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APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.  CHEQUE SEM
FORÇA  EXECUTIVA.  EMBARGOS  MONITÓRIOS
JULGADOS PROCEDENTES.  ACOLHIMENTO DA
SUSCITAÇÃO  DE  OCORRÊNCIA  DE
PRESCRIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO MONITÓRIA PARA
COBRANÇA  DE  CHEQUE  PRESCRITO.  PRAZO
QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTERREGNO
PARA EXECUÇÃO  DA CÁRTULA.  INCIDÊNCIA
DA REGRA PREVISTA NO  ART.  206,  §  5º,  I,  DO
CÓDIGO  CIVIL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA
VERSANDO  SOBRE  A  TEMÁTICA.
CONFIRMAÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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-  O prazo para ajuizamento de ação monitória  em
face do emitente de cheque sem força executiva,  o
qual,  por  obviedade,  não  se  confunde  com  o
interregno  para  se  proceder  à  própria  execução,  é
quinquenal e flui a partir do dia seguinte à data de
emissão estampada na cártula, de acordo com o art.
206, §5º, I, do Código Civil, de sorte que, em tendo o
promovente, mantido-se inerte, por tempo superior a
esse, há de se manter incólume a decisão de primeiro
grau  que  acolheu  os  embargos  monitórios,  para
extinguir  a  ação,  com  resolução  do  mérito,  nos
termos do art. 487, II, do Novo Código de Processo
Civil,  em consonância  com precedente  firmado  no
julgamento  de  Recurso  Especial  representativo  de
controvérsia, registrado sob o nº 1101412/SP.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  33/39,  interposta  por
Gilmar Alves de Oliveira, no intuito de ver reformada a sentença de fls. 29/29V,  por
meio  da  qual,  acolhendo  os  embargos  opostos  por  Cloves  Olímpio  dos  Santos,
reconheceu-se a ocorrência de prescrição e extinguiu-se a  Ação Monitória de que
cuidam os presentes autos, consignando os seguintes termos no excerto dispositivo:

ISSO  POSTO,  julgo  procedente  o  pedido  feitos
nestes  Embargos  à  Ação  Monitória,  opostos  nos
autos, para o fim de reconhecer a prescrição da ação
monitória, extinguindo-a, com base no art. 487, II do
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Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, com
apreciação do mérito.
Defiro  a  Gratuidade  da  Justiça,  requerida  pelas
partes.
Condeno  a  parte  embargada  ao  pagamento  das
custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em
R$  500,00,  pelo  trabalho  realizado,  devendo  a
cobrança ficar suspensa em razão da Gratuidade da
Justiça deferida.

Em  suas  razões,  o  recorrente  alegou  que,  muito
embora não se olvide do decurso de prazo superior a cinco anos da emissão do título,
tal fato não desconstituiria o direito reverberado, sendo admissível a propositura de
ação monitória com base em cheque prescrito, eis que a cártula serviria tão somente
de  prova  escrita  da  relação  comercial  inadimplida.  Requereu,  então,  a  superação
desse senso, com o acolhimento integral de sua insurgência.

Contrarrazões,  fls.  45/47,  por  meio  dos  quais  o
apelado  requereu  a  confirmação  da  sentença  em  todos  os  seus  termos,  sob  o
argumento  de  que,  “em  nenhum  momento,  foi  questionada  a  possibilidade  da
admissibilidade  da  propositura  de  ação  monitória  em  cheque  prescrito  e  da
dispensabilidade a menção ao negócio jurídico subjacente, (…) contudo, existe um
prazo prescricional que deve ser obedecido, que não foi observado pelo recorrente”,
fl. 46. 

Feito  não  remetido  à  Procuradoria  de  Justiça,
considerando  não  se  vislumbrar,  na  espécie,  qualquer  das  hipóteses  em  que  o
Ministério Público deva intervir na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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Do  exame  destes  autos,  é  possível  apurar-se  que
Gilmar  Alves  de  Oliveira  ingressou  com a  presente  Ação  Monitória, em  04  de
dezembro de 2015, em face de Cloves Olímpio dos Santos, alegando ser credor da
importância de R$ 3.686,00 (três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), representada
pela cópia de cártula, sem força executiva, colacionada à fl. 08.

Segundo a narrativa constante da inicial, o título teria
sido emitido em seu favor, em decorrência de transação comercial realizada entre as
partes,  em  17  de  março  de  2010,  consistente  na  venda  galetos  vivos  para  abate.
Todavia,  a  compensação  não  teria  se  realizado,  em  função  do  registro  de
contraordem.

Ocorre  que,  deferido  mandado  de  citação  para
pagamento,  o  demandado  opôs  os  embargos,  de  fls.  15/21,  os  quais,  consoante
relatado, foram julgados procedentes pela Magistrada de primeiro grau, para o fim
de extinguir o feito, por força do reconhecimento da ocorrência de prescrição; sendo
a propriedade desse senso o alvo deste recurso apelatório, cujas razões, doravante,
passo a apreciar.

Como se sabe, o procedimento monitório situa-se em
zona intermediária entre o processo de conhecimento e o de execução, consistindo
em um rito específico, previsto pela Ciência Processualística Civil.

Com efeito, tal figura processual restou inserida no
ordenamento jurídico pátrio com a Lei nº 9.079/95, a qual restringiu o seu manejo, “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”.

Nesse sentir, diante de documentos dotados de força
executiva, a via adequada a ser utilizada é a do processo de execução, por possuir
rito próprio ao fim almejado; por outro lado, quando ausente tal  aptidão, deve o
autor  optar  pelo  procedimento comum ordinário,  ou utilizar-se  do procedimento
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monitório.

Destarte,  a  adoção  do  procedimento  monitório  à
espécie  se  mostra  plenamente  possível,  como  o  seria  também  o  rito  ordinário;
porquanto, ao que se observa, a apelante efetivamente propôs esta ação quando o
título de fl. 08 já não dispunha de força executiva.

É que, em se tratando de cheque, o prazo para que os
atributos executivos que o revestem deixem de existir é regulado pela Lei n° 7.357, de
02 de setembro de 1985, a qual estabelece, em seu art. 33, “caput”, que o “cheque
deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30
(trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta)
dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior”. Essa mesma lei, no
art. 59, estabelece um prazo de 06 (seis) meses para a execução do cheque não pago,
a contar da expiração do prazo de apresentação.

Assim, esgotados os prazos acima referidos, o cheque
perde o seu caráter executório, servindo, a partir de então, simplesmente, repita-se,
como prova para ação de conhecimento ou monitória,  no sentido de assegurar  o
crédito  do  portador;  nessa  hipótese,  contudo,  o  crédito,  ainda  que  vinculado  à
relação jurídica-base, não se torna imprescritível.

Melhor  explicando:  o  prazo  para  a  perda  de
executividade  do  título  não  se  confunde  com  o  prazo  prescricional para
ajuizamento  de  ação  monitória,  em  face  do  emitente  de  cheque  sem  força
executiva.

Com  efeito,  as leis  civis  estabelecem  prazos  de
prescrição para as mais diversas hipóteses e, do ponto de vista dessa relação jurídica,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, cujo decurso
se inicia do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula,  em consonância
com  precedente  firmado  no  julgamento  de  Recurso  Especial  representativo  de
controvérsia, registrado sob o nº 1101412/SP, senão veja-se:
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PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C  DO  CPC.  AÇÃO  MONITÓRIA APARELHADA
EM CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL
PARA  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO.  INCIDÊNCIA
DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I,
DO CÓDIGO CIVIL.
1.  Para  fins  do  art.  543-C  do  Código  de  Processo
Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória
em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal,  a  contar  do  dia  seguinte  à  data  de
emissão estampada na cártula".
2.  Recurso especial provido. (REsp 1101412/SP,  Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014)

Logo, em tendo o promovente, mantido-se inerte, por
tempo superior a esse - posto que o cheque restou emitido em 17 de março de 2010,
fl. 08, e a ação só fora proposta em 04 de dezembro de 2015, fl. 10-,  há de se manter
incólume a  decisão  de  primeiro  grau  que acolheu os  embargos  monitórios,  para
extinguir a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Novo Código
de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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