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DECISÕES – JURISPRUDÊNCIAS
DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUES. BENEFICIÁRIA
DOMICILIADA NO EXTERIOR. PRAÇA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA AO
QUE CONSTA NA CÁRTULA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM
CAUSA DE NATUREZA CAMBIAL. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO
NO ARTIGO 61 DA LEI 7.357/85. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO
DE AÇÃO DE COBRANÇA, COM DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE, OU DE AÇÃO MONITÓRIA, CUJO PRAZO
PRESCRICIONAL É DE 5 ANOS. 1. O cheque é título de crédito que se
submete aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade,
abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das
exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso deve ser considerado
como local de emissão o indicado no título. 2. O artigo 33 da Lei
7.357/85 prevê expressamente que o cheque pode ser emitido no
exterior, não podendo, portanto, servir de escusa a alegação de que o
local consignado na cártula diverge daquele em que ela foi
efetivamente emitida por a beneficiária não ter domicílio no Brasil. 3.
O fato de a tomadora ter domicílio no estrangeiro não elide, por si só,
a possibilidade de o cheque ter sido recebido na praça constante da
cártula, ainda que por um representante ou preposto da tomadora.
4. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o
lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação,
que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou
de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no
título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto
daquele em que se situa a agência pagadora. 5. Prescrito o prazo
para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no
prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de
ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar
natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico
subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por
enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal
ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na
relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que
ensejou a emissão do cheque.
6. A jurisprudência desta Corte admite também o ajuizamento de
ação monitória (Súmula 299/STJ) com base em cheque prescrito,
sem necessidade de descrição da causa debendi, reconhecendo que
a cártula satisfaz a exigência da "prova escrita sem eficácia de título
executivo", a que alude o artigo 1.102-A do CPC. 7. Recurso especial
não provido. (REsp 1190037/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 27/09/2011)
No acórdão supra, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, intérprete
maior e uniformizador da jurisprudência no que diz respeito às LEIS
nacionais, informa seu posicionamento em relação ao prazo de
prescrição do cheque, o que tem sido discutido com grande
frequência nos mais diversos tribunais do país. Vale sua leitura, para
saber o que pensa aquela Corte Maior e balizar as ações de todos.
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Desportivo, organizado pela Comissão de Direito Desportivo da
OAB/SP, como também participou como presidente de mesa de um
dos painéis do evento, no qual o expositor foi o Jornalista,
Comentarista do SporTV e do Bom Dia São Paulo da TV Globo e
apresentador dos Canais SporTV e PFC MAURICIO NORIEGA, que fez
considerações interessantes sobre o tema A MÍDIA NO DIREITO
DESPORTIVO. Confira maiores detalhes e fotos em breve no site
www.biniadvogados.adv.br.
Você sabia?
A Câmara aprovou projeto aumentando o prazo de concessão do
aviso prévio nas demissões sem justa causa. A proposta concede ao
trabalhador o direito de receber até o máximo de 90 dias
proporcionalmente ao tempo de serviço prestado na mesma
empresa. Além dos 30 dias proporcionais aos empregados que
tenham um ano trabalhado, o projeto garante o acréscimo de três
dias a mais por cada ano. Dessa forma, o trabalhador que estiver na
mesma empresa por dez anos terá o direito a receber dois meses de
aviso prévio - um que já tinha direito mais os 30 dias referentes aos
dez anos de serviço. Para obter o máximo de 90 dias, o funcionário
terá de ter 20 anos ou mais de serviço. Atualmente, o aviso prévio é
concedido no máximo por 30 dias, a partir do primeiro ano de
trabalho ou proporcionalmente aos meses de serviço. O projeto já foi
aprovado pelo Senado e, para se tornar lei, precisa apenas da sanção
da
presidente
Dilma
Rousseff.
(http://m.aasp.org.br/clipping/MobileNoticia.aspx?idnot=10672)
O Supremo Tribunal Federal recebeu, em 23-09-2011, Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 242, proposta
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
com pedido liminar, para obter a declaração de incompatibilidade
das Resoluções n° 05/2001 e nº 03/2007, do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE), com a Constituição Federal. Essas normas
determinaram a retomada da construção da Usina Nuclear de Angra
3, no Estado do Rio de Janeiro. A OAB entende que, sem ato de
aprovação do Congresso Nacional, essas resoluções descumprem o
preceito fundamental da separação de poderes (art. 2º, caput) e o
princípio da legalidade (art. 5º, II), ambos da Carta Política de 1988,
materializando-se, ademais, incompatíveis com os artigos 21, XXIII, ‘a',
49, XIV, e 225, § 6º". A OAB pede liminar para suspender os efeitos
das normas questionadas até que o Congresso Nacional as aprecie e
aprove, já que "o risco de segurança interna e o histórico de acidentes
graves envolvendo a energia nuclear, com a morte de milhares de
pessoas e contaminação do meio ambiente, cujos efeitos perduram
até hoje, justificam a cautela que o uso dessa tecnologia deve motivar,
daí o cuidado do constituinte em tornar o Congresso Nacional o
'fiador de nossa segurança em face dos perigos das usinas nucleares'".
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo
=190059&tip=UN)
Nosso Boletim fica por aqui! Obrigado por nos prestigiar e nos
colocamos a disposição para dúvidas, esclarecimentos, críticas e
sugestões. ATÉ A PRÓXIMA!

Em 16/09/2011, durante todo o dia, a advogada do BINI Advogados
Fernanda Bazanelli Bini não só acompanhou o II Encontro de Direito
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