
invocação, pela emitente, do cancelamento da transação negocial
que justificou a sua emissão, vez que a eficácia do cheque é
independente da causa que orientou-lhe o saque, fazendo
dispensável a comprovação da efetivação do negócio subjacente
travejado entre a emitente e a primitiva beneficiária. Mesmo
porque, a boa-fé presumida do terceiro portador do título entrava
qualquer possibilidade de discussão da causa debendi, em ação
por esse terceiro promovida, como claro ressai do art. 25 da Lei
n. 7.357/85" (TJSC, Embargos Infringentes n. 2000.007827-1, rel.
Des. Trindade dos Santos).

EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CHEQUE.
PLEITO DO EMBARGANTE PELO RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DA PENHORA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O
BEM IMÓVEL CONSTRITADO NÃO LHE PERTENCE.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NO
PONTO.

Não havendo comprovação de que não o foi por motivo de
força maior, como determina o art. 517 do Código de Processo
Civil, é cediço a vedação de exame, em grau de recurso, de
questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau, sob
pena de supressão de uma instância.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2011.037342-6, da comarca de Criciúma (3ª Vara Cível), em que são apelantes e
apelados Reinaldo Pizzetti e Evandro Coral, e apelada Sônia Rosilda Natal Coral:

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime,
conhecer do apelo do Exequente e negar-lhe provimento; conhecer parcialmente do
recurso do Embargante e dar-lhe parcial provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, com votos
vencedores, os Exmos. Senhores Desembargadores Tulio Pinheiro e Ronaldo Moritz
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Martins da Silva.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2014.

Paulo Roberto Camargo Costa
PRESIDENTE E RELATOR
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RELATÓRIO

Perante o juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Criciúma, Reinaldo
Pizzetti ajuizou ação de execução contra Evandro Coral e Sônia Rosilda Natal Coral,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.357,29 (nove mil, trezentos e cinquenta
e sete reais e vinte e nove centavos), representada pelo cheques n.ºs 851049,
850998, 851052 e 851053, do Banco do Brasil S/A, emitidos respectivamente em
15.04.2005, 20.03.2005, 20.03.2005 e 20.04.2005, nos valor de R$ 1.100,00, R$
4.100,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00.

Efetivada a penhora, os Executados opuseram embargos à execução
alegando, em preliminar, ilegitimidade ativa ad causam, haja vista que os cheques
foram emitidos nominalmente a Com. Rima Fomento Mercantil Ltda. e não há
endosso do representante legal da empresa transferindo o crédito para o Embargado;
ilegitimidade passiva ad causam, pois a Embargante Sônia Rosilda Natal Coral não
emitiu os títulos, pelo que não pode ser responsabilizada pela obrigação. No mérito,
disseram que o imóvel penhorado não lhes pertence, que o Sr. José Natal tem a
posse e propriedade do bem imóvel desde 1988. Argumentam que a dívida não existe
e que "o Embargado, diferente do Primeiro Embargante, não possui crédito junto ao
comércio, e se aproveitando da doença e do bom nome do Primeiro Embargante,
utilizou indevidamente os cheques do Primeiro Embargante com a promessa de que
se responsabilizaria pela cobertura dos valores junto ao banco, o que de fato não
aconteceu" (fls. 68-69). Pleitearam pela benesse da justiça gratuita.

Impugnação às fls. 47-52.
Por sentença, o MM Juiz de Direito assim se pronunciou:
"ACOLHO em parte os embargos tão somente para EXTINGUIR a execução

diante da executada Sonia Rosilda Natal Coral.
Nos termos da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça: 'os honorários

advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a
legitimidade da própria parte'. Em sendo assim, logo de todo justificável a
compensação de honorários prevista no artigo 21 do Diploma Processual Civil.

No caso dos autos, presente a sucumbência recíproca, tenho-a por ocorrida de
forma igualitária entre as partes. Assim, condeno-as ao pagamento das custas
processuais, cada qual arcando com a metade dos valores pertinentes. Quanto aos
honorários, acolho a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao indicar que 'se a derrota
for igual (50%), a verba de um anulará a do outro, de modo que não haverá
honorários' (in Curso de Direito Processual Civil, volume I, p. 99, Forense)." (fls.
75-76, grifos no original).

Os Embargantes opuseram embargos de declaração, que foram
acolhidos para, "apenas, para deferir o pedido de Justiça Gratuita pleiteado pelos
embargantes, ficando, por conseqüência, suspensa a cobrança das custas
processuais, eis que honorários advocatícios não há em virtude da compensação
determinada na decisão embargada. No mais, persiste a sentença tal como lançada"
(fls. 91-92).

Irresignado, o Embargado apelou alegando que, "em se tratando de
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conta bancária conjunta a responsabilidade pela emissão do cheque e pelo
pagamento é de ambos os correntistas" (fl. 86), pelo que a Executada Sônia Rosilda
Natal Coral deveria permanecer no polo passivo da demanda.

Inconformado, o Executado Evandro Coral também apelou sustentando,
preliminarmente, ser o Exequente parte ilegítima a figurar no polo ativo da demanda,
haja vista que não há endosso da empresa Com. Rima Fomento Mercantil Ltda. ao
portador dos títulos. Disse que "em razão do cheque nominal somente ser pago à
pessoa nele indicada e ante a ausência de endosso pelo beneficiário nominal, o
pretenso credor não detém legitimidade ativa para promover ação de execução por
não ostentar a qualidade de endossatário" (fl. 107). Argumentou que a dívida não
existe e que "o Embargado, diferente do Primeiro Embargante, não possui crédito
junto ao comércio, e se aproveitando da doença e do bom nome do Primeiro
Embargante, utilizou indevidamente os cheques do Primeiro Embargante com a
promessa de que se responsabilizaria pela cobertura dos valores junto ao banco, o
que de fato não aconteceu" (fls. 108-109). Alegou que "o imóvel indicado a penhora
pertence à família do Sr. José Natal, não podendo, portanto, ser penhorado, devendo
ser declarada a ineficácia da penhora" (fl. 110).

Foram apresentadas contrarrazões por ambos os recorrentes.
Após, os autos ascenderam a esta Corte.
Este é o relatório.

VOTO

Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Da preliminar de legimitidade passiva ad causam da esposa do
correntista

O Embargado apelou alegando que, "em se tratando de conta bancária
conjunta a responsabilidade pela emissão do cheque e pelo pagamento é de ambos
os correntistas" (fl. 86), pelo que a Executada Sônia Rosilda Natal Coral deveria
permanecer no polo passivo da demanda.

O cheque é um título de crédito, uma ordem de pagamento à vista,
passada contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, que tenham
em seu poder fundos disponíveis ao emitente (Lei n. 7.357/1985, arts. 3º e 4º).

Na observação de J.X. CARVALHO DE MENDONÇA, "o cheque contém
requisitos essenciais que o individualizam; as obrigações dele decorrentes devem ser
expressamente formuladas, subsistindo por si, independentemente da causa
originária; o emissor, os endossantes e avalistas, que porventura nele figurem,
assumem para com o portador ou possuidor obrigação cambial" (Tratado de Direito
Comercial Brasileiro, vol. III, tomo II, 1ª edição, São Paulo: Bookseller Editora, 2003,
p. 597).

O emissor, "que é a pessoa que dá ou passa a ordem de pagamento
assinando-a", obriga-se para com o beneficiário ou portador, e sobre ele "repousa a
confiança do portador, porque ele é o único obrigado salvo se há avalista ou
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endossadores", como anotou o Tratadista supra invocado (op. cit., p. 604).
Sob esse aspecto, dispõe a Lei n. 7.357/1985:
"Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque;
I - contra o emitente e seu avalista;
II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em

tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração
do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação,
ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação (...)".

Ou seja, a legitimação passiva na execução é sempre daqueles que se
obrigaram no título, seja pela emissão, pelo aval ou pelo endosso.

Mesmo porque, a teor do caput do art. 13 da Lei Especial, "as
obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes", razão porque,
como bem aponta RUBENS REQUIÃO, os cheques "são títulos de crédito regulados
pela lei, de forma a se bastarem a si mesmos. Não se integram, não surgem, nem
resultam de nenhum outro documento" (Curso de Direito Comercial, 2º vol., 24ª
edição, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 483).

Isso inclusive ferindo-se saque contra conta corrente conjunta, haja vista
que "a solidariedade dos co-titulares é simplesmente ativa, e não passiva, salvo
acordo em contrário", pois, na hipótese de saque unilateral sem provisão, "em tal caso
não há assentimento dos correntistas em relação à solidariedade passiva e assim o
débito ou eventuais penalidades devem recair apenas sobre o correntia responsável
pena emissão do cheque" (EDUARDO SALOMÃO NETO, Direito Bancário, São
Paulo: Editora Atlas, 2005, p. 241).

No em exame, o correntista Evandro Coral foi o emitente dos cheques, e
só contra ele deve ser direcionada a execução, e não contra sua esposa Sônia
Rosilda Natal Coral.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Corte:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA LASTRADA EM CHEQUE

EMITIDO POR APENAS UM DOS CO-TITULARES DE CONTA CONJUNTA
SOLIDÁRIA - PEDIDO AJUIZADO CONTRA AMBOS OS CORRENTISTAS -
EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO A UM
DOS RÉUS, FACE À SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM,
ACOLHENDO-SE A PRETENSÃO QUANTO À RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA
CAMBIAL. (...)".

(Apelação cível n. 2003.022764-4, de Itajaí, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi
Buzzi, j. em 29.09.2005).

"EXECUÇÃO. Cheques. Embargos rejeitados. Emissão contra conta corrente
conjunta. Responsabilidade apenas do correntista que os sacou. Ilegitimidade
passiva do co-titular que não participou da emissão. Reconhecimento que se faz de
ofício. Extinção, quanto a ele, do feito. Honorários advocatícios. Incidência. Mérito
recursal: Agiotagem. Indícios probantes ausentes. Pagamento parcial. Prova
imprestável. Comprovantes de depósitos bancários precedentes às datas dos
saques. Reclamo recursal desprovido.

1. Cheque sacado contra conta corrente conjunta é da responsabilidade única
e exclusiva daquele correntista que o emitiu, pois, ainda que a conta conjunta seja
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solidária, essa solidariedade é apenas em relação ao estabelecimento de crédito
depositário, não produzindo o efeito de transformar ambos os titulares em devedores
solidários do título.

2. A exclusão de uma das partes do âmbito do processo de execução, por
reconhecida a sua ilegitimidade passiva 'ad causam' eqüivale, em relação ao
executado excluído, à extinção do processo, identificando-se, pois, a sucumbência
parcial, tornando-se o exequente responsável pelo pagamento dos honorários
advocatícios do procurador do excluído, verba essa a ser fixada nos moldes do art.
20, § 4º, do CPC."

(Apelação cível n. 2006.025307-0, de Araranguá, Relator Des. Trindade dos
Santos, j. em 24.05.2007).

"AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CÁRTULAS EMITIDAS POR
CO-TITULAR DE CONTA-CORRENTE CONJUNTA. DEVOLUÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA AMBOS OS
CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CORRENTISTA QUE NÃO EMITIU O CHEQUE. DECISÃO MANTIDA NESSE
PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS PELA
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I - 'Ainda que emitido o cheque contra conta-corrente conjunta, não se
estabelece a solidariedade entre ambos os co-titulares da conta, quando o saque foi
feito por apenas um deles. Nessa conjuntura, patente é a ilegitimidade do co-titular
da conta para a respectiva ação de cobrança, posto caber a responsabilidade pelo
pagamento apenas e com exclusividade àquele que assumiu a obrigação do
pagamento' (Apelação n. 2004.019412-9, de Itajaí, rel. Des. Trindade dos Santos,
Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 15-9-2005)."

(Apelação Cível n. 2007.030240-0, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Jorge
Schaefer Martins, j. em 31.01.2008)

Sob tais circunstâncias, nego provimento ao recurso do Exequente.

Da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam ante a ausência de
endosso nos cheques

O Executado Evandro Coral apelou sustentando, preliminarmente, ser o
Exequente parte ilegítima a figurar no polo ativo da demanda, haja vista que não há
endosso da empresa Com. Rima Fomento Mercantil Ltda. ao portador dos títulos.
Disse que "em razão do cheque nominal somente ser pago à pessoa nele indicada e
ante a ausência de endosso pelo beneficiário nominal, o pretenso credor não detém
legitimidade ativa para promover ação de execução por não ostentar a qualidade de
endossatário" (fl. 107).

Depreende-se dos autos que os cheques n.ºs 851049, 851052 e
851053, do Banco do Brasil S/A, emitidos respectivamente em 15.04.2005,
20.03.2005 e 20.04.2005, nos valor de R$ 1.100,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.000,00, são
nominais a Com. Rima Fomento Mercantil Ltda. (fls. 05-06, da execução).

Já o cheque n. 850998, do Banco do Brasil S/A, emitido em 20.03.2005,
no valor de R$ 4.100,00, é nominal a Plínio Volpato (fl. 05, da execução).

É sabido que o cheque nominal deve ser pago à pessoa determinada no
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título, e, para que seja transmitida a sua titularidade, necessário o endosso, de acordo
com o art. 17 da Lei n. 7.357/1985, in verbis:

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

O endosso, nos termos do art. 19 da referida Lei, deve ser lançado no
cheque ou na folha de alongamento, mediante assinatura do endossante ou de
mandatário com poderes especiais. Se o endosso não designar o endossatário,
consistirá apenas na assinatura do endossante (endosso em branco) e só é válido
quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

Sobre o assunto ensina ARNALDO RIZZARDO:
"Sabe-se que o endosso a uma transferência do título. Todo cheque, seja ou

não nominal, é transferível, o que importa em reconhecer-lhe a qualidade de
circulável. (...). Como nos títulos de crédito cambiário, existem dois endossos: o "em
branco" e o "em preto", conforme se indique ou não a pessoa do endossatário. O §
1º do art. 19 da mesma lei prevê o endosso "em branco", impondo que seja lançado
no verso, ou numa folha de alongamento: "o endosso pode não designar o
endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em
branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de
alongamento" (Títulos de Crédito: Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Rio de
Janeiro: Forense, 2006, p. 210).

Depreende-se dos autos que os cheques são nominais a Com. Rima
Fomento Mercantil Ltda. e a Plínio Volpato (fls. 05-06, da execução), sendo eles
legitimados a endossá-los ou promover a respectiva cobrança.

In casu, verifico que houve regular endosso somente do cheque n.
850998, e, por conseguinte, transmissão de titularidade das cártulas, pois consta do
verso do título assinatura de Plínio Volpato, importando em transmissão de
titularidade da cártula.

Trata-se de endosso em branco, passando os títulos a circular ao
portador quando o beneficiário nominal originário lançou no verso das cártulas sua
assinatura. Dessa forma, quem possuir tais títulos será parte legítima para pleitear a
satisfação da importância neles constante.

A propósito, já decidiu esta Corte de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: CHEQUES.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382, DE
6.12.2006. DESNECESSIDADE DA PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.211 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS,
EMBARGOS OPOSTOS PELO CURADOR ESPECIAL AO REVEL CITADO POR
EDITAL, COM ÊNFASE EM MATÉRIAS RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA
AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE PARA EXIGIR O CRÉDITO
REPRESENTADO POR CHEQUES NOMINAIS EM QUE NÃO HOUVE REGULAR
ENDOSSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 11.382, de 6.12.2006, os embargos do devedor
poderão ser opostos independentemente da garantia do juízo.

2. O portador do cheque nominal a terceiro possui legitimidade para propor
ação contra a emitente quando demonstrada a existência de regular endosso".

(Apelação Cível n. 2009.038909-9, de Araranguá, rel. Des. Jânio Machado, j.
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em 20.09.2012).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES NOMINAIS A
TERCEIRO. APOSIÇÃO DE CARIMBO DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS
TÍTULOS, DESACOMPANHADO DE ASSINATURA DO SEU REPRESENTANTE
LEGAL. ENDOSSO NÃO CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

A mera aposição de carimbo no verso do cheque, desacompanhado da
assinatura do credor nominal, não importa na transmissão da sua titularidade.
Inexistindo endosso em favor do portador de cheque nominal a outrem, não tem ele
legitimidade para buscar a satisfação do respectivo crédito em sede de ação
monitória"

(Apelação Cível n. 2010.011310-2, de Taió, relator o Signatário, j. em
08.03.2012).

No entanto, quanto aos cheques n.ºs 851049, 851052 e 851053,
verifico que não houve regular endosso, pois não consta do verso dos títulos
assinatura do representante legal da empresa neles nomeada – Com. Rima Fomento
Mercantil Ltda.

Além do mais, Com. Rima Fomento Mercantil Ltda. declarou à fl. 44, dos
embargos, que a assinatura aposta no verso dos títulos não seriam da referida
empresa.

Dessa forma, não houve transmissão de titularidade das cártulas a quem
quer que seja.

Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE NOMINAL A

TERCEIRO. ENDOSSO NÃO CARACTERIZADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM CONFIGURADA. MATÉRIA SUJEITA A EXAME EX OFFICIO. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DO
RECURSO PREJUDICADA.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação, razão pela qual sua
inobservância pode ser argüida pela parte lesada ou, então, ser reconhecida ex
officio pelo Magistrado.

Inexistindo endosso em favor do portador de cheque nominal a outrem, não
tem ele legitimidade para buscar a satisfação do respectivo crédito em sede de ação
monitória". (TJSC, Apelação Cível n.º 2010.011310-2, de Taió, rel. o signatário).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3.º E 4.º, DO CPC."

(Apelação Cível n. 2011.049347-4, de Armazém, Relator o Signatário, j. em
04.07.2013).

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM.
CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DO MESMO E DE SUA
REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA PARA EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
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- Compete ao exeqüente a demonstração de que recebeu o cheque mediante
regular endosso, e mais do que isso, ter efetivamente ocorrido este tipo de
transferência de crédito. Não o fazendo, resultando a dúvida, adota-se o princípio da
segurança jurídica e reconhece a ilegitimidade ativa do portador da cartula."

(Apelação Cível n. 2011.002227-5, de Pinhalzinho, Relator Des. Guilherme
Nunes Born, j. em 21.10.2011).

Destarte, tratando-se de cheque nominal a outrem, inexistindo endosso
em seu favor, não é a Exequente parte legítima para buscar a satisfação do crédito
representado pelos cheques n.ºs 851049, 851052 e 851053 (fl. 05-06, da execução).

Nesses termos, reconheço a ilegitimidade ativa ad causam, impondo-se
a extinção da ação de execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI,
do Código de Processo Civil. Condeno a Exequente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (um
mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3.º e 4.º, do CPC.

Com relação ao cheque n. 850998, existindo regular endosso, o
Exequente é parte legítima para buscar a satisfação do crédito representado pelos
cheques referidos.

Da alegação de inexistência da dívida
Argumentou o Embargado Evandro Coral que a dívida não existe e que

"o Embargado, diferente do Primeiro Embargante, não possui crédito junto ao
comércio, e se aproveitando da doença e do bom nome do Primeiro Embargante,
utilizou indevidamente os cheques do Primeiro Embargante com a promessa de que
se responsabilizaria pela cobertura dos valores junto ao banco, o que de fato não
aconteceu" (fls. 108-109).

Tendo em vista que o cheque é uma ordem incondicional de pagamento,
autônomo e independente (Lei n. 7.357/1985, arts. 1º, I e 13), não guarda, com isso,
qualquer relação com a causa debendi, sendo de relevo trazer os ensinamentos de
RUBENS REQUIÃO, no sentido de que "(...) os cheques são títulos de crédito
regulados pela lei, de forma a se bastarem a si mesmos. Não se integram, não
surgem, nem resultam de nenhum outro documento. Não se ligam ao ato originário de
onde provém. Assim é o cheque" (Curso de Direito Comercial, v. II, 17ª ed., São
Paulo: Saraiva, 1988, p. 393).

Dispõe a Lei n. 7.357/1985:
"Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode

opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com
os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em
detrimento do devedor".

Assim, a causa debendi somente poderia ser discutida entre aqueles
que fizeram parte da relação originária, pois o endossatário não participa desta, a não
ser que esteja de má-fé e tenha conhecimento dos fatos que ensejaram a oposição da
exceção.

No em comento, não há nos autos qualquer indicativo de veracidade das
alegações do Embargante acerca da ilicitude do negócio subjacente ou da má-fé do
Embargado, não passando de meras conjecturas, desprovidas de provas a
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embasá-las.
Isso porque, caberia ao Apelante demonstrar que o portador dos títulos

está de má-fé, por força do art. 333, I, Código de Processo Civil, ônus do qual não se
desincumbiu.

Sobre o tema, colho da jurisprudência desta Corte:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

CHEQUE - CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO - TERCEIRO DE BOA-FÉ -
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI -INOPONIBILIDADE
DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ DO
ENDOSSATÁRIO - ÔNUS DO AUTOR ART. 333, I, CPC - SENTENÇA MANTIDA
NESSE PONTO."

(Apelação Cível n. 2007.039833-9, de Criciúma, Relatora Desa. Marli
Mosimann Vargas, j. em 13.11.2008).

Como sabido, a presunção da boa-fé milita em favor do portador do
título. Frágeis suposições não têm o condão de afastar tal presunção e sem base
sólida atribuir-lhe a má-fé.

Ademais, ineficazes, em relação ao terceiro de boa-fé, quaisquer
alegações do emitente sobre desfazimento ou vício havido no negócio jurídico que
ensejou a emissão dos cheques, porque "a eficácia do cheque é independente da
causa que orientou-lhe o saque, fazendo dispensável a comprovação da efetivação
do negócio subjacente travejado entre a emitente e a primitiva beneficiária. Mesmo
porque, a boa-fé presumida do terceiro portador do título entrava qualquer
possibilidade de discussão da causa debendi, em ação por esse terceiro promovida,
como claro ressai do art. 25 da Lei n. 7.357/85" (Embargos Infringentes n.
2000.007827-1, da Capital, Relator Des. Trindade dos Santos, j. em 10.04.2002).

Desse modo, as ocorrências existentes entre os contratantes originários
não atingem o Apelado, preservando-se as características de título cambiariforme,
literal e autônomo, ante a inexistência nos autos de qualquer demonstração precisa
de má-fé do portador.

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"EXECUÇÃO AJUIZADA POR PORTADOR DE CHEQUE, TERCEIRO DE

BOA-FÉ - EMBARGOS DO DEVEDOR OFERECIDOS PELO EMITENTE,
ALEGANDO DESCUMPRIMENTO DO NEGÓCIO SUBJACENTE, REJEITADOS
PELA SENTENÇA E ACOLHIDOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - O
CHEQUE É TÍTULO LITERAL E ABSTRATO - EXCEÇÕES PESSOAIS, LIGADAS
AO NEGÓCIO SUBJACENTE, SOMENTE PODEM SER OPOSTAS A QUEM
TENHA PARTICIPADO DO NEGÓCIO - ENDOSSADO O CHEQUE A TERCEIRO
DE BOA-FÉ, QUESTÕES LIGADAS À CAUSA DEBENDI ORIGINÁRIA NÃO
PODEM SER MANIFESTADAS CONTRA O TERCEIRO LEGÍTIMO PORTADOR DO
TÍTULO - LEI 7357/85, ARTIGOS 13 E 25 - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO, PARA O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS EMBARGOS".

(REsp 2814 / MT, Relator Ministro ATHOS CARNEIRO, j. em 19/06/1990, DJ
06/08/1990 p. 7342, JBCC vol. 182 p. 80, RSTJ vol. 13 p. 379, RT vol. 661 p. 188).

Esse também é o entendimento desta Corte:
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA LASTRADA EM CHEQUE
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PRESCRITO - SENTENÇA REJEITANDO OS EMBARGOS INJUNTIVOS -
INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - DEMANDA AJUIZADA NO BIÊNIO PREVISTO NO
ART. 61 DA LEI N. 7.357/85 LITERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM TÍTULO TRANSMITIDO POR ENDOSSO
TRANSLATIVO - INVIABILIDADE DA OPOSIÇÃO, FRENTE AO TERCEIRO
ENDOSSATÁRIO, DE CIRCUNSTÂNCIAS ATINENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE À CÁRTULA, UMA VEZ NÃO ELIDIDA A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
DO PORTADOR DO CHEQUE (ART. 25 DA LEI N. 7.357/1985) - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO." (Apelação Cível n. 2007.011645-2, de Blumenau,
Relator Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. em 12.06.2008).

"(...) A má-fé do endossatário não pode ser presumida por meras conjecturas
ou suposições, devendo ela, ao contrário, resultar de elementos convencimentais
concretos e efetivos. Ausentes dos autos esses elementos, prevalece a presunção
de boa-fé do terceiro que recebeu o título por endosso. (...) Improsperáveis em
relação ao endossatário e terceiro de boa-fé a invocação, pela emitente, do
cancelamento da transação negocial que justificou a sua emissão, vez que a eficácia
do cheque é independente da causa que orientou-lhe o saque, fazendo dispensável
a comprovação da efetivação do negócio subjacente travejado entre a emitente e a
primitiva beneficiária. Mesmo porque, a boa-fé presumida do terceiro portador do
título entrava qualquer possibilidade de discussão da causa debendi, em ação por
esse terceiro promovida, como claro ressai do art. 25 da Lei n. 7.357/85."

(Embargos infringentes n. 2000.007827-1, da Capital, Relator Des. Trindade
dos Santos, j. em 10.04.2002).

"DIREITO CAMBIÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO.
EMBARGOS. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.
MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO QUE DEVE SER COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA
A CARGO DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE PROVA ORAL EX OFFICIO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

O cheque, como título cambiário não causal, autônomo e abstrato,
desvincula-se do negócio jurídico que lhe causa, tornando independente o direito do
portador que o recebeu por circulação (endosso) e impedindo que a causa debendi
possa ser-lhe oposta em eventuais embargos."

(Agravo de instrumento n. 02.018338-0, de Tubarão, Rel. Des. Sérgio Roberto
Baasch Luz, j em 06.02.2003)

Pelo que, vedada a pretendida investigação da causa debendi, inviável a
reforma da decisão recorrida como pretendido.

Da penhora
Alegou o Embargado Evandro Coral que "o imóvel indicado a penhora

pertence à família do Sr. José Natal, não podendo, portanto, ser penhorado, devendo
ser declarada a ineficácia da penhora" (fl. 110).

Ocorre que tal insurgência não foi levada ao conhecimento do MM. Juiz
de Direito de Primeiro Grau, não havendo comprovação de que não o foi feito por
motivo de força maior, como determina o art. 517 do CPC, não cabendo a este grau
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de jurisdição agora fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE

NERY, "Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a
decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de
primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no
juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido"
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed. São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 745).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento desta Corte:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TURBAÇÃO DA

PROPRIEDADE DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. VIA ADEQUADA PARA
RESGUARDAR O DIREITO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO
DISCUTIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTS. 515, § 1º, E 517 DO CPC.

É vedado ao apelante alegar, nas razões recursais, matéria não submetida ao
juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, a teor dos artigos 515, §
1º, e 517, ambos do Código de Processo Civil". (Apelação cível n. 1999.010208-4, de
Chapecó, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. em 29.09.05).

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE
INAPLICABILIDADE DA TAXA DO SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - TESE AVENTADA SOMENTE NO RECURSO -
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM DISCUTIDA ANTES DA SENTENÇA, NÃO SE
TRATANDO DE FATO SUPERVENIENTE - NÃO CONHECIMENTO.

(...)
O tribunal não pode apreciar matéria alegada somente em apelação, portanto,

que não foi suscitada nem discutida antes da sentença, não se tratando de fato
superveniente, já que se trata de discussão a respeito da aplicação ou não da taxa
do Selic como índice de juros moratórios e correção monetária". (Apelação Cível n.
2006.008770-1, de Imbituba, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 16.05.06).

E ainda:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXPURGO DE LANÇAMENTOS ESCUSOS -

ARGÜIÇÃO GENÉRICA - MATÉRIA NOVA - NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja passível de exame e acolhível, se for o caso, a argüição da

existência de lançamentos escusos a débito do tomador de financiamento industrial
deve ser precisa e delimitada, seja quanto ao período de lançamento, seja quanto às
incorreções existentes. Argüições genéricas a respeito, não podem, como é óbvio,
ser consideradas. Demais disso, pena de infringência ao princípio do duplo grau de
jurisdição, inadmissível é o debate, a nível recursal, de matéria não invocada na
instância monocrática". (Apelação cível n. 97.010947-4, de Maravilha, rel. Des.
Trindade dos Santos, j. em 04.11.97).

Portanto, em se tratando de matéria que não foi objeto de debate em
Primeiro Grau de Jurisdição, não conheço do recurso do Embargante nesse ponto.

Frente ao exposto, conheço do apelo do Exequente e nego-lhe
provimento; conheço parcialmente do recurso do Embargante e dou-lhe parcial
provimento para, observando a inexistência de endosso em favor do Exequente nos
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cheques n.ºs 851049, 851052 e 851053 (fl. 05-06, da execução), reconhecê-lo como
parte ilegítima a buscar a satisfação do referido crédito, e julgar extinta a ação de
execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de
Processo Civil; bem como condenar o Exequente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos
termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Este é o voto.
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