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PROCESSUAL CIVIL –  Ação Monitória –
Procedência  - Cheque prescrito –  Causa
debendi – Demonstração – Desnecessida-
de  –  Autonomia  dos  títulos  de  crédito  –
Desconstituição do título -  Ônus do embar-
gante –  Ausência de comprovação de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direi-
to do autor –  Súmula 531 do STJ – Manu-
tenção da sentença - Desprovimento. 

-   Súmula  531/STJ -  “Em ação monitória
fundada em cheque prescrito ajuizada con-
tra o emitente, é dispensável a menção ao
negócio  jurídico subjacente  à  emissão da
cártula.”

- De acordo com a jurisprudência consolida-
da no âmbito do STJ, o autor da ação moni-
tória não precisa, na exordial, mencionar ou
comprovar a relação causal que deu origem
à  emissão  do  cheque  prescrito.  Todavia,
nada impede  que  o requerido, em embar-
gos à monitória,  discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o
ônus  da  prova mediante  apresentação de
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fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor.

- Ao que consta dos autos, os cheques que
se pretende anular  estão devidamente re-
vestidos das formalidades legais, de forma
que não há uma única prova carreada aos
autos passível de acarretar a nulidade dos
referidos títulos, ônus que competia ao em-
bargante/apelante (art. 333, II, CPC/73).

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao recurso de
apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de
folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
JOSÉ NILTON DA SILVA, em face de BPA FOMENTO MENCANTIL, INVES-
TIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,  irresignado com a  sentença  de fls.
69/73 dos autos, proferida pela M.M. Juíza de Direito da 12ª Vara Cível da Ca-
pital que, nos autos da ação monitória, rejeitou os embargos monitórios, aco-
lhendo o pedido autoral, convertendo os cheques apresentados pela empresa
demandante em título executivo judicial,  condenando o recorrente a pagar a
quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescida de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.   

Nas razões recursais, o apelante, repisando
integralmente os fundamentos dos embargos monitórios,  aduz,  em síntese,
que não é parte  legítima para figurar no polo passivo da presente  ação, eis
que não há indícios de que ele tenha firmado qualquer relação comercial com
a recorrida.

Contrarrazões às fls. 86/94 dos autos, pug-
nando pela manutenção da sentença.

Parecer ministerial pela rejeição da prelimi-
nar, sem manifestação de mérito (fls. 103/106).

 

É o relatório. 

V O T O
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Presentes os pressupostos recursais intrín-
secos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extin-
tivo ao direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade,
inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do seguimento do re-
curso), conheço do recurso de apelação cível interposto.

Joeirando  os  autos,  verifica-se  que  a
preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, confunde-se com o mérito da
questão  arguida  em  sede  de  apelação  cível,  no  tocante  à ausência  de
responsabilidade  do  promovido  pelo  pagamento  dos  cheques,  objeto  da
presente ação monitória, sob a argumento de que não há indícios de que ele
tenha firmado qualquer relação comercial com a recorrida.

Assim, passo a analisar a preliminar susci-
tada conjuntamente com o mérito da questão.

Inicialmente,  impende  ressaltar  que  o
cheque é  título  de  crédito  que vale  por  sua literalidade e  autonomia,  que
concedem  ao  credor  verdadeira  presunção  legal  de  liquidez,  certeza  e
exigibilidade,  apenas  podendo  ser  invalidado  se  o  devedor  demonstrar
satisfatoriamente a ilegalidade de sua causa.

Assim,  não  compete  ao  credor  provar  a
origem do cheque, ao contrário, é ônus do devedor trazer provas capazes de
desconstituir  o  título,  sendo  aplicável  ao  caso  presente  o  art.  333,  II,  do
CPC/73, que assim dispõe:

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor."

No  mesmo  sentido,  preleciona  o  jurista
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR1:

"Diante  da  literalidade  e  autonomia  do  cheque,  o
portador nada tem que provar a respeito de sua origem.
Ao  devedor  é  que,  suscitada  a  discussão  do  negócio
subjacente, cumpre o encargo de provar que o título não
tem  causa  ou  que  sua  causa  é  ilegítima,  devendo,
outrossim,  fazê-lo  por  meio  de  prova robusta,  cabal  e
convincente, porquanto ainda na dúvida, o que prevalece
é a presunção legal de legitimidade do título cambiário" 

Portanto, certo é que o cheque é título não
causal,  desvinculado de qualquer negócio jurídico que lhe seja subjacente.

1 Títulos de Crédito e outros Títulos Executivos - Doutrina e Jurisprudência, p.137.
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Disse resulta  que é desnecessária  a  demonstração desse negócio  para o
ajuizamento da ação monitória em face do emitente da cártula. 

Sobre  o  assunto,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça editou a Súmula n. 531:

“Em  ação  monitória  fundada  em  cheque  prescrito
ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao
negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  CHEQUE
PRESCRITO.  ORIGEM  DA  DÍVIDA.
DESNECESSIDADE.  DISTRIBUIÇÃO  DOS  ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme sedimentado em julgamento sob o rito 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."  (REsp  1094571/SP,  de  minha
relatoria,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em 04/02/2013,
DJe 14/02/2013) 2. Aferir se houve ou não sucumbência
recíproca demandaria reexame de provas. Incidência da
Súmula  7/STJ  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.
(AgRg  nos  EDcl  no  AREsp 327.722/MT,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado
em 27/08/2013, DJe 03/09/2013)”

Mais:

“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
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que  o  emitente  do  título  discuta,  em  embargos
monitórios, a causa debendi.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1115609/ES,  Rel.  Ministro
MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
18/09/2014, DJe 25/09/2014)”

Face essas razões, devem ser privilegiadas
as relações estampadas nos títulos de créditos formalmente apresentados, as
quais somente podem ser desconstituídas diante de contundente prova de
sua invalidade. 

No  caso  em  apreço,  ao  que  consta  dos
autos, os cheques que se pretende anular estão devidamente revestidos das
formalidades  legais,  de  forma que não há  uma única  prova  carreada aos
autos  passível  de  acarretar  a  nulidade  dos  referidos  títulos,  ônus  que
competia ao embargante/apelante (art. 333, II, CPC/73).

Mostra-se,  a  meu  ver,  incontroverso  o
crédito  do  recorrido,  não  merecendo  prosperar  o  argumento  isolado  do
apelante no sentido de que não realizou transação com a apelada. 

Ademais, não prospera a sua tese de que
não  pode  ser  responsabilizado  pelo  pagamento  dos  cheques  objeto  da
presente ação monitória,  sob a alegação de que  as cártulas foram emitidas
apenas como garantia de dívida de pessoa de sua confiança e amizade.  É
que o devedor do título de crédito é a pessoa nele indicada, não sendo sua
responsabilidade afastada pelo fato de ter emprestado, de forma espontânea,
as cártulas a terceiro. 

Sobre  o  tema,  colhem-se  precedentes  a
seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS
MONITÓRIOS  REJEITADOS.INCONFORMISMO.
CHEQUE  PRESCRITO.  PROVA  ESCRITA  SEM
EFICÁCIA  DE  TÍTULO  EXECUTIVO.  CHEQUE.
ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. LITERALIDADE.
CARTULARIDADE.  AUTONOMIA.  ABSTRAÇÃO.
CÁRTULA  EMPRESTADA  A  TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE  DO  EMITENTE  PELO
PAGAMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  EMISSÃO  COMO
CAUÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS
DO  RÉU.  DOCUMENTOS  COMPROBATÓRIOS  DE
REALIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS  MÉDICO
HOSPITALARES PARA PARTICULAR. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
-  Sabe-se  que  a  ação  monitória  compete  a  quem
pretender,  com base  em prova escrita  sem eficácia  de
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título  executivo,  pagamento  de  soma  em  dinheiro,
entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel,
consoante art. 1.102-A do CPC.
- O cheque é ordem de pagamento à vista, previsto na Lei
nº 7.357/85, que, por sua natureza, possui as seguintes
características:  a)  literalidade:  a  obrigação  encontra
limites  de acordo com o que está escrito  no título;  b)
cartularidade, quem possui o título, ou seja, a cártula,
poderá  exigir  o  cumprimento  do  direito  nela
documentado; c) autonomia, que confere circulação ao
título, pois fica desvinculado ao negócio jurídico que o
originou,  não  podendo  uma  das  partes  invocar  fatos
ligados aos obrigados anteriores; e d) abstração, onde
os problemas da relação fundamental não podem afetar
terceiros de boa-fé.
-  O devedor  do  título  de  crédito  será  a  pessoa  nele
indicada  como  tal,  ainda  que  a  cártula  represente
obrigação contraída por pessoa diversa, cujo nome não
conta do documento.
-  Não  obstante  a  apelante  tenha  reconhecido  que
emprestou folha de cheque de sua titularidade a pessoa
de sua confiança e amizade, tal fato não desnatura a
sua responsabilidade pelo pagamento do título, já que
assumiu  o  risco  de,  eventualmente,  ser  acionada,
tornando-se devedora da obrigação. (...) 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015393220068150831, 2ª Câmara cível, Relator Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho , j. em 08-05-2014)”
(grifei) 

Mais:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA SENTENÇA,  POR
CERCEAlv1ENTO DE DEFESA. AFASTADA. NEGÓCIO
JURÍDICO  ADJACENTE.  TÍTULO  DE  CRÉDITO
ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
(...)
2.  Por  força  do  princípio  da  abstração,  notadamente
aplicável  aos  cheques,  não  é  possível,  em  regra,  a
discussão sobre a causa subjacente ao negócio. Mesmo
relativisado o princípio, deve ser cumprida a obrigação
representada  pelo  cheque  se  o  devedor  reconhece
expressamente ter emprestado os títulos terceiro". (TJ-
MS;  APL  0043011-7.2009.8.12.0001;  Quinta  Câmara
Cível;  ReI.  Des.  Sideni  Soncini  Pimentel;  DJMS
19/09/2012; Pág. 210). (grifo nosso)” (grifei)

E:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR.
CHEQUE  EMITIDO  PELO  EX-PREFEITO  DO
MUNICÍPIO. TÍTULO DE CRÉDITO NÃO-CAUSAL E
AUTÔNOMO.  AUSÊNCIA  DE  EMPENHO.
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IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. -  O cheque é
título de crédito típico, ou seja, uma vez emitido abstrai-
se do ato jurídico que lhe tenha dado causa e sujeita-se
às  normas  pertinentes  à  sua  execução,
independentemente  da  causa  debendi  que  tenha
motivado sua emissão. - Não compete ao credor provar
a origem do cheque,  ao  contrário,  é  ônus do  devedor
trazer  provas  capazes  de  desconstituir  o  título,  sendo
aplicável ao caso presente o art.  333, II,  do CPC. - A
ausência  de  empenho  não  afasta  o  dever  da
Administração  de  saldar  as  dívidas  que  contraiu,  por
força dos princípios da legalidade moralidade, lealdade,
boa-fé  e  vedação  ao  enriquecimento  ilícito.  -  Recurso
provido.   (TJMG -  Apelação  Cível   1.0417.13.000404-
3/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  27/03/2014,  publicação  da
súmula em 02/04/2014)”. (grifei).

Ainda:

“EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  TÍTULO  EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.  CHEQUE.  PRESUNÇAO  DE
LEGITIMIDADE.  COMPROVADA  OBRIGAÇAO  DO
MUNICIPIO.  MANUTENÇAO  DA  SENTENÇA  QUE
REJEITOU OS EMBARGOS. O cheque é uma ordem de
pagamento  à  vista,  'em favor  próprio  ou  de  terceiros,
contra  fundos  disponíveis  em  poder  do  sacado',  sem
necessidade  de  prévia  demonstração  da  origem  da
dívida. Ou seja, uma vez assinado o referido título, resta
reconhecida  a  obrigação  de  pagar  a  quantia  nele
exarada pelo emitente. É incabível discussão acerca de
vícios na compra que acarretou no pagamento através de
cheque. Não merece reparos a sentença monocrática que
rejeita  os  embargos  à  execução,  se  constatado  que  o
Embargante não trouxe aos autos nenhuma prova capaz
de  elidir  a  presunção  de  legitimidade  que  emana  do
título executivo cobrado nos autos.   (TJMG -  Apelação
Cível  1.0123.09.034157-9/001, Relator(a): Des.(a) Leite
Praça , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2011,
publicação da súmula em 03/10/2011).” (grifei).

Por todo o exposto,  NEGO provimento à
apelação, mantendo a d. sentença “a quo” por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a Sessão  o  Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos . Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
                        Relator
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