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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001689-63.2013.8.15.0541.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pocinhos.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Adriano Cezar Galdino de Araújo.
ADVOGADO: Newton Nobel Sobreira Vita (OAB/PB nº. 10.204).
APELADO: Venesiano Antônio Leal.
ADVOGADO: José Washington Machado (OAB/PB nº. 2.179).

EMENTA:  AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALOR ORDENADO EM
CHEQUE.  COMPENSAÇÃO  NÃO  EFETIVADA  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE
ATIVA  E  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO.  ALEGAÇÃO  DE
ADIMPLEMENTO  DA  OBRIGAÇÃO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO
MONITÓRIO.  CONSTITUIÇÃO  DE  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL.
APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  CHEQUE
NOMINATIVO.  PROPOSITURA  DE  AÇÃO  MONITÓRIA.  LEGITIMIDADE
DA PESSOA NOMINADA OU DO ENDOSSATÁRIO. TRANSMISSÃO DOS
DIREITOS  RESULTANTES  DO  TÍTULO.  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA.
PRETENSÃO  DE  COBRANÇA  POR  TERCEIRO.  DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.  REFORMA  DA
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 485, VI, DO CPC. ANÁLISE DAS DEMAIS RAZÕES DEDUZIDAS NA
APELAÇÃO. PREJUDICADA. PROVIMENTO DO APELO.

1. Havendo a nomeação do credor pelo emitente, os direitos resultantes do cheque
só poderão ser transmitidos por endosso, que deve ser lançado na própria cártula ou
na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou por seu mandatário, desde
que investido de poderes especiais. Inteligência dos art. 17 e 19, da Lei nº. 7.357/85.

2.  Ante  a  emissão  nominativa  do  cheque,  somente  a  pessoa  nominada  ou  o
endossatário regularmente constituído possui legitimidade para deduzir a pretensão
de cobrança. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

VISTO, examinado, relatado e discutido o presente procedimento, relativo à
Apelação  interposta  nos  autos  da  Ação  Monitória,  autuada  sob  o  n.º  0001689-
63.2013.8.15.0541,  em  que  figuram  como  Apelante  Adriano  Cezar  Galdino  de
Araújo e o como Apelado Venesiano Antônio Leal.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  acolher  a
preliminar  de  ilegitimidade  ativa,  extinguindo  o  processo  sem resolução  do
mérito.

VOTO.

Adriano Cezar Galdino de Araújo interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pocinhos, f. 128/129, nos autos



da Ação Monitória proposta em seu desfavor por  Venesiano Antônio Leal,  que,
rejeitando as  preliminares  de ausência  de  legitimidade ativa  e  falta  de interesse
processual de agir, arguidas nos Embargos Monitórios, julgou procedente o pedido
para constituir título executivo judicial no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil  reais),  ao  fundamento  de  que  o  Cheque  de  f.  10,  não  compensado  pela
Instituição  Bancária,  é  documento  hábil  a  reconhecer  a  idoneidade  do  crédito
cobrado pelo Apelado, independentemente da causa que o originou, porquanto o
Apelante não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito deduzido na Petição Inicial.

Em suas razões, f. 133/152, arguiu, como preliminar, a ilegitimidade ativa
do Apelado, ao argumento de que o Cheque de f. 10, emitido nominalmente ao Sr.
Helama  Albuquerque  Leal,  não  lhe  foi  endossado,  pugnando  pela  extinção  do
processo sem resolução do mérito.

Arguiu,  ainda  como  preliminar,  o  cerceamento  do  direito  de  defesa,  ao
argumento de que, apesar de haver requerido a produção de provas, o Juízo julgou
antecipadamente a  lide,  não expondo os motivos  pelos  quais não lhe facultou a
oportunidade de demonstrar que a crédito ordenado no título de f. 10 foi adimplido,
requerendo a anulação da Sentença.

Vencidas  as  preliminares,  aduziu,  enquanto  prejudicial  de  mérito,  haver
decorrido o prazo prescricional  para a  execução do citado título de crédito,  nos
termos da Lei nº. 7.357/85, porquanto sua apresentação à Instituição Bancária se
deu mais de um ano após a data em que foi emitido, entretanto, caso não seja esse o
entendimento,  argumentou que o  crédito  cobrado já  foi  devidamente  adimplido,
requerendo o provimento do Apelo e a reforma da Sentença, para que o pedido seja
julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 180/184, o Apelado afirmou que não houve cerceamento
de  defesa,  posto  que  o  requerimento  de  provas  formulado  pelo  Apelante  foi
genérico  e  injustificado,  incumbindo  ao  Juiz,  enquanto  destinatário  das  provas,
aferir quais são os elementos suficientes para a formação da sua convicção e, no
mérito, alegou que o Apelante não infirmou o conteúdo do título de crédito de f. 10
e  que  não  restou  comprovado  nos  autos  o  seu  adimplemento,  pugnando  pelo
desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  da  Apelação,  f.
191/195, ao entendimento de que é cabível a propositura de ação monitória fundada
em cheque prescrito e que a afirmação de que houve o adimplemento do débito
importa  em reconhecimento  da  existência  da  obrigação  certificada  no  título  de
crédito, não restando provado nos autos a alegação do Apelante de que a avença foi
celebrada com o Sr. Helama Albuquerque Leal e não com o Apelado, razão pela
qual deve ser acolhida a pretensão de cobrança deduzida na Petição Inicial.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva e o preparo recolhido, f. 131, pelo que, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Verifica-se nos autos que o Apelante emitiu um Cheque nominativo ao Sr.
Helama Albuquerque Leal, f. 10, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais), no dia 30 de julho de 2011, entretanto, o citado título não foi compensado



pela  Instituição  Financeira,  sob  o  motivo  nº.  44,  ante  o  decurso  do  prazo
prescricional, conforme Tabela de Motivos de Devolução de Cheques publicizada
pelo Banco Central do Brasil1, porquanto sua apresentação se deu nos dias 05 e 13
de novembro de 2012.

A Lei nº. 7.357/85, em seus art. 1º, 8º e 322, dispõe ser o cheque uma ordem
de pagamento à vista de quantia determinada dirigida a uma instituição financeira,
devendo haver a indicação do lugar do cumprimento da obrigação, a data e o lugar
da emissão, bem como a assinatura do emitente, podendo ser estipulado na cártula
que o adimplemento deve ser realizado à pessoa nomeada ou ao portador.

Havendo a  nomeação do credor  pelo  emitente,  os  direitos  resultantes  do
título só poderão ser transmitidos por endosso, que deve ser lançado no cheque ou
na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou por seu mandatário, desde
que investido de poderes especiais, nos termos dos art. 17 e 19, da Lei nº. 7.357/853.

Ainda conforme a Lei nº. 7.357/85, nos art. 47 e 594, o cheque deverá ser
apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão,  no prazo de trinta dias,
quando emitido no lugar onde houver  de ser pago,  ou de sessenta dias,  quando
emitido em outro lugar do País ou no exterior, cabendo a propositura de execução
judicial  do título,  mesmo após o decurso do prazo de apresentação, em até  seis
meses, findo os quais a pretensão cambial restará prescrita.

Mesmo após o decurso do prazo citado, é admissível a propositura de ação
monitória fundada em cheque prescrito, conforme o Enunciado nº. 299, da Súmula
do  Superior  Tribunal  de  Justiça5,  entretanto,  havendo  a  emissão  nominativa  do

1 http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.pdf

2 Lei nº. 7.357/85, Art . 1º O cheque contêm: I - a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do
título e expressa na língua em que este é redigido; II - a ordem incondicional de pagar quantia
determinada; III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado); IV - a
indicação do lugar de pagamento; V - a indicação da data e do lugar de emissão; VI - a assinatura do
emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais. 
[…]
Art . 8º 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; III - ao portador. 
[…]
Art . 32 O cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em contrário. 

3 Lei nº. 7.357/85, Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à
ordem’’, é transmissível por via de endosso. 
[…]
Art.  19.  O endosso  deve  ser  lançado no,  cheque ou  na  folha  de  alongamento  e  assinado pelo
endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. 

4 Lei nº. 7.357/85, 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. 
[…]
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. 

5 Enunciado nº. 299, da Súmula do STJ: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. 



título,  somente  a  pessoa  nominada  ou  o  endossatário  regularmente  constituído
possui  legitimidade  para  deduzir  a  pretensão  de  cobrança,  em  consonância  ao
entendimento  adotado  pela  Corte  Superior6,  por  este  Tribunal7 e  por  outros
Tribunais pátrios8.

Na lide em julgamento, a reprodução gráfica do Cheque que fundamenta a
pretensão  deduzida,  f.  10,  demonstra  que  a  pessoa  nominada,  o  Sr.  Helama
Albuquerque  Leal,  não  lançou  qualquer  endosso  hábil  a  transmitir  os  direitos
inerentes ao referido título, razão pela qual o Apelado não dispõe de legitimidade
processual para propor a presente Ação.

6 “Reformada em segundo grau a sentença que decretou a pena de perdimento em grau de apelação, a
União, não sendo proprietária do título que embasa a ação monitória, não tem legitimidade
ativa. Precedentes do STJ.”(REsp 1171888/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 28/08/2012, DJe 03/09/2012).

7 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. AUSÊNCIA
DE  ENDOSSO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  PARA  EXERCER  0  DIREITO.  LEGITIMIDADE
RECONHECIDA  APENAS  EM  RELAÇÃO  AOS  TÍTULOS  NOMINAIS  À  AUTORA.
PROVIMENTO  PARCIAL.  -  O  portador  de  cheque  prescrito  nominado  a  outrem  e  não
endossado não  detém legitimidade  para  ajuizar  ação  monitória  visando  à  constituição  da
cártula em título executivo judicial. TJPB - Processo no 051.2009.000405-5/001 2a Câmara Cível
- Relatora Juíza Maria das Graças Morais Guedes Julgamento 28/04/2011 Publicação 05/05/2011.
(TJPB - Acórdão/Decisão do Processo Nº 20020080080654001, 2ª Câmara Cível, Relator Maria das
Neves do Egito de A. D. Ferreira , j. em 14-02-2013).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  MONITÓRIA  -  CHEQUE  EMITIDO  NOMINALMENTE  A
TERCEIRO  -  AUSÊNCIA  DE  ENDOSSO  -ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  -
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Em se tratando de título nominal, a cobrança da cártula,
por terceiro, fica condicionada ao endosso do título, a teor do art. 17 da Lei n° 7.357/1985 Lei
do Cheque. Não havendo endosso da pessoa nominada pelo emitente, inviável a transferência
de crédito representado pelo cheque. A requerente, simples portadora da cártula, não detém
legitimidade ativa cobrar o título. - Os documentos aptos a subsidiar o pedido da autora devem ser
apresentados junto com a inicial, não sendo lícito à parte trazer documentos de que poderia fazer uso
anteriormente, apenas em sede de recurso. Inteligência do art. 396 do CPC. - Desprovimento do
recurso.  (TJPB  -  Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº  08006866320038150000,  1ª  Câmara  cível,
Relator Dr. Arnóbio Alves Teodósio - Juiz Convocado, j. em 09-08-2007).

8 CHEQUE.  Emissão nominativa a terceiro. Inexistência de regular endosso que importa em
falta de prova do direito ao crédito por ele representado. Hipótese em que a titularidade do
crédito estampado no cheque só poderia ser validamente transmitida ao portador da cártula
mediante  regular  endosso.  Ilegitimidade  ativa  ad  causam  configurada.  Processo  julgado
extinto,  sem  resolução  do  mérito. Sentença  reformada.  Recurso  provido.  Dispositivo:  deram
provimento ao recurso. (TJSP, Relator(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Comarca: Leme;
Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/06/2017; Data de registro:
03/07/2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  AÇÃO  MONITÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  DETALHAMENTO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  PARCIALMENTE
RECONHECIDA. 1. Descabido o pedido de concessão de Justiça Gratuita, eis que não apresentada
qualquer prova da condição alegada, em que pese instada a tanto a parte. 2. Não houve cerceamento
de defesa, ou carência de ação, eis que o indeferimento do pedido de denunciação à lide se deu por
não configurar quaisquer das hipóteses de admissão trazida no texto legal. Também não ocorreu
julgamento  sem  esgotamento  das  possibilidades  de  prova  quando  foram  as  partes  intimadas  a
manifestar eventual interesse na sua feitura, não sobrevindo qualquer manifestação da parte agora
insurgente. 3. Os títulos executivos extrajudiciais foram trazidos aos autos, não havendo falar em
ausência  de  certeza,  liquidez  e  exigibilidade.  Revisional  alegada  outrossim  indemonstrada.  4.
Ausência de legitimidade ativa para cobrança em dois dos oito cheques, os quais nominais e
sem que devidamente transmitidos por endosso, ante a inexistência de assinatura no verso.



A Procuração de f. 31, subscrita após a propositura da presente Ação, não
investe o Apelado da legitimidade processual necessária, porquanto os poderes que
lhe  foram  outorgados  não  possuem  qualquer  correlação  com  a  titularidade  do
crédito  ordenado  no  Cheque  de  f.  10,  que  fundamenta  a  pretensão  monitória
deduzida.

Posto isso, conhecida a Apelação,  dou-lhe provimento para, acolhendo a
preliminar de ilegitimidade processual ativa do Apelado, extinguir o processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-o,
ante a inversão da sucumbência,  ao pagamento das custas processuais e  de
honorários  advocatícios,  arbitrados  em  10%  (dez  por  cento)  do  valor
atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da
gratuidade judiciária, restando prejudicada a análise das demais razões deduzidas
no Apelo.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 15 de agosto de 2017,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Oswaldo  Trigueiro  do  Vale  Filho.
Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNÂNIME.  (TJRS,  Apelação  Cível  Nº
70069643955, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 18/05/2017)

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO. I - O título
é cheque nominal e não houve endosso ao autor que, apesar ser o portador da cártula, não tem
legitimidade  ativa  para  cobrá-la.  II  -  Apelação  desprovida.  (TJDFT,  Acórdão  n.911901,
20151310039402APC, Relator: Vera  Andrighi 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015,
Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 754).


