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EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 
ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA – SUCESSÃO DE EMPRESA 
RECONHECIDA – CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DE EMISSÃO – 
NÃO CONFIGURAÇÃO – PROTESTO  – FACULDADE DO CREDOR – RECURSO 
IMPROVIDO.

1. Comprovada a sucessão empresarial, sucessora e sucedida são 
solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas.

2. O cheque prescreve em (06) seis meses, contados da expiração do 
prazo de apresentação (art. 59, da Lei n.º 7.357/85), que, no caso, é de trinta dias.

3. No cheque pré ou pós-datado, para que se tenha o efeito de 
prorrogar o prazo de apresentação e de prescrição, a data futura para apresentação deve 
vir aposta no próprio campo destinado à sua data de emissão, por se tratar de título 
formal. 

4. Não é necessário o protesto para o ajuizamento de ação de 
execução. Mora configurada pela simpoles devolução do cheque pelo banco por 
ausência de fundos. Aplicação do § 1.º do artigo 47 da Lei do Cheque.

5. O cheque é ordem de pagamento a vista e constitui título de 
crédito autônomo e abstrato, que independe do negócio que deu lugar ao seu 
nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 16 de fevereiro de 2016.

Des. Marcelo Câmara Rasslan - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan.

Quadri Comércio de Alimentos interpõe recurso de apelação em face 
da sentença que julgou improcedente os presentes embargos à execução que lhe move 
Airton Cassol.

Alega preliminar de ilegitimidade de parte, ao argumento de que não 
houve a alegada sucessão da empresa, de modo que jamais firmou qualquer negócio 
com o apelado que, de alguma maneira, lhe atribuísse responsabilidade por dívidas 
contraídas pela Empresa Comércio de Cereais Panoff Ltda.

No mérito, afirma que as notas fiscais de f. 70-1, não podem 
comprovar a efetiva entrega da mercadoria, pois não possuem comprovante de entrega e 
nem aceite do devedor, não havendo provas, portanto, da existência de relação 
comercial entre as partes que justificasse a emissão dos cheques em questão.

Também alega a prescrição das lâminas de f. 07-14, já que o prazo 
para propositura da ação de execução, de seis meses, não foi observado.

Aduz, ainda, que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, e 
deve ser apresentado no prazo de 30 dias quando emitido no lugar onde houver de ser 
pago, ou de 60 dias, se emitido em local diverso. Não respeitado tal prazo, o cheque 
perde a força executiva, o que ocorreu com as cártulas de n.º 619655, 619685 e 001179. 
Além disso, os cheques n.º 619650 e 001160, foram apresentados antes da data 
avençada.

Por fim, alega que os cheques deveriam ter sido levado a protesto, o 
que não ocorreu, fato que também inviabiliza o ajuizamento da ação de execução.

Pede, assim, o provimento do recurso, com consequente acolhimento 
dos embargos e extinção da ação de execução.

Contrarrazões às f. 166-70, pela manutenção da sentença.

V O T O

O Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan. (Relator)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Quadri Comércio de 
Alimentos Ltda, em face da sentença que julgou improcedente os presentes embargos à 
execução que lhe move Airton Cassol.

Alega, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva  ao argumento 
de inexistência de sucessão entre as empresas Quadri Comércio de Alimentos Ltda, ora 
apelante, e Comércio de Cereais Panoff Ltda.

No mérito, alega a ausência de comprovação da causa debendi dos 
cheques objetos da ação de execução; prescrição em relação aos cheques n.º 619648, 
619650, 619651, 619652, 619653, 619654 e 619655 (f. 106);  inexigibilidade por 
apresentação de cártulas fora do prazo legal, pois os cheques n.º 619655, 619685 e 
001179, foram apresentados após 30 dias de sua emissão, e os cheques n.º 619650 e 
001160, foram apresentados antes da data avençada (f. 109). Por fim, alega que a falta 
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de protesto das cártulas afasta a exigibilidade e exequibilidade.

A preliminar de ilegitimidade de parte não merece prosperar.

Com efeito, verifico que a empresa Quadri Comércio de Alimentos 
Ltda, ora apelante, tem suscitado tal preliminar em diversas ações em trâmite na 
Comarca de Corumbá, nas quais foi incluída no polo passivo da ação.

Em análise detida das razões das partes, bem como da ação de 
execução, entendo que está caracterizada a sucessão empresarial, sendo a empresa 
Quadri Comércio de Alimentos Ltda, parte legítima para figurar no polo passivo da ação 
de execução.

Com efeito, peço vênia para transcrever trecho da fundamentação da 
sentença recorrida, cujo entendimento adoto como razão de decidir e, por esse motivo, 
deve ser mantida:

"a empresa Quadri continuou as atividades da empresa Panoff 
utilizando-se, inclusive, do seu nome fantasia e logomarca comercial. O 
contrato de locação acostado à inicial não representa a amplitude de 
relação jurídica que de fato existe entre as empresas Quadri e a empresa 
Panoff. Até mesmo pode existir uma locação do imóvel objeto do contrato 
de pág.21/22, todavia, tal negócio jurídico não elimina o fato da empresa 
Quadri-Panoff, evidentemente, suceder a empresa Panoff em sua atividades 
comerciais, utilizando-se de bens corpóreos e incorpóreos e explorando a 
mesma atividade empresarial.

Em outro feito em trâmite na 2ª Vara Cível desta comarca (proc: 
0802594-03.2012) já foi reconhecido o abuso de personalidade e a 
sucessão empresarial que, inclusive, vem sendo utilizada para lesar 
credores.

Além disso, na esfera trabalhista as próprias empresas (Panoff e 
Quadri) já reconheceram a sucessão empresarial que, conforme se extrai 
do feito nº 0000179-60.2013, que tramitou sob o crivo do contraditório e 
ampla defesa, junto a Vara do Trabalho de Corumbá.

Nos autos em tramite junto a 3ª Vara Cível dessa Comarca, 
0802773-34.2012, em diligência para tentativa de penhora e avaliação, 
certificou o oficial de justiça que: "(...) conforme a atendente, Sra Mirani 
Pinto de Arruda esta empresa comprou o comércio de cereais Panoff, 
afirmando que tudo que existe dentro do mercado agora é da nova empresa 
(...)" (sic. fls.54)." (f. 88).

Não obstante isso, em pesquisa o SAJ, foi possível verificar que 
referida preliminar também já foi analisada por esta Corte, como no julgamento 
monocrático do recurso de apelação cível n.º 0804668-93.2013.8.12.0008, de relatoria 
do i. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, que manteve a empresa Quadri Comércio de 
Alimentos Ltda. no polo passivo de ação de execução, in verbis:

"a despeito de invocar a inexistência de sucessão empresarial, vícios 
formais no título executivo e irregularidade ou nulidade processual, não se 
desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito 
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(inexistência de sucessão empresarial), tanto que a decisão proferida no 
processo de execução, autos n. 0802773-34.2012.8.12.0008, que 
reconheceu referida sucessão, restou incólume ante a inexistência de 
reforma ou censura por outro órgão julgador."

Nesse contexto, resta evidente a sucessão empresarial existente entre 
as empresas e isto afasta a preliminar de ilegitimidade.

Quanto ao mérito, a irresignação também não merece prosperar.

Afirma a apelante que os cheques n.º 619648, 619650, 619651, 
619652, 619653, 619654, e 619655, estão prescritos porque a ação de execução dos 
mesmos foi proposta após 6 (seis) meses.

Em que pese não ter alegado tal fato durante o processo, não restou 
configurada a inovação recursal alegada em contrarrazões (f. 169), pois, o pedido de 
extinção da execução, com fulcro no reconhecimento da prescrição da pretensão 
executiva, não se caracteriza como inovação recursal, na medida em que se trata de 
matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive, de ofício, a teor do 
disposto no art. 219, § 5.º, do CPC.

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 585, I, do Código de Processo Civil, o 
cheque se enquadra como título executivo extrajudicial, e o meio hábil para a sua 
exigibilidade é o ajuizamento de ação de execução, que deve ser aforada no prazo de 
seis meses a contar do encerramento do prazo para a apresentação da cártula, nos termos 
do art. 59, da Lei n.º 7357/851.                       

Decorrido tal prazo, é cabível a ação de indenização por 
enriquecimento indevido – ação cambiária –, conforme art. 61, da Lei n.º 7357/852, a 
qual prescreve em dois anos, a contar do dia em que se consumar a prescrição prevista 
no art. 59, da Lei n.º 7357/85.

Na lição de Arnaldo Rizzardo3, essa ação – com base no art. 61, da 
Lei n.º 7.357/85 –, que será de cobrança (ordinária ou monitória), baseia-se 
exclusivamente no fato do não-pagamento, que configura locupletamento injusto do 
devedor, sem necessidade de remissão ao negócio subjacente.

Decorridos os prazos previstos na legislação específica, Lei n.º 
7.357/85 ou Lei do Cheque, poderá o portador do cheque valer-se da ação causal (art. 
62, da Lei n.º 7.357/854), ação de natureza pessoal com prazo prescricional de 20 (vinte) 

1 Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o 
art. 47 desta Lei assegura ao portador. 
2 Art . 61 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. 
3  Rizzardo, Arnaldo; Títulos de Crédito; Ed. Forense; RJ, 2006.
4  Art . 62 Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na 
relação causal, feita a prova do não-pagamento.
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anos, conforme determina o art. 177, do Código Civil/19165, ou, de 10 (dez) anos, 
conforme art. 205, do Código Civil/20026, quando a lei não lhe fixar prazo menor. 

O prazo prescricional de 06 (seis) meses, previsto no art. 59, da Lei 
nº 7.357/85, somente tem início depois de expirado o prazo para apresentação da 
cártula, que é de 30 (trinta) dias quando emitido na mesma praça, e de 60 (dias), quando 
emitido em praça distinta do local em que tiver de ser pago, a teor do exposto no art. 33, 
da referida legislação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO DE CHEQUE. FACTORING. ENDOSSANTE. 
LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA DATA POSTA NO 
CAMPO DA EMISSÃO. O endossante garante o pagamento do cheque, 
salvo estipulação em contrario. Inteligência do art. 21 da Lei do Cheque. 
Não restando demonstrada a estipulação em contrário, ônus do 
embargante, não há como afastar-se a sua legitimidade, pois endossante de 
todas as cártulas executadas. A prescrição do cheque (6 meses) começa a 
fluir depois de findo o prazo para apresentação, que é de 30 ou 60 dias, 
dependendo da praça de emissão. Para fins de contagem do prazo 
prescricional de cheque pós-datado, a data oposta no espaço reservado 
para a data de emissão é a que prevalece. Precedentes do STJ e desta 
Corte. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 
70065652539, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/09/2015 - grifos apostos).

Compulsando os autos, depreende-se que as cártulas referidas pela 
apelante (f. 106), foram todas emitidas  nos dias 11 e 17 de maio de 2012, com 
estipulação de datas futuras para apresentação, ou seja, para os meses de maio e junho 
de 2012, no Município de Corumbá, praça em que os cheques deveriam ser pagos, de 
modo que o prazo para apresentação de cada cheque era de 30 (trinta) dias, iniciando a 
fluência do prazo prescricional 30 dias após a emissão. Os cheques mais antigos foram 
aqueles emitidos em 11/05/2012, de modo que o prazo prescricional iniciou-se em 
12/06/2012.

A ação de execução, conforme consulta pelo sistema SAJ, foi 
protocolada no dia 11/12/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional de 06 meses. 
Apesar da apelante referir-se a data da distribuição da ação de execução, qual seja, dia 
18/12/2012, entendo que o prazo final é o do protocolo da petição e não da 
distribuição, que como sabido, raramente ocorre no mesmo dia do protocolo.

Nesse sentido:

5 Art. 177.  As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre 
presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.
6  Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
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AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 
557. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL E ANTES DO 
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR INÉRCIA DA 
EXEQUENTE.  PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO 
DESPROVIDO. 1- O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo 
de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a sua execução, contado do 
prazo de sua apresentação. 2- A respeito do lapso prescricional para 
a execução de cheque, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 
"Esta Corte tem manifestado entendimento no sentido de considerar 
interrompida a prescrição desde a data em que a petição inicial 
da execução dá entrada noprotocolo do Juízo, salvo se considerada inepta 
ou seja atribuída ao autor a demora na distribuição ou citação. " (STJ, 4ª 
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 02.08.2004, p. 395). 3- Na 
hipótese em comento, a demora na citação da parte executada deve ser 
atribuída à instituição financeira, ora exeqüente. 4- A citação não ocorreu 
dentro do prazo previsto no art. 219, §2º, do Código de Processo Civil, e 
anteriormente ao decurso do prazo prescricional em virtude das 
dificuldades do credor em localizar o endereço da executada e não em 
razão da prolongada espera pela movimentação da máquina judiciária. 5- 
Tendo em vista que a ausência de citação da devedora dentro do prazo 
legal e antes do transcurso do prazo prescricional decorreu da inércia do 
exequente, não há que se falar em interrupção da prescrição, sendo de 
rigor, por conseguinte, a manutenção do decisum prolatado em primeira 
instância. 6- Agravo legal desprovido. (TRF 3ª R.; AGLeg-AC 0023205-
91.2008.4.03.6100; SP; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. José Lunardelli; 
Julg. 27/11/2012; DEJF 13/12/2012; Pág. 567 - destaquei).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. OMISSÃO NÃO 
CARACTERIZADA. ART. 538 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
OPOSTOS POR UMA DAS PARTES. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO 
PARA A OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS POR LITISCONSORTE. 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 263 DO CPC.  COMARCA 
ÚNICA. ATA DO PROTOCOLO DA INICIAL. SÚMULA 106/STJ. ART. 10, 
XI, DA LEI N. 8.429/92. DESPESA REALIZADA SEM PRÉVIO PARECER 
JURÍDICO. VERBA UTILIZADA EM IMÓVEL PARTICULAR. NÃO 
REVERSÃO DE PROVEITO AO MUNICÍPIO. ATO DE IMPROBIDADE 
CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA 
7/STJ. 1. O Tribunal de origem abordou de forma individualizada a conduta 
do recorrente, realçando em que consistiu a culpa na prática do ato 
ímprobo a ele imputado, não havendo falar-se, em razão disto, em omissão 
a ser sanada na via dos aclaratórios. 2. No tocante à violação do art. 538 
do CPC, a fundamentação adotada pelo aresto impugnado está alinhada 
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os embargos de 
declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros 
interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada . 3. 
Em relação à suposta violação do art. 263 do CPC, pacificou-se no âmbito 
deste Superior Tribunal que a melhor interpretação a ser dada a aludido 
dispositivo é aquela que considera proposta a ação no dia em que 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

protocolada a petição em cartório, ainda que se trate de comarca de vara 
única. Aplica-se, mutatis mutandis, a inteligência da Súmula 106/STJ. 4. O 
emprego irregular de verba pública ocorrido em Município vizinho ao de 
atuação dos acusados, em propriedade particular e, ainda, sem prévio 
parecer de assessoria jurídica, caracterizando, ao menos, a culpa e o dano 
ao erário, são elementos suficientes à caracterização do fattispecie previsto 
no art 10, XI, da Lei n.8.429/92. 5. A tese de violação do art. 10 da Lei n. 
8.429/92, ao argumento de que análise de prova documental comprovaria a 
inocência do recorrente, demandaria a análise do contexto fático-
probatório, vedada em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 6. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1169161/PR, Rel. 
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 
26/08/2014 -destaquei).

Assim, as cártulas referidas não estão prescritas, pelo que rejeito tal 
alegação da apelante.  

De outro lado, a ausência de comprovação da origem da dívida não é 
razão para inviabilizar a ação de execução, pois o cheque é  uma espécie de cambial 
dotada de formalidades que goza de características intrínsecas aos títulos de crédito 
puros: a liberalidade do direito, a abstração - pela circulação - do negócio jurídico que 
lhe deu causa e a autonomia das obrigações cambiais.

Cabe ao devedor o ônus da prova acerca da inexigibilidade do título. 
A ele compete a prova de que o título tem origem ilícita, através de provas robustas e 
convincentes, capazes de comprometer a força executiva do título. Não se 
desincumbindo, entretanto, deste papel, deve o devedor suportar o compromisso 
assumido e cumprir a sua obrigação, o que é o caso dos autos. Até porque, 
extremamente irresponsável seria a conduta daquele que, sem motivo ou razão, emite 
uma cártula para pronto pagamento, característica do cheque.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. APLICAÇÃO 
DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO 
CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRAZO 
PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, NOS MOLDES DO DISPOSTO NO 
ARTIGO 206, § 5.º, I, DO CÓDIGO CIVIL/2002. OPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS À MONITÓRIA SUSCITANDO A PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. Assim, como no procedimento 
monitório há inversão do contraditório, por isso dispensável menção ao 
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula de cheque prescrito, o 
prazo prescricional para a ação monitória baseada em cheque sem 
executividade, é o de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código 
Civil/2002 - a contar da data de emissão estampada na cártula. Porém, 
nada impede que o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa 
debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - 
mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 
direito do autor. 3. Com a oposição dos embargos à monitória, ficou 
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incontroverso que o cheque foi emitido para o pagamento de mensalidade 
escolar do ano de 1997, na vigência do Código Civil de 1916, que dispunha 
ser ânua a prescrição, por isso, ainda que o cheque tenha sido emitido para 
renegociação do débito, interrompendo a prescrição, por caracterizar 
reconhecimento do direito pela devedora, é inequívoco ter, de fato, havido a 
perda da pretensão, ainda na vigência do Código revogado. 4. Recurso 
Especial não provido. (STJ; REsp 1.162.207; Proc. 2009/0203391-2; RS; 
Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 19/03/2013; DJE 
11/04/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA 
AUTONOMIA. RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, 
CERTO E EXIGÍVEL. 1. Na execução de cheque, o dever do executado de 
pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu 
causa. 2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa 
debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de 
desconstituir o título. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, 
com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, 
líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado. 4. Agravo regimental 
não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.148.413; Proc. 2009/0050543-7; PI; 
Segunda Turma; Rel. Min. Castro Meira; Julg. 08/05/2012; DJE 
21/05/2012).

Em relação aos cheques apresentados antes do prazo ou após o prazo 
estipulado, é sabido que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, sendo que a 
apresentação em data diversa da que consta no título, por acordo das partes, não retira a 
exigibilidade dos mesmos.

Isso porque, a  inteligência adotada pelo enunciado da Súmula n.º 
600, do STF, segundo o qual "cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, 
ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita 
a ação cambiária", autoriza a conclusão de que a apresentação da cártula ao sacado não 
ostenta a natureza de condição para o exercício do direito de ação.

Com efeito, não pode o direito de ação exercido em face do emitente, 
seja sob a espécie de ação de execução, seja de conhecimento, estar condicionado à 
apresentação da cártula na data aprazada, razão pela qual se evidencia, por imposição 
lógica, que a não observância da data estipulada, repito, por acordo entre as partes, pode 
gerar outras obrigações e responsabilidades, porém, não obsta o ajuizamento da ação de 
execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CHEQUES. APRESENTADOS APÓS O PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO MAS ANTES DA PRESCRIÇÃO. SUMULA 600 STF. 
POSSIBILIDADE. FORÇA EXECUTIVA. A execução dos cheques contra os 
emitentes, como no caso em apreço, é possível desde que tenham sido 
apresentados dentro do prazo de prescrição, ou seja, em seis meses do 
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decurso do prazo para apresentação e o emitente não tenha fundos no prazo 
para apresentação. A Súmula nº 600 do STF dita que: "Cabe ação executiva 
contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao 
sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. " (TJMG; 
AGIN 1.0525.07.129098-1/001; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 
14/11/2012; DJEMG 23/11/2012).

Por fim, a ausência de protesto não impede o ajuizamento da ação de 
execução. Basta que o título se encontre vencido, o que é incontroverso nos autos, pois  
houve devolução por ausência de fundos, motivo pelo qual não há dúvida sobre a mora.

Além disso, dispõe o § 1.º do artigo 47 da Lei n.º 7.357/857, que a 
declaração escrita e datada por câmara de compensação dispensa o protesto e produz os 
efeitos deste.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
ANATOCISMO. SÚMULA Nº 7/STJ. PRÉVIO PROTESTO. 
DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. 
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1 - Os embargos de 
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, 
contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua 
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente 
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para 
provocar novo julgamento da lide. 2 - Não há que se falar em omissão no 
que se refere à alegada cobrança abusiva dos juros e existência de 
capitalização, bem como quanto à suposta violação ao art. 334 do CPC, na 
medida em que tais questões foram decididas com base na incidência da 
Súmula nº 7/STJ. 3 - O V. acórdão do Tribunal de Justiça deixou claro que 
a execução em questão é promovida contra o emitente do cheque e sua 
avalista e quando ainda não decorrido o prazo prescricional da ação 
cambiária. Portanto, a hipótese se enquadra no inciso I do art. 47 da Lei nº 
7.357/85, que não prevê a necessidade do prévio protesto do título para 
comprovação da recusa do pagamento. 4 - Embargos de declaração 
parcialmente acolhidos. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 487.250; Proc. 
2003/0001035-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 
04/04/2013; DJE 23/04/2013).

Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao 
recurso.

7 Art . 47 Pode o portador promover a execução do cheque:
I - contra o emitente e seu avalista;
II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de 
pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, 
com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de 
compensação.
§ 1º Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste.
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D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Sérgio Fernandes Martins

Relator, o Exmo. Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan.

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Marcelo Câmara 
Rasslan, Des. Divoncir Schreiner Maran e Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges.

Campo Grande, 16 de fevereiro de 2016.
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