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EMENTA

 

Apelação cível. Ação monitória. Cheque prescrito. Autonomia e abstração. Endosso.

Responsabilidade do emitente e do endossante.

 

1. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, a autonomia e literalidade do

título por si só justificam o adimplemento da obrigação, incumbindo ao réu o ônus de

provar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

 

2. O fato de não ter participado do negócio jurídico que deu causa à transmissão,

mediante endosso, não desonera o seu emitente, que continua responsável, perante

o endossatário de boa-fé, em solidariedade com o endossante.

 

 

ACÓRDÃO

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da 2ª



Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da

ata de julgamentos e das notas taquigráficas, em:

 

POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR.

 

 

 

 

Os desembargadores Marcos Alaor Diniz Grangeia e Isaias Fonseca Moraes

acompanharam o voto do relator.

 

Porto Velho, 06 de julho de 2016.

 

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

RELATOR
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RELATÓRIO

 

Trata-se de apelação interposta por Boasafra Comércio e Representações Ltda

contra decisão do juízo a quo, na ação monitória proposta contra Amom Barros

Lopes e Uilian Amaral Figueiredo - ME, prolatada nos seguintes termos:



 

[…] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no

art. 269, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES OS EMBARGOS

opostos por UILIAN AMARAL FIGUEIREDO - ME em face de BOASAFRA

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, devendo o embargante ser excluído do

polo passivo da presente ação monitória. Condeno o embagado ao pagamento dos

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. [...]

 

 

Sustenta que o objeto dos autos se trata de cheque e, portanto, cártula com

circulabilidade, autônomo, abstrato e independe da relação jurídica pela qual foi

gerado, uma vez que é terceiro de boa-fé.

 

Assevera que não se exige do autor a declinação da causa debendi, pois é bastante

para tanto a juntada do próprio cheque sustado, cabendo ao réu o ônus da prova da

inexistência do débito.

 

Consigna que a empresa apelada não nega ter emitido o título e que este foi

sustado em razão de desacordo comercial entre o emitente e a parte que deu o

título em pagamento.

 

Aduz que, considerando que o cheque se trata de um título de crédito que possui

circulabilidade, autonomia e abstração, tornam-se inoponíveis as exceções pessoais

perante o portador de boa-fé.

 

Ressalta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser

dispensável a demonstração, na petição inicial da ação monitória fundada em

cheque prescrito, da causa debendi ou do negócio jurídico subjacente à emissão da

cártula.

Defende que a fruição dos juros se computa a partir da data de indicação para

pagamento e que, portanto, os cálculos apresentados estão corretos.

 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para

indeferir os embargos em ação monitória.

 

Contrarrazões às fls. 88/91.

 

É o relatório.



 

voto

 

DESEMBARGADOR KIYOCHI MORI

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

 

Analiso o feito sob a ótica do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que os

atos processuais se deram durante sua vigência.

Pois bem.

 

A ação monitória exige documento escrito para que possa ser ajuizada, nos termos

do artigo 1.102-A, do Código de Processo Civil, in verbis:

 

 

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.

 

 

Sobre o tema, vale destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada no

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “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 Luiz Felipe

Salomão, Segunda Seção, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013)

 

 

Portanto, a demonstração da causa de emissão da cártula realmente é prescindível

quando do ajuizamento da ação monitória, cabendo ao réu o ônus da prova da

inexistência do débito.

 

A propósito:

 

EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONTRA DECISAO EM RECURSO ESPECIAL.

CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.

VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NAO OCORRÊNCIA. EMBARGOS

À AÇAO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. DISCUSSAO.

POSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A superveniência de férias do titular permite



que o Juiz Substituto sentencie o feito sem infringência ao princípio da identidade

física do magistrado. Precedentes. 2. Embora esteja o autor da ação monitória

dispensado de comprovar o fato que deu origem à dívida fundada em cheque

prescrito, nada impede pretenda o réu, opostos regularmente os embargos, discuti-

lo, incumbindo-se do ônus de sua demonstração. Precedentes do STJ. 3. Fixada

pelas instâncias ordinárias a necessidade de dilação probatória, com a

especificação das provas postuladas, tem-se por inviável, nos termos do enunciado

7 da Súmula do STJ, o reexame dos fundamentos invocados no acórdão recorrido.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega

provimento. (EDcl no Resp 1007821/MA, Rel. Ministra MARIA 19/12/2011) (grifei)

 

RECURSO ESPECIAL - AÇAO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO -

EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING - CAUSA ORIGINÁRIA DA

EMISSAO DE CHEQUE - DEMONSTRAÇAO - DISPENSA - AUTONOMIA DOS

TÍTULOS DE CRÉDITO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Nas demandas de

cobrança de cheques prescritos para as ações cambiais, é prescindível que o autor

decline a causa subjacente da emissão das cártulas, cabendo ao réu, se quiser,

fazê-lo na oportunidade de apresentação de sua defesa. II - Recurso especial

provido. (REsp 1270885/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,

julgado em 04/10/2011, DJe 11/10/2011) [sublinhou-se]

 

 

Na espécie, apesar da empresa requerida alegar que não possui relação jurídica

com a ora apelante e o juízo a quo ter julgado procedentes os embargos opostos,

entendo que a embargante Uilian Amaral Figueiredo - ME deve permanecer no polo

passivo da demanda.

 

Isso porque, ainda que tenha havido endosso, o emitente do cheque responde

solidariamente com o endossante pelo pagamento do débito.

 

Nesse sentido:

 

 

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA

INEXISTÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE - AÇÃO

MONITÓRIA ENDOSSO RESPONSABILIDADE DO EMITENTE E DO

ENDOSSANTE O fato de não ter participado do negócio jurídico que deu causa à

transmissão, mediante endosso, não desonera o seu emitente, que continua



responsável, perante o endossatário de boa-fé, em solidariedade com o endossante.

Precedente TJDFT. Recurso de Apelação Cível improvido Por maioria. (TJ-PA - AC:

200430020011 PA 2004300-20011, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR,

Data de Julgamento: 22/01/2009, Data de Publicação: 04/02/2009)

 

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

EMITENTE DOS TITULOS - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA

FATURIZADA E ENDOSSANTE PELA SOLVABILIDADE DOS CHEQUES -

PREVISÃO CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO - ILEGITIMIDADE

PASSIVA DAS EMPRESAS FATURIZADAS - RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - NA

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO, A LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DOS

CHEQUES DECORRE DA PRÓPRIA LITERALIDADE DO ART. 15 DA LEI N.º

7.357/85, SEGUNDO O QUAL O EMITENTE É O GARANTE DO PAGAMENTO,

CONSIDERANDO-SE NÃO ESCRITA A DECLARAÇÃO PELA QUAL SE EXIMA

DESSA GARANTIA. [...] 4. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-DF - APC:

20020110896945 DF , Relator: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO, Data de

Julgamento: 21/05/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 28/05/2008 Pág.

: 197)

 

 

Ademais, é cediço que, realizado um negócio jurídico e usando um cheque como

forma de pagamento, permite-se a livre circulação deste, e a obrigação de pagar

deve ser cumprida. A abstratividade e literalidade do título de crédito (cheque) é

uma característica que o acompanha até sua liquidação e a boa-fé é a condição

para a manutenção destas características.

 

Trata-se de ato temerário qualquer recusa de pagamento com base no lastro da

causa que originou a emissão, resguardadas as ocasiões em que se constate

ilicitude na sua emissão. Assim, o terceiro de boa-fé não sofrerá as exceções do

emitente.

 

Posto isso, dou provimento ao recurso a fim de reformar a sentença, devendo o

embargante permanecer no polo passivo da ação monitória.

 

É como voto.
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