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Assunto : Cheque Prescrito. Monitória.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. 
CHEQUE PRESCRITO. NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA 
DE ENDOSSO. VIOLAÇÃO A LITERALIDADE. PARTE 
AUTORA ILEGÍTIMA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.  
SENTENÇA MANTIDA. 
1. O cheque pagável em favor de determinada pessoa é 
transmissível via endosso, com todos os direitos deste resultante, 
desde que lançado na cártula ou na folha de alongamento.  
2. A ausência desse ato unilateral de transferência de direitos, nas 
cártulas encartadas nos autos, viola uma das características do título 
de crédito, qual seja, a literalidade.
3. Na hipótese dos autos, o fato de o autor ser portador dos cheques 
prescritos, não importa na legitimidade para ajuizar ação monitória, 
pois não se reveste da condição de credor do emitente da cártula ou 
mesmo do endossante, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade, 
pois não figurou como beneficiário do título que embasou a 
pretensão monitória
4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
0707055-66.2014.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento 
ao Apelo, nos termos do voto do Des. Relator.

Rio Branco, 10 de novembro de 2015.

Des. Laudivon Nogueira
Presidente/Relator
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RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Laudivon Nogueira, 

Relator: Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por C. R. O. RIBEIRO - ME 

dizendo-se inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco, que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora não 

é parte legítima para propor a demanda (CPC, art. 295, II) e, por conseguinte, declarou 

extinto o processo sem o julgamento do mérito (CPC, art. 267, I). 

Em sede de razões recursais (fls. 32/41), sustenta a apelante que recebeu 

os cheques, objeto dos autos, como pagamento de mercadorias e produtos vendidos ao 

apelado Gecê Leite de Araújo Filho, que foram emitidos por sua genitora Carmélia Alves 

de Araújo. 

Alega que os cheques foram recebidos e depositados na conta bancária da 

empresa O. A. RIBEIRO tão-somente a pedido do representante legal da apelante, mas que 

os créditos inseridos nos títulos lhe pertencem. 

Aduz que, muito embora nominais a empresa O. A. RIBEIRO, os 

cheques foram endossados à apelante, consoante declaração de fl. 22 dos autos 

devidamente assinada pelo representante legal da beneficiária.

Obtempera que não é necessário que a prova escrita ostente obrigação 

certa e exigível, muito menos consentimento do devedor, segundo ele basta que o 

documento (prova escrita) não seja título executivo, consoante previsão contida no art. 

1.102-A do CPC.

Arremata dizendo que instruiu a inicial com todos os documentos 

necessários ao procedimento monitório (cópia dos cheques, relação de cheques e 

declaração firmada pela empresa O. A. RIBEIRO), bem como individualizou o encargo 

cobrado e o quantum devido. 

Com essas razões, já prequestionando a matéria, sob o argumento de que 

a sentença atacada viola o disposto no art. 1.102-A do CPC e art. 5º, XXXV, da CF, ao fato 

de fazer prevalecer a forma processual sobre o direito de acesso à justiça, ao subtrair-lhe o 

direito de fazer prova do seu crédito, requer a reforma da sentença para declarar a 
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legitimidade ativa da apelante e, por conseguinte, retornar os autos à origem para o seu 

regular processamento.

Não angularizada a relação processual perante o juízo primevo, 

desnecessária a manifestação (contrarrazões) da parte contrária. 

Por não se adequar a nenhuma das hipóteses previstas no art. 82 do 

Código de Processo Civil, desnecessária a intervenção do Ministério Público nesta 

instância recursal.

É o relatório, que submeti a revisão da eminente Desembargadora Eva 

Evangelista. 

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Laudivon Nogueira, 

Relator: Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente expediente 

recursal.

Cinge a controvérsia a saber se é possível a parte ajuizar ação monitória 

tendo por títulos de crédito cheques prescritos emitidos em nome de terceiro. 

Destaco, de início, que não assiste razão à recorrente. 

No caso dos autos, o objeto da monitória concentra-se na emissão de 12 

(doze) cártulas/cheques, datadas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2011, 

devolvidos pelos bancos sacados pelos motivos1 constantes dos códigos 11, 28 e 70, sendo 

onze do Banco do Brasil (nºs 850067, 8500068, 851276, 851280, 851281, 851283, 851287, 

851288, 851289, 851291, 851296) e um da Caixa Econômica Federal (nº 900028), 

totalizando a quantia de R$ 74.173,06 (setenta e quatro mil cento e setenta e três reais e 

seis centavos). Anoto, que todos são nominais à empresa O. A. RIBEIRO e não consta 

endosso em branco ou em preto.

Pois bem. A princípio, ainda que sem força executiva, lembro que o 

cheque pode ser cobrado pelo procedimento monitório, independentemente da 

demonstração da sua origem (causa debendi), consoante disciplina o art. 1.102-A do 

1 Motivo 11: insuficiência de fundos – primeira apresentação; Motivo 28: contra-ordem ou oposição ao 
pagamento por motivos de furto ou roubo; e Motivo 70: Sustação ou revogação provisória. (Informação 
retirada da página https://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.Pdf)
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Código de Processo Civil, vejamos:

CPC, art. 1.102-A

Art. 1.102-A.  A ação monitória compete a quem pretender, com base em 
prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Nesse mesmo sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o cheque prescrito representa documento hábil ao ajuizamento da 

ação monitória, por meio da Súmula n. 299, que diz "é admissível a ação monitória 

fundada em cheque prescrito".

Assim, apresenta-se adequada a interposição da ação monitória. De 

maneira que se faz mister esclarecer a natureza das cártulas emitidas, objeto dos autos. 

Na hipótese, os títulos cobrados são cheques nominativos, ou nominais, 

nos quais se nomeia expressamente pessoa legitimada para receber a quantia determinada, 

a quem se permite o endosso.  

A propósito, valho-me das considerações de ARNALDO RIZZARDO2, 

que com propriedade, ao tratar do tema, esclarece que:

Cheque nominal: É o cheque dirigido a uma pessoa determinada, 
colocando-se nele o nome do beneficiário, e impondo-se ao sacado a 
verificação de quem o apresenta para seu desconto.

Este tipo de cheque se subdivide em nominal "à ordem" e nominal "não à 
ordem", vindo a previsão no art. 8º, incs. I e II, da Lei nº 7.357: "Pode-se 
estipular no cheque que seu pagamento seja feito: I - a pessoa nomeada, 
com ou sem cláusula expressa "à ordem"; II - a pessoa nomeada, com a 
cláusula "não à ordem", ou outra equivalente".

No primeiro, se insere o nome da pessoa que irá recebê-lo, que se 
identificará quando do recebimento do valor, permitido-se-lhe o depósito 
na conta bancária própria, para a devida compensação posterior. A 
emissão "à ordem"de tal pessoa importa em se admitir a autorização do 
endosso, o qual é procedido unicamente por ela. Não é tolerado o 
endosso por um portador cujo nome não consta no título. 

Nessa perspectiva, amolda-se a hipótese o contido nos artigos 14 e 17 da 

Lei n. 7.357/85, que disciplinam:

Lei n. 7.357, art. 17

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula 

2 RIZZARDO, Arnaldo, Títulos de Crédito. 3ª. ed. São Paulo: Forense. 2012, p. 168.
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expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso.

Lei n. 7.357, art. 19

Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de 
alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes 
especiais.

Com efeito, de acordo como os dispositivos acima mencionados, repiso 

que o cheque pagável a favor de determinada pessoa é transmissível via endosso, com 

todos os direitos deste resultante, desde que lançado na cártula ou na folha de alongamento. 

Sucede que, no caso dos autos, trata-se de cartúlas nominais a terceira 

pessoa sem que tenha havido o devido endosso. Por consequência, a ausência desse ato 

unilateral de transferência de direitos nas cártulas encartadas nos autos, viola uma das 

características do título de crédito, qual seja, a literalidade.

Nesse quadrante, de acordo com a característica da literalidade, somente 

é possível extrair os efeitos do título daquilo que nele estiver escrito, uma vez que os 

direitos subjetivos conferidos ao portador designado de um título de crédito decorrem do 

que está escrito na cártula. Daí decorre, em reverso, uma simultânea vinculação formal, a 

qual significa que o que não está escrito também não pode ser alegado.

Ora, título é literal porque sua existência se regula pelo teor de seu 

conteúdo, sendo assim, o título de crédito se enuncia em um escrito, e somente o que está 

nele inserido se leva em consideração. Assim, uma obrigação que dele não conste, embora 

sendo expressa em documento separado, nele não se integra. Razão pela qual, não pode a 

apelante se valer da declaração constante de fl. 22 para justificar o seu direito monitório.

A propósito, consoante doutrina de FÁBIO ULHOA3 temos que:

Pelo princípio da literalidade, só produzem efeitos os atos que constam 
do teor do título de crédito. Com isto, facilita-se a circulação, porque 
potenciais adquirentes não precisam fazer investigações sobre eventuais 
outros negócios jurídicos que pudessem restringir ou suprimir o crédito; 
mesmo que existam, como não estão documentados na própria cártula, 
não produzirão efeitos que impeçam a oportuna cobrança do título. 

Dito isso, acrescento que embora o apelante esteja na posse dos títulos, 

tal fato, por si só, não conduz à sua legitimidade para figurar no pólo ativo da monitória, 

porque inexistente a declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos 
3 COELHO, Fabio Ulhoa, Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. Vol1. 16. ed. São Paulo: Saraiva. 
2012, p. 80.
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documentos.

Por fim, considerando que os cheques são nominais a terceiro, o portador 

somente possuiria legitimidade para propor ação contra os emitentes, para fins de 

caracterizar a cessão de crédito, diante de regular endosso, requisito indispensável, o que 

não ocorreu na hipótese, razão porque não merece a sentença sofrer qualquer reparo, diante 

da evidente ilegitimidade ativa da parte.

Nessa linha de entendimento, colaciono julgados dos tribunais pátrios, in 

verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE NOMINAL E 
AUSÊNCIA DE ENDOSSO. O cheque executado está nominal a terceiro 
e não foi endossado, devendo ser observadas as características da 
cartularidade e da literalidade inerente ao título de crédito em questão. 
Honorários advocatícios que vão reduzidos em atendimento ao disposto 
no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(TJ-RS, Apelação Cível Nº 70060671476, Décima Oitava Câmara Cível, 
Data de Julgamento: 9.10.2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NOMINAL - 
AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ARTIGO 17, DA LEI Nº 7.357/85 - 
ILEGITIMIDADE ATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese de cheque 
nominal, o simples portador do título não detém legitimidade ativa para 
cobrar o valor por ele representado, sem a existência de endosso, a teor 
do artigo 17, da Lei nº 7.357/85. Deve ser mantido o valor estabelecido a 
título de honorários advocatícios se foram respeitados os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, em obediência ao disposto 
no artigo 20, do CPC. (TJ-MS, 4ª Câmara Cível. Rel. Des. Claudionor 
Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 10.9.2013)

Apelação. Ação monitória. Cheques. Cerceamento de defesa. Não 
ocorrência. Preliminar rejeitada. Ordem de pagamento à vista. Em regra, 
não se atrela à existência do negócio jurídico subjacente. No caso dos 
cheques nominais a terceiro e sem a presença de endosso. 
Reconhecimento da ilegitimidade ativa. Recurso parcialmente provido 
(TJ-SP. Apelação n.º 0008894-36.2011.8.26.0565. 37ª Câmara de Direito 
Privado. Rel. Des. Pedro Kodama. Julgado em 28 de outubro de 2014).

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CHEQUE NOMINAL 
- TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - VÍCIO NO ENDOSSO - 
ILEGITIMIDADE ATIVA. - O portador de cheque prescrito, nominal a 
terceiro e com vício no endosso, não detém legitimidade para ajuizar 
ação monitória, pois não se reveste da condição de credor do emitente da 
cártula ou mesmo do endossante, devendo ser reconhecida a sua 
ilegitimidade, pois não figurou como beneficiário do título que embasou 
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a pretensão monitória. - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 
10687100104797001 MG , Relator: Alvimar de Ávila, Data de 
Julgamento: 27/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 7.3.2013)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE 
NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. 
ILEGITIMIDADE DO PORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 
conhecido e desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma 
Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e 
negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste vot (TJ - PR - 1ª 
Turma Recursal - 0027483-39.2014.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: 
Liana de Oliveira Lueders - J. 07.07.2015)

COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
CHEQUES DEVOLVIDOS EM VIRTUDE DE CONTRA-ORDEM OU 
REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMITENTE PELO 
PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. 
TRANSMISSÃO ENDOSSO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO 
PORTADOR DAS CÁRTULAS SEM ENDOSSO E NOMINAIS A 
TERCEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A LEI 
DO CHEQUE ADMITE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE 
LOCUPLETAMENTO EM FACE DO EMITENTE DA CÁRTULA 
DEVOLVIDA EM FACE DE CONTRA-ORDEM OU REVOGAÇÃO. 
2. A EMITENTE DO CHEQUE DEVOLVIDO DEVE PAGAR A 
QUANTIA CONTIDA NA CÁRTULA, SOB PENA DE 
CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. 3. 
CONFORME OS ARTS. 14 E 17 DA LEI N. 7.357/85, O CHEQUE 
PAGÁVEL A FAVOR DE DETERMINADA PESSOA É 
TRANSMISSÍVEL VIA ENDOSSO, COM TODOS OS DIREITOS 
DESTE RESULTANTE. 4. A AUSÊNCIA DE ENDOSSO NAS 
CÁRTULAS, ANTE A LITERALIDADE, CARACTERÍSTICA DOS 
TÍTULOS DE CRÉDITO, IMPEDE O SEU PORTADOR DE RECEBER 
A QUANTIA RESPECTIVA, ANTE A SUA ILEGITIMIDADE ATIVA. 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE (TJ-
DF, Relator: Des. ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 
13.11.2007, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento ao apelo. 

Custas pela parte apelante.

É o voto.

DECISÃO

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:
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"Decide a Câmara, à unanimidade, negar provimento ao Apelo, nos 
termos do voto do Des. Relator."

Julgamento presidido pelo Desembargador Laudivon Nogueira. Da 

votação participaram, também, as Desembargadoras Eva Evangelista e Maria Penha 

(Membros).

Nassara Nasserala Pires
Secretária




