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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E
CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELA AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL
DO TÍTULO EXECUTIVO.

APELO DA EMBARGADA/EXEQUENTE.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO EM LIDE EXECUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
OFENSA AO ART. 514, II, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO
APELO NO PONTO.

PRESCINDIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIA
AUTENTICADA. REJEIÇÃO. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO
DA VIA ORIGINAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA CIRCULARIDADE E CARTULARIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

A fotocópia autenticada, mecanicamente ou por certificado
digital de autenticidade, da cédula de crédito bancário não é
documento bastante a embasar ação de execução de título
extrajudicial, porque os títulos desta natureza podem circular
mediante endosso. A razão da exigência do título na via original
não decorre da necessidade de verificação da veracidade de seu
conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio
da cartularidade, de modo que, estando a execucional calcada
em cédula de crédito bancário, a juntada aos autos do original é
providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é
titular do crédito exigido (TJSC, AI n. 2013.035916-1, rel. Des.
Robson Luz Varella, j. 25-02-2014).

RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.043417-0, da comarca de Chapecó (1ª Vara Cível), em que é apelante BV
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, e apelado Giorgio Darlan
Novello:



A Câmara Especial Regional de Chapecó decidiu, por unanimidade,
conhecer do recurso em parte e, nesta, negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Sebastião César Evangelista, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Júlio
César M. Ferreira de Melo.

Chapecó, 9 de fevereiro de 2015
Edemar Gruber

RELATOR
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RELATÓRIO

Perante o Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Chapecó, Giorgio
Darlan Novello interpôs embargos à execução que lhe move BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento, alegando, em síntese, que foi citado para
efetuar o pagamento da quantia de R$ 60.269,25 (sessenta mil, duzentos e sessenta
e nove reais e vinte e cinco centavos), decorrente de contrato de financiamento de
veículo, onde foi deferida a conversão da ação de busca e apreensão em ação
executiva, diante da impossibilidade de recuperação do bem.

Discorreu sobre o cabimento dos embargos, bem como que o pedido de
conversão não foi acompanhado dos documentos essenciais para o prosseguimento
da ação de execução, que seriam o título executivo original e a planilha de cálculo
atualizado.

Articulou que mesmo intimada para apresentar os referidos documentos,
a embargada permaneceu inerte, motivo pelo qual deve ser extinta a execução ou
então ser considerada nula por faltar-lhe certeza e liquidez.

Defendeu a ocorrência do excesso de execução e a aplicação dos
ditames do Código Consumerista.

Em impugnação aos embargos (fls. 35-42), a embargada sustentou que
todos os documentos necessários ao processamento da execução encontram-se nos
autos.

Argumentou sobre a legitimidade da cobrança da comissão de
permanência e dos demais encargos previstos, em razão de terem sido pactuados
pelas partes.

Sustentou a inexistência de excesso de execução, tendo em vista que
os cálculos apresentados aos autos representam os exatos termos acordados pelas
partes.

No ato compositivo da lide, em razão da não apresentação do título
executivo original na ação de execução, a sentenciante acolheu os embargos e, em
consequência, julgou extinta a ação execucional n. 018.08.001670-4, através da
decisão de fls. 49-54, cujo dispositivo restou assim vertido:

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS opostos por GIORGIO DARLAN NOVELLO, com

base no art. 269, inciso I do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTA a Execução
nº 018.08.001670-4, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC.

Face a sucumbência, CONDENO a Embargada ao pagamento das despesas
processuais (destes e da execução) e honorários advocatícios ao procurador da
parte ex adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, acrescido
de correção monetária.

A multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC só será devida
após o trânsito em julgado e intimação, na pessoa do procurador ou, se não houver,
pessoalmente, para pagamento voluntário.

Custas de lei.
P.R.I.
Translade-se cópia aos autos principais.
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Descontente, a embargada interpôs recurso de apelação.
Defendeu, em suas razões de mérito (fls. 57-67), a desnecessidade da

juntada do título executivo original, pois apenas se fundamentaria esta necessidade
no caso de dúvida sobre a veracidade da cópia apresentada.

Sustentou que a Lei n. 10.931/2004 dispõe em seu texto legal que a
cédula de crédito bancário original deve ficar sob a guarda e responsabilidade da
instituição financeira.

Argumentou ainda sobre a legalidade e legitimidade da conversão da
ação de busca e apreensão em ação executiva.

Pautou-se, nestes termos, pelo provimento do apelo e reforma da
decisão de primeiro grau.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 78-85), ascenderam os autos.
É o relato.

VOTO

Conheço do recurso porque presentes os requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, eis que ofertado a tempo e modo.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que
acolheu os embargos à execução e, em consequência, declarou extinta a execução
em apenso n. 018.08.001670-4.

O inconformismo da apelante versa sobre a necessidade de
apresentação do título executivo original.

Contudo, razão não lhe assiste, adianta-se.
Justifico.
Quanto à alegação sobre a legalidade e legitimidade da conversão da

ação de busca e apreensão em ação de execução, tenho que o recurso não deve ser
conhecido neste ponto por tratar-se de inovação recursal.

As alegações não guardam coerência com a situação fática sub judice,
violando, assim, o princípio da dialeticidade, uma vez que em nenhum momento
discutiu-se sobre a questão, que agora pretende debater em sede de recurso.

Neste sentido:
ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS COM RELAÇÃO AO SEGURO

AUTO E DO CONTRATO DE ADESÃO NÃO ATACAM A SENTENÇA, SENDO
CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
EXEGESE DO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO
CONHECIDO NESSES PONTOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo
recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas
manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo
julgamento da questão nele cogitada (STF, ARE 664044 AgR / MG. Rel. Min. Luiz
Fux. Julgado em 13/03/2012).

ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO SEGURO AUTO. INOVAÇÃO
RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO NO PONTO (TJSC, AC n. 2013.017668-4,
rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 27-2-2014).
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Ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. PROCEDENTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO BANCO
RÉU.ADMISSIBILIDADE. PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EDIFICADA NA IMPOSSIBILIDADE DE
PRORROGAÇÃO DA FIANÇA. INSURGÊNCIA QUE NÃO ATACA ESTE PONTO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 514 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.

Não se conhece do apelo quando os fundamentos invocados pelo recorrente
estão dissociados daqueles postos na sentença (TJSC, AC n. 2011.047710-2, Quinta
Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Jânio Machado, j. 14-7-2011) RECURSO
NÃO CONHECIDO (TJSC, Apelação Cível n. 2010.022496-2, rel. Des. Cláudio
Valdyr Helfenstein, j. 28-03-2012) (TJSC, AC n. 2013.061150-4, rel. Des. Guilherme
Nunes Born, j. 2-10-2014).

Assim, não conheço do recurso neste ponto.
No que tange à (des)necessidade da juntada do título executivo original,

sabe-se que a cédula de crédito bancário é considerada modalidade de título de
crédito por disposição legal do artigo 26 da Lei n. 10.931/2004 e passível de
circulação por endosso, nos termos do artigo 29 da mesma lei, in verbis:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos
essenciais:

(...)
§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em

preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso
em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela
equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os
juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

(...)
§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais

vias a expressão 'não negociável.
Desta forma, tem-se que o direito ao crédito representado no título

cambial pode ser transferido a terceiros por meio de endosso.
Sobre o tema, colhe-se os ensinamento de Rubens Requião:
O endosso é, entre outros, um instituto típico criado pelo direito cambiário. É o

meio para transferir o direito sobre o título, (...) ao endossar, o endossador transfere
ao endossatário o título e, em consequência, os direitos nele incorporados (Curso de
direito comercial. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. 417).

Neste pensar, se a circulação por endosso é admitida e é negociável a
via do credor, a ação que busca a recuperação do crédito deve ser instruída com o
título original, em razão da possibilidade de circulação.

A esse respeito é assente o entendimento deste egrégio Tribunal de
Justiça, em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INEFICÁCIA DE PROTESTO DE TÍTULO
LASTREADO EM FOTOCÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
AUTENTICADA. TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO, A TEOR DO § 1º DO ART.
29 DA LEI 10.931/2004. INDISPENSABILIDADE DA JUNTADA DO ORIGINAL.
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PRINCÍPIO DA "CARTULARIDADE". DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em
razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação,
mercê de endosso (art. 29, § 1º, da Lei n. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua
apresentação por cópia fotostática (AI n. 2008.067511-7, rel. Des. João Henrique
Blasi, j. 11-2-2009).

No mesmo sentido:
(...) JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE

DÁ LASTRO À DEMANDA - PROVIDÊNCIA DETERMINADA DE OFÍCIO POR ESTA
CORTE DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO PORQUE
SUJEITO A ENDOSSO - VÍCIO SANÁVEL - EMENDA DA INICIAL NOS MOLDES
DO ART. 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Dada a possibilidade de circulação, mediante endosso, da cédula de crédito
bancário, a propositura da busca e apreensão requer a juntada da via original do
título, sob pena de extinção (AC n. 2012.085343-9, rel. Des. Robson Luz Varella, j.
5-2-2013).

Ademais, instada a juntar o título executivo original (fl. 45 da ação n.
018.08.001670-4), a apelante limitou-se a requerer a conversão para a ação
executiva, sendo acertada a decisão que extinguiu a demanda executiva.

É consabido que a jurisprudência pátria já estabeleceu que a fotocópia
de título de crédito não supre a apresentação da cártula original.

Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE

CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO, COM
FULCRO NO ART. 267, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INSURGÊNCIA DA FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. ENQUADRAMENTO
COMO TÍTULO DE CRÉDITO POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXEGESE DO
ART. 26 DA LEI 10.931/04. NEGOCIABILIDADE DA CAMBIAL RESTRITA À VIA DO
CREDOR. ART. 29, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. TRANSFERÊNCIA DO
TÍTULO POR MEIO DE ENDOSSO EM PRETO. ART. 29, § 1º, DA LEGISLAÇÃO
MENCIONADA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, ALIADAS À CARACTERÍSTICA
PRECÍPUA DA CIRCULABILIDADE E À REGÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA
CARTULARIDADE, TORNAM INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL
DO TÍTULO À INSTRUÇÃO DA DEMANDA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA
QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 283 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONFERIDAS OPORTUNIDADES PARA O SANEAMENTO DO
VÍCIO. PERMANÊNCIA DA FALHA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA
QUE SE IMPÕE. REBELDIA IMPROVIDA (TJSC, AC n. 2013.039648-2, rel. Des.
José Carlos Carstens Köhler, j. 16-7-2013).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EMBASADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DOCUMENTO
EM DEBATE QUE, POR IMPERATIVO DE LEI, TRATA-SE DE UM TÍTULO DE
CRÉDITO. APLICABILIDADE DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS E PRINCÍPIOS
INERENTES A ESTA CATEGORIA. CIRCULARIDADE E CARTULARIDADE.
IMPOSITIVA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO PARA A
COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO NELE REPRESENTADA. OPORTUNIZAÇÃO PARA
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JUNTADA. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA,
PORÉM, POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Dada a possibilidade de circulação, mediante endosso, da cédula de crédito
bancário, a propositura da ação de busca e apreensão requer a juntada da via
original do título; se, uma vez intimada, a parte quedar inerte deixando de sanar a
irregularidade, correta é a extinção do feito por inépcia da inicial, nos termos do art.
284 do Código de Processo Civil (TJSC, AC n. 2010.068632-0, rel. Des. Robson Luz
Varella, j. 28-3-2011) (TJSC, AC n. 2012.040087-4, rela. Desa. Rejane Andersen, j.
10-10-2012).

Deste modo, ressoa evidente, na hipótese, que não há o que se falar em
dever da casa bancária em manter sob sua guarda a cédula original, em razão da
obrigatoriedade de apresentação aos autos.

Discutidos, voto no sentido de conhecer do recurso em parte e, nesta,
negar-lhe provimento.

É, pois, como voto.
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