
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 693.502 - SP (2015/0098157-4)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : SUELY PRANDO SANTOS 
ADVOGADO : CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA E OUTRO(S)
AGRAVADO  : MICHELE ANTONIA RODRIGUES 
ADVOGADO : WILSON DE MELLO CAPPIA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo 

extremo, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"EMENTA: CHEQUE PRESCRITO - Ação monitória - Preliminares rejeitadas - 
Irrelevância da discussão acerca da causa debendi - Independência e autonomia 
da obrigação contraída na cártula (artigo 13 da Lei nº 7.357/85) - Ausência de 
prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do 
direito reclamado - Transmissão por anterior favorecido - Portador legítimo e de 
boa-fé - Autonomia da relação cambiária - Principio da inoponibilidade das 
exceções pessoais - Mérito acertadamente decidido - Rejeição dos embargos e 
procedência da medida injuntiva mantida - Recurso improvido"  (fl. 159 e-STJ).

No especial (fls. 182/189 e-STJ), a recorrente alega violação dos arts. 131, 165, 

458, incisos I, II e III, 515, 516 e 535, inciso II, do Código de Processo Civil e arts. 5º, inciso 

XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que 

"(...)
Restou omitido explicitamente que ocorreu cerceamento de defesa 

à recorrente, já que fora oculto/omisso o fato de que a ausência da realização 
das provas requeridas, impediu a recorrente demonstrar fato constitutivo de seu 
direito, máxime que no próprio Acórdão há fundamento de que não ocorreram as 
provas e que seria 'ônus da apelante'

(...)
Restou omisso no V. Acórdão a questão de verificação de que não 

se trata de cobrança de cheque, mas de cobrança embasado em documento, que 
não foi entregue à recorrida, que foi sustado precedentemente, que não foi 
levado à conta da recorrida, mas repassado a esta de modo ardiloso, após 
devolução por sustação, não servindo como prova escrita de dívida em dinheiro e, 
assim houve violação ao art. 1102a do CPC.

(...)
Escapou da apreciação e análise as demais questões jurídicas 

contidas na Apelação e reiteradas em sede de Embargos de Declaração, as quais 
foram desprezadas, no que se refere a ilegitimidade de parte, inépcia da inicial, 
carência de ação, litisconsórcio passivo necessário, denunciação (tudo omitido), 
bem como, as disposições legais correlatas e incidentes (especialmente os arts. 
3, 47, único, 70, 267, VI, 282, 283, 295, 301, X, 1102a do CPC), havendo 
claramente omissão, negativa de jurisdição e fundamentação deficiente, com 
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violação aos arts. 5, XXXV, 93, IX, da CF/88 e arts. 131, 165, 458, I, II e III, 515, 
516 do CPC".

É o relatório.

DECIDO.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do 

recurso especial.

A irresignação não merece prosperar.

De início, como é cediço, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, 

compete ao STJ, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, 

motivo pelo qual revela-se inviável invocar nesta seara a violação de dispositivos 

constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, III, da Carta Magna).

Neste sentido, o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANÁLISE DE OFENSA A 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 
165, 458, II, E 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. SUCUMBÊNCIA. GRAUS DE 
DISTRIBUIÇÃO. AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. Refoge à competência deste Superior Tribunal de Justiça, a quem a Carta 
Política confia a tarefa de unificação do direito federal, apreciar violação a 
dispositivo constitucional.
(...)
5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (AgRg no Ag 
1.164.854/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, 
julgado em 21/6/2011, DJe 27/6/2011).

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, agiu corretamente o 

Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios, por inexistir omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da 

irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada. A propósito os seguintes 

julgados:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA 
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU 
CONTRADIÇÃO. 
1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades 
ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de 
fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos 
vícios na lei indicados. 
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2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e 
suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no Ag 1.176.665/RS, Rel. Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011).

"RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - 
INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO 
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
283/STF - TRANSAÇÃO E PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - PRODUÇÃO DE 
PROVAS - CRITÉRIO DO MAGISTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO 
IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual 
destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou 
omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se 
prestando para promover a reapreciação do julgado.
(...)
6. Recurso improvido" (REsp 1.134.690/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 
Terceira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe 24/2/2011).

Outrossim, a deficiência na fundamentação recursal restou evidenciada, na 

medida em que a recorrente, apesar de indicar os artigos como malferidos, não especifica de 

que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão 

da controvérsia posta nos autos. Incide, pois, a Súmula nº 284/STF: "É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão 

da controvérsia."

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, 
POR ANALOGIA. ALÍNEA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 541, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CPC E NO ART. 255 E PARÁGRAFOS DO RISTJ. VIOLAÇÃO À 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Não se pode conhecer da apontada violação ao art. 535 do CPC pois as 
alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem 
discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. 
Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
(...)
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.314.610/SC, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 4/9/2012, DJe 
12/9/2012).
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Ademais, o tribunal de origem, quanto ao mérito da demanda, assim dispôs:

"(...)
7. No que concerne à estrutura do direito invocado, existindo prova 

escrita consubstanciada em cheque prescrito, para a ação monitória é 
despicienda na inicial a revelação da causa petendi remota ou a discussão 
do fato que deu origem ao direito creditório inadimplido , não havendo falar, 
portanto, em carência da ação ou inépcia da inicial por ausência de menção da 
relação jurídica que deu causa à emissão ou de ilegitimidade ativa ad causam do 
portador das cártulas.

(...)
Com efeito, o cheque apresentado com a exordial prova a 

obrigação assumida, prestando-se de sobejo para arrimar a tutela monitória" (fls. 
162/163 e-STJ – grifou-se).

Ao que se tem, portanto, a fundamentação do tribunal local não foi rechaçada nas 

razões do especial, atraindo o óbice da Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o 

recurso não abrange todos eles."

Por fim, o acórdão recorrido julgou em conformidade com a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que é desnecessário que o credor comprove a 

causa debendi do cheque prescrito que instrui a ação monitória.

Confira-se:

" AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS - 
EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - 
RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS - DECISÃO QUE 
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DA 
AUTORA/EMBARGADA.
1. 'Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do 
emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 
cártula' (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013).
2. No entanto, embora não seja exigida a prova da origem da dívida para 
admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito, nada impede 
que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi.
(...)
5. Agravo regimental desprovido" (AgRg nos EDcl no REsp 1.115.609/ES, Rel. 
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM 
CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.
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1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque 
prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio 
jurídico subjacente à emissão da cártula.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido" (REsp 1.094.571/SP, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe 
14/2/2013).

Ressalte-se que o entendimento acima apresentado está consolidado na Súmula 

nº 531 deste Tribunal: "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o 

emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

Incide, na espécie, a Súmula nº 83/STJ, segundo a qual "Não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida ", aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso especial.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília-DF, 24 de junho de 2015.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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