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Ações Cambiárias

- Os títulos de crédito têm a característica de serem títulos de

apresentação e de resgate.

- Mas por ser um documento cartular, muitas vezes ocorre de

o título se perder, ser furtado, extraviado ou destruído.

- Nestes casos, para que o credor tenha como continuar

exigindo o adimplemento do título pode se valer da ação de

anulação da cambial para anular o título perdido e fazer com

que a sentença o substitua.
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- Tal ação está prevista no art. 36 do decreto 2044 de 1908

Art. 36. Justificando a propriedade e o extravio ou a destruição

total ou parcial da letra, descrita com clareza e precisão, o

proprietário pode requerer ao juiz competente do lugar do

pagamento na hipótese de extravio, a intimação do sacado ou

do aceitante e dos coobrigados, para não pagarem a aludida

letra, e a citação do detentor para apresentá-la em juízo,

dentro do prazo de três meses, e,
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nos casos de extravio e de destruição, a citação dos

coobrigados para, dentro do referido prazo, oporem

contestação, firmada em defeito de forma do título ou, na falta

de requisito essencial, ao exercício da ação cambial.

§ 3º Decorrido o prazo, sem se apresentar o portador

legitimado (art. 39) da letra, ou sem a contestação do

coobrigado (art. 36), o juiz decretará a nulidade do título

extraviado ou destruído e ordenará, em benefício do
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O art. 48 do Decreto 2044/1908 e art. 61 da Lei 7357/85, a

Lei do Cheque vão mencionar esta ação.

Art. 48. Sem embargo da desoneração da responsabilidade

cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao

portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou

à custa deste.

A ação do portador, para este fim, é a ordinária.
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busca evitar o locupletamento do devedor, ou seja, evitar que

ele se enriqueça caso não pague o título.

- O portador do título, através do processo de conhecimento,

pede a condenação judicial de qualquer devedor cambiário

no pagamento do valor do título, sob fundamento que se

operou o enriquecimento indevido com o não pagamento

deste.

- Tal ação tem previsão em dois ordenamentos diferentes.
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- O prazo para a propositura desta ação é de 2 anos após a

expiração da execução, pois seu fundamento é a inexistência

de possibilidade de ação de execução. É a previsão do art.

61 da Lei do cheque.

Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros

obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-

pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados

do dia em que se consumar a prescrição prevista
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no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

- Há ainda uma ação a ser tratada aqui que não se classifica

propriamente como uma ação cambial, mas que passou a ter

larga utilização dos títulos de créditos. É a ação monitória.

- A ação monitória é a ação pela qual se busca obrigar o

devedor a pagar o valor devido ou entregar bem em

pagamento por meio de título executivo judicial
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(sentença), com base em um documento que não possui força

executiva.

- Este instituto foi criado pela Lei 9079 de 1995, a fim de

acelerar a prestação jurisdicional e permitir maior

efetividade, uma vez que ‘’substitui’’ o processo de

conhecimento na formação de um título executivo judicial,

que é essencial para que se tenha ação de execução.
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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.

Art. 1.102.b - Estando a petição inicial devidamente instruída,

o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de

pagamento ou de entrega da coisa no prazo de quinze dias.
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Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, poderá o réu

oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado

inicial. Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de

pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o

mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na

forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei.

§ 1o Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e
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honorários advocatícios.

§ 2o Os embargos independem de prévia segurança do juízo e

serão processados nos próprios autos, pelo procedimento

ordinário.

§ 3o Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito,

o título executivo judicial, intimando-se o devedor e

prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII,

Capítulo X, desta Lei.
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- A questão mais polêmica da ação monitória no campo dos

títulos de crédito, principalmente após o Código Civil de

2002, é a questão do prazo prescricional.

- O entendimento que vem prevalecendo é que se aplica o art.

206, § 5º, I do Código Civil ao caso, ou seja, o prazo

prescricional da ação monitória seria de 5 anos a contar do

vencimento do título.

- Havia o entendimento para se aplicar o art. 206, §3º, VIII
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que seria prazo de 3 anos e o art. 205 que trata do prazo geral

de 10 anos.


