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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
MONITÓRIOS. RECURSO DO EMBARGANTE.

SUSCITADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS
ATOS CONSTITUTIVOS. EXIGÊNCIA DISPENSADA.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A VALIDADE DA
REPRESENTAÇÃO. INACOLHIMENTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DO
EMBARGANTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. TESE AFASTADA.

PRETENSÃO DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS
NOVOS ANEXOS À APELAÇÃO. MOMENTO INOPORTUNO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 396 E 397, AMBOS DO CPC. TESE
RECHAÇADA.

Na sistemática do Código de Processo Civil, a prova
documental é produzida no momento próprio, seja, com a inicial e
com a contestação, admitindo-se a juntada de documento em
fase posterior na hipótese da necessidade de se demonstrar fatos
novos, ocorridos depois dos articulados, ou ainda para contrapor
a documentos já acostados ao processo. Inteligência dos arts.
396 e 397, do CPC' (Resp n.º 44.521, Min. Vicente Leal)

AVENTADA PELO EMBARGADO ILEGITIMIDADE ATIVA.
EXISTÊNCIA DE ENDOSSO EM BRANCO QUE LEGITIMA O
POSSUIDOR DO TÍTULO A COBRAR EM JUÍZO O CRÉDITO
NELE CONSIGNADO. RAZÃO INSUBISISTENTE.

Apelação cível. Execução Embargos. Cheque. Endosso em
branco. Cláusula "à ordem". Transmissibilidade dos direitos de
crédito. Art. 17 da Lei n.º 7.357, de 02.09.1985. Legitimidade ativa
do portador para o aforamento de ação judicial. O cheque com
cláusula "à ordem" pode ser transmitido pela via do endosso em
branco (singela assinatura do endossante no verso),
reconhecendo-se a legitimidade ativa do portador para o
ajuizamento da ação própria (ACV n. 2000.008768-8, Rel. Des.
Juiz Jânio Machado, j. em 11.05.06)

ENTREGA DOS CHEQUES EMITIDOS EM OPERAÇÃO DA
FACTORING A TERCEIRO. PRETENSAO DE ISENÇÃO DA
RESPONSABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NOS
EMBARGOS MONITÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO



CONHECIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2008.078428-9, da comarca de Criciúma (1ª Vara Cível), em que é apelante Samuel
Slengmann, e apelada Gládius Consultoria Financeira Ltda.:

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime,
conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado no dia 14 de fevereiro de 2012, foi presidido
pelo Exmo. Sr. Des. Lédio Rosa de Andrade, com voto, e dele participou o Exmo. Sr.
Des. José Carlos Carstens Köhler.

Florianópolis, 14 de fevereiro de 2012.

Altamiro de Oliveira
RELATOR
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RELATÓRIO

Gladius Consultoria Financeira Ltda. ajuizou ação monitória contra
Samuel Slengmann, por meio da qual pretendeu ver adimplida a importância de R$
11.817,56 (onze mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos)
representada por cheques emitidos pelo réu.

Devidamente citado (fl. 20), o réu opôs embargos monitórios ao
argumento de que a petição inicial não foi instruída com as alterações contratuais e os
atos constitutivos, os quais reputou indispensáveis a sua propositura, consoante o
disposto no art. 283 do Código de Processo Civil. Outrossim, asseverou que teria
emitido os cheques a fim de que fossem antecipados valores por meio de operação
de factoring para utilização nos negócios de seu pai, e que teriam sido endossados
com o intuito de "mascarar a prática de agiotagem praticada pelo autor". Por fim,
pleiteou pela prova testemunhal e pela concessão do benefício da assistência
judiciária.

Em impugnação, o embargado sustentou que não merece prosperar a
preliminar suscitada pela embargante ao argumento de que a apresentação das
alterações contratuais e dos atos constitutivos da empresa somente é indispensável
quando houver dúvidas fundadas sobre a pessoa que outorgou mandato em nome da
pessoa jurídica, que não é o caso dos autos.

Além disso, sustentou que o embargante confirmou não ter adimplido os
valores descritos nos cheques e que as assinaturas apostas no verso tratam-se de
endosso em branco a possibilitar a circulação dos cheques pela simples tradição e a
desnecessidade da discussão da causa debendi. Por fim, reputou inadimissível a
oitiva da prova testemunhal por ser o débito superior ao décuplo do salário mínimo,
valor estipulado no art. 401 do CPC.

Em seguida, o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide com fulcro no
art. 330, I, do CPC, por entender que não há necessidade da produção de outras
provas. Além disso, constou no substrato decisório a inadmissibilidade da prova
testemunhal por ser o débito superior ao limite estipulado no art. 401 do CPC. Além
disso, constituiu em títulos executivos os cheques em favor da embargada e
condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença proferida, o embargante interpôs recurso
de apelação, no qual pugnou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa ao
argumento de que não lhe foi oportunizada a possibilidade de apresentar as cópias
microfilmadas dos outros cheques pelas quais pretendia comprovar que teriam sido
descontados mediante operação de factoring e que lhe teriam sido cobrados juros
excessivos. Outrossim, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa ao
argumento de que os cheques foram endossados a terceiro que disse não fazer parte
da relação processual. Além disso, asseverou que as cópias dos contratos sociais,
pelos quais pretendia comprovar a alegação de que os cheques teriam sido objeto de
operação de factoring, foram-lhe entregues após o transcurso do prazo para a
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oposição dos embargos monitórios, embora os tenha solicitado antes, razão pela qual
foram apresentados juntamente com o recurso de apelação.

Devidamente intimado (fl. 92), o embargado apresentou suas
contrarrazões, nos quais pugnou, preliminarmente, pelo desentranhamento dos
documentos apresentados pelo autor ao argumento de que a legislação pátria veda a
juntada de documentos após a instrução processual. Noutro ponto, argumentou que a
outorga da procuração ao advogado é suficiente para postular em juízo por reputar
dispensável a apresentação das alterações contratuais e dos estatutos sociais da
empresa. Ainda, asseverou que não cabe a discussão da causa debendi por ter
afirmado que é terceiro da boa-fé, uma vez que teria recebido o cheque por meio
endosso em branco.
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VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Samuel Slengmann
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Criciúma, que
nos autos da Ação Monitória de n. 020.07.023921-5, julgou improcedentes os
embargos opostos e constituiu em títulos executivos os cheques em favor da autora.

Faz-se necessário debruçar-se sobre a tese aventada pelo apelante de
que seria imprescindível ao ajuizamento da ação a apresentação do contrato social a
fim de que fosse comprovada a regularização processual da apelada. Todavia,
embora a apelada não tenha apresentado tais documentos, tal providência é
dispensada, uma vez que só se faz necessária quando houver dúvida acerca da
validade da representação em juízo, que não é a hipótese dos autos.

O Supremo Tribunal de Justiça manifestou-se no seguinte sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONTRATO
SOCIAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE.
ACIDENTE. SAQUEAMENTO DE MERCADORIAS. AGENTES ESTATAIS.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ
DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.

Não merece prosperar a preliminar de irregularidade da representação
processual da empresa recorrida, porquanto, segundo a jurisprudência desta
Corte de Justiça, não é necessária a juntada aos autos dos atos constitutivos
da pessoa jurídica que é parte no processo, exceto se existir fundada dúvida
sobre a validade de sua representação em juízo, o que, entretanto, não se
configura na hipótese dos autos. Não basta, para tanto, a simples alegação, de
caráter meramente formal, da ausência do referido documento, sem que seja
demonstrada a real dúvida a respeito da validade do ato representativo. O
julgamento da pretensão recursal - seja para reconhecer a inexistência de prova do
ato ilícito, seja para entender não configurado o nexo causal e, assim, julgar
improcedente a pretensão condenatória - pressupõe, necessariamente, o reexame
dos aspectos fáticos da lide, atividade cognitiva vedada na via do recurso especial
(Súmula 7/STJ). Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 929885 / RR, Min.
Rel. Denise Arruda, j. 6-8-2009, DJ 26-8-2009. grifou-se).

Nesse diapasão:
Orientou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que desnecessária a juntada

dos atos constitutivos da pessoa jurídica que é parte no processo, salvo a hipótese
de fundada dúvida sobre a validade da sua representação em juízo, o que não é o
caso dos autos, não bastando a mera alegação, de caráter formal, sobre tal ausência
documental. Hígida, também, a outorga de poderes aos advogados da autora,
quando assim constituídos por procurador da sociedade comercial, cujo mandato, ao
tempo daquele ato, se achava com seu prazo de vigência de um ano ainda não
expirado. Intentada a ação rescisória após decorrido o lapso de dois anos do trânsito
em julgado do acórdão impugnado, dá-se a extinção do direito de propô-la, nos
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termos do art. 495 do CPC. (AR 334 / MS. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior j.
27-4-2005, DJ 18-5-2005.

Em vista das razões expostas, afasta-se tal preliminar.
Pretendeu o apelante a nulidade da sentença sob a tese da ocorrência

do cerceamento de defesa ao argumento de que o Togado singular não lhe teria
oportunizado a possiblidade da apresentação das cópias dos outros cheques emitidos
em sequência aos apresentados nos autos, por meio dos quais pretendia comprovar a
apelada não seria legítima para a cobrança dos valores neles consignados.

Frise-se que competia ao apelante apresentar os documentos pelos
quais pretendia comprovar suas alegações em momento oportuno, entretanto assim
não o fez. Além do mais, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça, o apelante
foi citado no dia 28-1-2008 (fl.19), mas somente em 5-3-2008, solicitou as referidas
cópias (fl 27). Logo, não pode em recurso de apelação alegar prejuízo pela sua
inércia.

Compulsando o caderno processual, avista-se que foram apresentados
pelo apelante os contratos sociais da apelada pelos quais pretendia comprovar a tese
de que os cheques teria sido objeto de operação de factoring, e posteriormente
endossados à apelante, o que configuraria má-fe por parte da apelada a possibilitar o
acolhimento de tal insurgência. O apelante apresentou tais documentos juntamente
com o recurso interposto. O art. 396 do CPC determina que a parte instrua a inicial ou
a resposta com os documentos necessários a provar as alegações formuladas.

Por esse norte, o art. 397 esclarece:
Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos

novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Todavia, esse não é o caso dos autos, porquanto não há notícia acerca
da impossibilidade de o apelante apresentar as cópias dos cheques em momento
oportuno, qual seja, juntamente com a contestação. Quanto aos contratos sociais
apresentados constata-se que referidos documentos foram apresentados a destempo,
pois anexos com o recurso de apelação, motivo pelo qual não devem ser conhecidos.

Nesse sentido, extrai-se desse tribunal o seguinte entendimento acerca
do assunto:

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 397, CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
DA EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

Não caracterizada a hipótese do art. 397 do Código de Processo Civil, bem
como não demonstrada a impossibilidade da juntada de documentos existentes à
época do ajuizamento da ação, incabível o seu exame em sede recursal, pena de
afronta ao art. 177 do referido diploma legal. [...]" (TJSC. Apelação cível n.
2004.031414-5, de São Miguel do Oeste. Rel.: Des. Wilson Augusto do Nascimento,
j. em 16/12/2005).

Desse modo, não merece acolhimento tais insurgências.
Quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, constata-se que,

embora estejam os cheques nominais à terceira pessoa, tal fato não é óbice para que
a apelada pleiteie o que entende devido, uma vez que, nos termos dos arts. 13 e 14
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da lei 7.357/1985, as obrigações contraídas no cheque são autônomas e
independentes e a aposição da assinatura cria obrigações pessoais para o signatário.

Analisando-se os títulos emitidos pelo recorrente (fls. 8-12), nota-se que
são nominativos a outra pessoa, possuindo, ainda, endosso em branco em seu verso,
na medida em que consta a assinatura do representante legal da empresa, a qual em
nenhum momento foi impugnada de forma verossímil a diminuir ou eliminar os efeitos
da transmissão efetivada.

Quanto ao endosso do cheque, esclarece Arnaldo Rizzardo:
Sabe-se que o endosso corresponde a uma transferência do título. Todo

cheque, seja ou não nominal, é transferível, o que importa em reconhecer-lhe a
qualidade de circulável. No seu anverso, é usual a cláusula "à ordem" ou "pague-se
a", que subentende a autorização para circulação. Entretanto, mesmo que ausente
essa autorização, não retira a natureza da transmissibilidade. Sempre está implícita,
concretizando-se pela mera assinatura do portador legitimado. O art. 17 da Lei nº
7.357 regula a matéria: "O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula
expressa 'à ordem', é transmissível por via de endosso". Não interessa, pois, o tipo
de cheque, isto é, se emitido ao portador ou à uma pessoa nomeada. [...] 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
em alongamento: "O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas
na assinatura do endossante (endosso em branco), só é valido quando lançado no
verso do cheque ou na folha de alongamento. (Títulos de Crédito: Lei nº 10.406, de
Janeiro de 2002. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 209-210).

A respeito, decidiu o TJSC:
Havendo endosso em branco, o cheque circula mediante simples tradição,

legitimando, por conseguinte, o possuidor à cobrança perante os emitentes
(Apelação Cível n. 2000.011802-8, de Araranguá, Rel. Des. Gastaldi Buzzi, DJ de
21-8-03). (Apelação Cível n. 2008.023996-6, de Rio do Sul, Rel. Des. Ricardo
Fontes, j. em 19.6.08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO APELADO. LEGITIMIDADE
ATIVA CONFIGURADA. CHEQUES NOMINAIS. ENDOSSO EM BRANCO.
LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DAS CAMBIAIS.

Presente o endosso em branco, o portador dos cheques nominais tem
legitimidade para propor ação monitória contra o emitente. (Apelação Cível n.
2006.012859-5, de Palhoça, Rel. Juiz Paulo Roberto Camargo Costa, j. em 21.2.08).

Ainda:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheque. Cerceamento de defesa. Preliminar

rejeitada. Circulação mediante endosso. Autonomia e independência. Discussão da
causa debendi. Oposição de exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
Impossibilidade. Título abstrato. O cheque, ao circular por endosso, desvincula-se de
sua origem, não autorizando a discussão da causa debendi em relação a terceiro de
boa-fé. (Apelação Cível n. 2005.026046-7, de São José, rel. Des. José Inácio
Schaefer, j. em 18.11.08. grifou-se)

Portanto, tornou-se a apelada titular dos direitos conferidos pelos
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cheques, legitimada a praticar qualquer ato necessário à garantia de seu crédito, e o
apelante apto a figurar no polo passivo da presente ação.

Esclareça-se que para a desconstituição dos títulos de crédito que
embasam a presente ação, deveria o apelante apresentar prova robusta de suas
alegações, conforme discorre o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, "O
ônus da prova incumbe: [...] ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

A respeito, leciona Humberto Theodoro Júnior:
Ao devedor, por isso mesmo, é que compete o ônus de provar que o título não

tem causa ou que dita causa é ilegítima. E sua prova, em tal sentido, há de ser
robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a
presunção legal de legitimidade do título cambiário (Títulos de crédito e outros títulos
executivos. Rio de Janeiro: Saraiva, 1986, p. 138) (sem grifos no original).

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES.

DESCONSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS. ÔNUS QUE COMPETE AO DEVEDOR.
DÍVIDA EXIGÍVEL. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

[...] Diante da literalidade e autonomia do cheque, o portador nada tem de
provar quanto a sua origem, ônus este recaído sobre o devedor, que deverá provar
de forma robusta e convincente a inexistência do débito. (Ap. Cív. n. 2004.000438-9,
de Itajaí. Rel. Juiz Paulo Roberto Camargo Costa. j. em 21/9/2006) (Apelação Cível
n. 2005.014982-6, da Capital / Estreito, rel. Des. Substituto Rodrigo Antônio, j. em
5.3.09).

Segundo se depreende do conjunto probatório, não há elementos
capazes de desconstituir a liquidez e certeza dos cheques apresentados.

Por outro vértice, o apelante pleiteou a reforma da sentença ao
argumento de que os cheques teriam sido entregues por Marcos Daufenbach ao seu
irmão, Agenor Daufenbach Junior com o intuito de se esquivar da responsabilidade,
uma vez que alegou que teriam sido emitidos em operações de factoring. Todavia,
este fato não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, nem abordado na decisão,
por isso, não há como conhecê-lo nesta instância recursal, consoante o disposto no
art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:
QUESTÃO NÃO VENTILADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOVAÇÃO

RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO EM PARTE DA
INSURGÊNCIA.

Proíbe-se a inovação no juízo de apelação, sendo permitido às partes somente
o que foi objeto da matéria sujeita à discussão e decisão pelo juiz de inferior
instância, segundo interpretação do art. 515, parágrafo 1º do CPC" (TJSC, Ap. Cív.
n. 2008.061687-6, de Criciúma, rel. Des. Ricardo Fontes, j. 04-12-08).

Para casos da espécie, veja-se a lição de Nelson Nery Júnior e de 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
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no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006. p. 745).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento desta Corte:
Representa uma inconcebível inovação, em sede recursal, o agitamento pela

parte insurgente de pretensões não pleiteadas na instância a quo e, portanto, não
submetidas ao crivo decisório do julgador monocrático. Toda e qualquer matéria que
implique, na jurisdição recursal, em dilargação dos pleitos deduzidos no curso da
ação ou em inovação à causa petendi, não pode ser apreciada pelo colegiado
recursal, pela (sic) de supressão de um grau jurisdicional (Apelação Cível n.
96.001018-1, de Turvo, rel. Des. Trindade dos Santos).

Portanto, em se tratando de matéria não debatida em primeiro grau,
incabível a apreciação do apelo neste ponto.

Dessa forma, conhece-se parcialmente do recurso e nega-se-lhe
provimento.
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