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E M E N T A – APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL – SÚMULA 503/STJ – EMISSÃO DO CHEQUE PELA RÉ-
APELANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA – INTERESSE PROCESSUAL DO 
AUTOR-APELADO NA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA – EXISTÊNCIA 
– DÉBITO NÃO ADIMPLIDO EXTRAJUDICIALMENTE – CERCEAMENTO DE 
DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS CONSTANTES DOS 
AUTOS – INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI EM AÇÃO MONITÓRIA 
PROPOSTA COM BASE EM CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – 
DESNECESSIDADE – SÚMULA 531/STJ. 

1. Discute-se no presente recurso:  a) eventual ocorrência da 
prescrição da pretensão; b) a legitimidade passiva da apelante; c) eventual falta de 
interesse processual do autor-apelado; d) a nulidade da sentença, ante a alegada 
ocorrência de cerceamento de defesa; e) a ausência de relação comercial com o autor-
apelado, a justificar a improcedência da Ação Monitória.

2. O prazo para ajuizamento de Ação Monitória em face do emitente 
de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão 
estampada na cártula (Súmula/STJ 503, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe 
10/02/2014).

3. Tendo sido a ré-apelante quem emitiu a cártula (cheque) objeto do 
pedido, é ela parte legítima para responder pelo adimplemento do valor nela inserto.

4. Possuindo o credor documento hábil à propositura de Ação 
Monitória, e não tendo havido adimplemento extrajudicial do débito pelo devedor, 
afigura-se presente o interesse processual do credor para a propositura de Ação 
Monitória, ante a impossibilidade de receber seu crédito sem a intervenção do Poder 
Judiciário, sendo de somenos importância o tempo que levou para propor a ação, mesmo 
porque não ocorrida a prescrição.

5. O art. 355, inc. I, do CPC/15, autoriza o Juiz a julgar 
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não 
houver necessidade de produção de outras provas, não havendo cerceamento de defesa 
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quando se profere sentença à luz das provas já produzidas. Ademais, ao Juiz é dado 
indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias 
(art. 370, parágrafo único, do CPC/15), de modo que o exercício desta atividade não 
importa, necessariamente, cerceamento de defesa, sobretudo quando se verificar que, 
para o julgamento da lide, as provas encartadas nos autos são suficientes.

6. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra 
o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula 
(Súmula/STJ 531, Segunda Seção, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

7. Apelação conhecida em parte e, nesta, não provida, com 
majoração dos honorários de sucumbência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 2ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, conhecer em parte do recurso e negar provimento, nos termos do voto do 
relator.

Campo Grande, 6 de dezembro de 2017.

Des. Paulo Alberto de Oliveira - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira.

Trata-se de Apelação interposta por Anamaria Miri Berger  contra 
sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS.

Ação: Monitória    proposta  por    Carlos Celso  do   Nascimento   
contra a apelante,  aduzindo,   em   suma,   que   possui   crédito   com   a   ré   no   valor 
de R$ 1.498.877,00 (f. 01-02).

Sentença: julgou procedente o pedido inicial, convertendo o 
mandado inicial em título executivo, reconhecendo-se a obrigação de pagar o valor de 
R$ 1.498.877,00, acrescido de correção monetária pelo IGPM-FGV, desde a 
propositura, e juros desde a citação.

Sucumbência atribuída à ré, com honorários sucumbenciais fixados 
em dez por cento (10%) sobre o valor da dívida (f. 51-57).

Embargos de Declaração: opostos pela apelante Anamaria Miri 
Berger, foram rejeitados pelo Juízo a quo (f. 60-65 e f. 69-70).

Apelação: interposta por Anamaria Miri Berger, sustentando, em 
sede preliminar, a) a prescrição da pretensão;     b) a ilegitimidade passiva da ré-
apelante; c) a falta de interesse de agir do apelado, e d) a nulidade da sentença, em razão 
de ter havido cerceamento de defesa.

No mérito, sustentou não ter havido relação qualquer relação 
comercial com o apelado, sendo que o cheque que embasa a Ação Monitória não possui 
sua assinatura no verso, e que inexiste comprovação da dívida (f. 73-104).

Contrarrazões: em síntese, refutou os argumentos do recorrente, 
pugnando pelo não provimento (f. 113-123). 

V O T O

O Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira. (Relator)

Discute-se no presente recurso:  a) eventual ocorrência  de  
prescrição da pretensão;  b) a legitimidade passiva da apelante;   c) eventual falta de 
interesse processual do autor-apelado;   d) a nulidade da sentença    ante  a alegada 
ocorrência de cerceamento de defesa;   e     e) a ausência    de  relação   comercial   com    
o autor-apelado,  a   justificar   a  improcedência  da   Ação  Monitória.

1 – Direito intertemporal – lei processual aplicável

Registro que a sentença recorrida  foi proferida e disponibilizada nos 
autos digitais em 01/08/2016 (f. 58),  tendo  a respectiva intimação da sentença 
integrativa ocorrido  em 13/12/2016 (f. 72),  enquanto que o  presente recurso foi 
interposto em 02/02/2017 (f. 74). 

Como se vê, todos estes atos foram praticados na vigência do 
Código de Processo Civil/2015, razão pela qual são aplicáveis, desde logo, à espécie 
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suas regras sobre o   cabimento e   a   admissibilidade,  bem ainda todas que dizem 
respeito ao procedimento recursal e respectivo julgamento (art. 1.046, CPC/15), 
respeitados, entretanto, eventuais atos processuais praticados e/ou situações jurídicas 
consolidadas sob a vigência da lei processual revogada  (art. 14, CPC/15).

Nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219, caput, ambos do Código 
de Processo Civil/2015, o recurso é tempestivo, pois interposto no prazo de quinze (15) 
dias úteis. Outrossim, quanto à regularidade formal, o recurso está em consonância com 
o disposto no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015.

I - PRELIMINARES
2 – Prescrição

Defende  a ré-apelante estar prescrita a pretensão, nos termos dos 
artigos 33, 59  e   61,   da    Lei nº 7.357,  de   02/09/1985 (Lei do Cheque), pois o  
"titulo objeto da presente discussão [...] foi emitido em 22/11/2010 sem que fosse 
apresentado ao Banco e muito menos ao cartório de protestos" (f. 86).

Os artigos 59 e 61, da Lei nº 7.357,  de 02/09/1985 (Lei do Cheque), 
dispõem que "prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de 
apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador";    e  que  "a ação 
de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram 
injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do 
dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei".

A hipótese dos autos, entretanto, é diversa, pois cuida de Ação 
Monitória  lastreada  em   cheque  sem  força   executiva;   ou  seja,  a  respeito  do qual  
se  operou  apenas  a  prescrição  cambial  de  que  cuida  o  art. 59,  da  Lei nº 7.357,  
de  02/09/1985 (Lei do Cheque).

Para essa hipótese, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça consolidou-se no sentido de que "o prazo para ajuizamento de ação monitória 
em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia 
seguinte à data de emissão estampada na cártula." (Súmula 503, Segunda Seção, 
julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014).

Na espécie, a cártula foi emitida em 22/11/2010 (f. 04), tendo sido 
proposta  a   Ação Monitória   em 26/10/2015 (f. 01-02), portanto, antes de a pretensão  
ter  sido  fulminada  pela  prescrição.

 Assim,   afasto  a   preliminar  de   prescrição.

3 – Ilegitimidade passiva

A   ré-apelante  aduz,  em  suma,  ser  parte   ilegítima,   pois   "o 
titulo que ora se discute foi emprestado ao esposo da ora Apelante o qual é empresário 
no ramo de curtume nesta capital, sendo que o mesmo por longos anos manteve relação 
comercial com a empresa M.O FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA, tanto 
é verdade que não consta assinatura da Apelante no verso do cheque", portanto, "sem 
seu aceite." (f. 87).

A  sentença,  entretanto,  afastou  essa  preliminar,  sob  o   
argumento   de  que    "a pretensão havida na ação monitória é o alegado direito do 
embargado que se originou com a emissão da cártula de cheque constante às fls. 04-05, 
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a qual, frise-se é de emissão da embargante. Logo, cabe à ré/embargante a observância 
do dever correlato de atender ao direito do embargado de receber os valores 
representativos da cártula referida." (f. 52).

De fato,  da  análise  dos autos,  se  vê  que  foi a ré-apelante quem 
emitiu  a  cártula (cheque)  objeto do pedido, sendo, portanto, legítima para responder  
pelo  adimplemento  do  valor  nele  inserto.

Ademais, quanto  à  alegada  falta de aceite, importante registrar que, 
nos termos do art. 6º, da Lei nº 7.357, de 02/09/1985 (Lei do Cheque), "o cheque não 
admite aceite considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido".

Assim, sem maiores delongas, afasto a preliminar de ilegitimidade 
passiva.

4 – Falta de interesse de agir

A ré-apelante sustenta, ainda, que "o referido título foi emitido em 
22/11/2010 e nunca houve sua apresentação junto ao Banco, o que a rigor faltou 
interesse de agir por parte do ora Apelado, até porque, não haveria mesmo uma vez que 
a Apelante jamais manteve qualquer relação comercial com o mesmo" (f. 88).

A sentença, por sua vez,  entendeu   que "o embargado busca, 
através do processo, o recebimento de uma cártula prescrita que não está sendo 
adimplida pela embargante. Sendo assim, pretendem satisfação de direito material, que 
deve ser analisada pelo julgador à luz dos ditames legais e dos princípios que 
informam o ordenamento jurídico. Nesse norte, presentes os requisitos do Código de 
Ritos, não há que se falar em falta de interesse de agir. No caso vertente, a causa de 
pedir e o pedido se fazem presentes, assim como todos os requisitos de 
admissibilidades" (f. 53).

É sabido  que  o interesse de agir, como uma das condições da ação, 
deve ser analisado sob o aspecto da  necessidade de obtenção da tutela jurisdicional  
pleiteada  e  da   adequação  da   via  eleita  para  alcançar  aquele  fim.

Conforme a doutrina, "haverá  necessidade  sempre  que  o  autor  
não  puder  obter  o bem  da  vida  pretendido  sem  a  devida  intervenção  do  Poder  
Judiciário". (Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. 8ª 
Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 75).

Na  espécie, possuindo  o  credor  documento hábil à propositura de 
Ação Monitória, e não tendo havido adimplemento extrajudicial do débito pelo devedor, 
afigura-se presente o interesse processual do credor para a propositura da ação, ante a 
impossibilidade de receber seu crédito sem a intervenção do Poder Judiciário, sendo de 
somenos importância o tempo que levou para propor a ação, mesmo porque não 
ocorrida a prescrição.

Assim, nesses  termos, afasto também a preliminar de falta de 
interesse processual.

5 – Cerceamento de defesa

A recorrente sustenta, ainda, que a sentença é nula, por ter havido 
cerceamento de defesa,  já que foi julgada antecipadamente a lide, mesmo tendo a 
apelante "insistentemente" pugnado  "pela produção de provas testemunhais, como 
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também pela intervenção de terceiros" (f. 89), esclarecendo que "tal posicionamento da 
Embargante foi no sentido de provar que ela nunca manteve qualquer relação 
negocial/comercial com o Apelado, aliás, nem o conhece"(f. 90).

Contudo, da análise dos  autos,  não se verifica que a parte tenha 
insistido  no  requerimento  de produção de prova testemunhal, mesmo porque apenas 
realizou pedido genérico de produção de provas em seus Embargos à Monitória (f. 38),    
não   requerendo   expressamente,   aliás,   a oitiva de testemunhas.

Outrossim, o simples indeferimento de intervenção de terceiros não 
configura  cerceamento  de  defesa,  devendo a parte interessada insurgir-se, mediante  a  
interposição  de  recurso,  contra a decisão que não admitiu a intervenção   pleiteada,    o   
que   não   ocorreu    na   espécie    quanto   ao    ponto   em   questão.

O  art. 355,  inc. I,  do CPC/15, autoriza o Juiz a julgar 
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não 
houver necessidade de produção de outras provas, não havendo cerceamento de defesa 
quando se profere sentença à luz das provas já produzidas.

Ademais, ao Juiz é dado indeferir, em decisão fundamentada, as 
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do 
CPC/15), de modo que o exercício desta atividade não importa, necessariamente, 
cerceamento de defesa, sobretudo quando se verificar que, para o julgamento da lide, as 
provas encartados nos autos são suficientes.

Na espécie, a maioria das questões decididas pela sentença ensejaram 
tão somente interpretação jurídica e aplicação de teses de direito, não havendo 
necessidade de produção de outras provas para solução da lide e, por isso mesmo, 
incorrendo qualquer forma de cerceamento ao direito instrutório da ré.

Por isso,  afasto  também a preliminar de cerceamento de defesa.

II - MÉRITO
6 – Desnecessidade  de   demonstração   da   causa   debendi

Finalmente, no mérito, aduz a ré que "o Apelado não comprovou a 
origem da suposta divida, ou seja, nunca manteve nenhum tipo de relação negocial ou 
comercial com a Apelante" (f. 100), mesmo porque "o titulo anexado ás fls, 04/05 foi 
emprestado ao esposo da ora Apelante, tanto é verdade que o preenchimento do 
referido cheque não foi feito pela Apelante, ou seja, aquela escrita não pertence á 
mesma" (f. 101).

A sentença  afastou tal alegação, assim o fazendo com base nos 
seguintes fundamentos:

"No que concerne à alegação de que desconhece qual a relação 
negocial que deu origem à dívida, ou seja, ela inexiste, não assiste 
qualquer razão ao embargante. Isso porque como é de sabença os títulos 
de crédito, dentre eles, o cheque, nada mais são do que instrumentos de 
circulação de riqueza na sociedade, razão pela qual são dotados de certas 
características peculiares, dentre as quais -  que realmente interessa para 
o deslinde da presente quezila - a autonomia.

Significa dizer que quando se emite um título de crédito, não está 
fazendo promessa de pagamento dirigida exclusivamente ao beneficiário 
original, mas para pessoa indeterminada, já que sua função como 
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afirmado alhures é circular, não servindo apenas para valer entre as 
partes originárias.

Desse modo, o emitente está assumindo nesse documento uma 
dívida, comprometendo-se a pagar àquele que o apresentar e que pode ser 
qualquer pessoa.

Nessa ordem de ideias é fácil perceber que o que efetivamente, 
circula é o título e não o direito abstrato que nele está contido. Assim, as 
obrigações neles representadas são independentes entre si. Aliás, isso é o 
que claramente dispõe o artigo 13 da Lei 7.357 de 1985, Lei do cheque, in 
verbis: 'Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e 
independentes.'

Dessa feita, pela sua natureza de título cambial, não se admite 
discussão acerca da relação jurídica subjacente ao cheque, exceto em 
situações de caráter excepcional, quando houver indícios irrefutáveis de 
que a obrigação foi constituída em flagrante desobediência à ordem 
jurídica ou, ainda, se configurada a má-fé do possuidor do título, 
situações que, contudo, inocorrem pelo delineado nos presentes autos.

Ademais, somente com a existência de prova clara determina o 
artigo 373, I do CPC, in casu, da má-fé do terceiro, poderse-ia afastar a 
legitimidade do título. Ao revés, evidenciado a normalidade na extração 
do título e a sua transferência a terceiro de boa-fé, sem qualquer 
demonstração de envolvimento do endossatário em detrimento do devedor, 
deve vingar a aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções 
pessoais.

Nesse jaez, não há que se falar em ilegalidade da presente 
demanda, ante a boa aplicação dos princípios da abstração e da 
inoponibilidade das exceções pessoais que reza que o terceiro não pode 
ser surpreendido por oposição concernente à relação de que não foi parte.

Some-se a isso, a disposição contida no verbete sumular 531 do 
Superior Tribunal de Justiça: 'Em ação monitória fundada em cheque 
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio 
jurídico subjacente à emissão da cártula.' (f. 55-56)

Em primeiro  lugar,  observo que a parte ré inova em seu recurso ao 
trazer o argumento de que "o preenchimento do referido cheque não foi feito pela 
Apelante, ou seja, aquela escrita não pertence á mesma" (f. 101).

Esse argumento não consta dos Embargos à Monitória, e  por isso 
não foi  apreciado  pela sentença,  de modo  que  o  seu conhecimento  no presente  
recurso   resta  obstado,   ante   a  vedação   de    supressão   de   instância.

De qualquer forma, insiste a ré em sua tese de que seria necessária a 
indicação  da  causa debendi,  tese que,  de  pronto,  deve ser rechaçada, pois pacífico  
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "em ação monitória fundada 
em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio 
jurídico subjacente à emissão da cártula." (Súmula/STJ 531, Segunda Seção, julgado  
em   13/05/2015,   DJe  18/05/2015).

Assim,  escorreita  se  apresenta  a   sentença   também neste ponto, 
razão pela qual não merece qualquer reparo.

 
Diante   do   exposto,   conheço   em   parte   o   recurso   
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interposto   por   Anamaria   Miri   Berger  e,   na   parte   conhecida,  afastando   as   
preliminares,   NEGO-LHE    PROVIMENTO.

Nos termos do   § 11,   do  art.  85,   do CPC/15, considerando a 
manutenção da sentença (dupla conforme), bem como, o trabalho adicional realizado 
(v.g., f. 113-126), majoro  os  honorários de sucumbência para doze por cento (12%) 
sobre o valor atualizado do débito, ex vi o disposto no § 2°,  do mesmo dispositivo legal, 
ressalvada eventual gratuidade judiciária deferida na origem.

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, CONHECERAM EM PARTE DO 
RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Vilson Bertelli
Relator, o Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira, Des. Alexandre Bastos e Des. Vilson Bertelli.

Campo Grande, 06 de dezembro de 2017.
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