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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE.
TÍTULO EXECUTADO POR FACTORING SEM O CONTRATO
DE FOMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO NÃO CAUSAL E
AUTÔNOMO NO INTERREGNO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI.
APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. OPERAÇÃO DE
FATURIZAÇÃO NÃO NOTICIADA. CRÉDITO QUE NÃO INDUZ
À PRESUNÇÃO DE NEGOCIATA EM FOMENTO MERCANTIL.
SIMPLES ENDOSSO-TRANSLATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO
DO EMITENTE DA CAMBIAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.030102-0, da comarca de Canoinhas (2ª Vara Cível), em que é apelante
Centerfac Fomento Mercantil LTDA, e apelado Wilney Albini Ayres da Rocha:

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime,
dar provimento ao recurso, para desconstituir a sentença e, com base no art. 515,
§3º, do CPC, julgar improcedente os embargos à execução. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des.
José Inácio Schaefer e Altamiro de Oliveira.

Florianópolis, 22 de novembro de 2011.

Lédio Rosa de Andrade
PRESIDENTE E RELATOR



RELATÓRIO

Centerfac Fomento Mercantil LTDA interpôs recurso de apelação cível
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da comarca de Canoinhas (2ª Vara
Cível) que, nos autos embargos à execução opostos por Wilney Albini Ayres da
Rocha, acolheu os embargos, para declarar a nulidade da execucão e a
inexigibilidade do cheque, por falta de certeza do título.

A parte embargada recorreu da decisão, ao arguir a preliminar de
sentença extra petita, porque os embargos teriam sido acolhidos por fundamento
diverso do sustentado na inicial. No mérito, afirmou que há o endosso no verso do
título, de forma a restar inequívoca sua legitimidade para cobrança, por ser portadora
de boa-fé. Também aduziu que a não apresentação do contrato de factoring não retira
a certeza do título. Finalizou com o pedido de redução da verba honorária.

Com contrarrazões.

VOTO

A controvérsia diz respeito a embargos à execução de um cheque no
valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), emitido pelo apelado nominalmente
à Márcio Joel Theodorovicz em janeiro/2008 e pós-datado para 12-3-2008.

Preliminar de nulidade da sentença

A execução de qualquer título executivo judicial ou extrajudicial
pressupõe que a obrigação nele contida seja certa, líquida e exigível. A certeza do
débito diz respeito à existência do título, a exigibilidade é a obrigação vencida, e a
liquidez é àquela perfeitamente dimensionada em sua quantidade. É o que se extrai,
senão, da conjugação dos artigos 618, 586 e 580 do CPC. Veja-se:

CPC, Art. 618. É nula a execução: I - se o título executivo extrajudicial não
corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586);

[...]
CPC, Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em

título de obrigação certa, líquida e exigível.
[...]
CPC, Art. 580. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a

obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.
O fundamento para a extinção da ação de execução é com base na

ausência de um dos pressupostos legais, no caso, a certeza do débito. E, como tal,
não há falar em sentença extra petita, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer
tempo e, sem requerimento da parte, por corresponder a validade da via
expropriatória, passível, inclusive, de exceção de pré-executividade.

Rejeitada, portanto, a prefacial.
Quanto ao mérito, contudo, assiste razão à apelante.
Como se sabe, às empresas de factoring não é permitida a realização

Gabinete Des. Lédio Rosa de Andrade



de operações tais quais instituições financeiras, estas com autorização de
funcionamento pelo Banco Central do Brasil.

Mas, no caso, o teor da operação não foi confessado pela credora. Ou
seja, não se sabe se o cheque foi recebido em negociata de factoring ou, por
exemplo, numa compra própria e comum às pessoas jurídicas.

Contudo, a questão tampouco é de ser debatida, pois o cheque é título
de crédito autônomo e não causal, abrindo-se para discussão da causa debendi
apenas quando demonstrada a prova robusta a desconstituir o título. É o reiterado
posicionamento adotado por esta Corte de Justiça.

Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso de apelação e, com
fundamento no § 3º do art. 515 do CPC, passa-se à análise do mérito da lide.

Às empresas de fomento mercantil opera-se a cessão de crédito e não a
operação de desconto de títulos e, nesse caso, somente o emitente do título é que
responde por sua insolvência. Qualquer cláusula contratual que disponha sobre o
direito de regresso, por conseguinte, é nula de pleno direito.

Assim, tais empresas é admitido tão somente o endosso-translativo,
negócio jurídico em que ocorre a compra do título por parte do endossatário, este que
assume a sua titularidade e propriedade, desvinculando a obrigação do endossante.

Por tais razões, portanto, dá-se provimento ao recurso de apelação
para, com fulcro no art. 515, §3º do CPC, conhecer dos embargos à execução e
julgá-los totalmente improcedentes em virtude da presença de certeza, liquidez e
exigibilidade do título e a legitimidade da empresa de factoring para perseguir a
satisfação do crédito.

Condena-se a parte apelada a totalidade das custas processuais e
honorários advocatícios, estes que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), com
fundamento no art. 20, § 4º, do CPC.

Este é o voto.

Gabinete Des. Lédio Rosa de Andrade


