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Recurso:   0006218-32.2016.8.16.0044 

Classe Processual:   Apelação 

Assunto Principal:   Títulos de Crédito 

Apelante(s):    MASSACHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

Apelado(s):    JAUCENTER TECNOLOGIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA 

 

 

APELAÇÃO CIVEL.  AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE 

PRESCRITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 

AFASTAMENTO. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO SE TRANSMITIU POR CESSÃO 

ONEROSA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO ENDOSSADO. CLÁUSULA 

“NÃO A ORDEM” INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DA 

AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. O fato da matéria debatida ser unicamente de direito já autoriza 

que o juízo proferisse julgamento antecipado, notadamente porque 

a análise dos documentos que já se encontram colacionados aos 

autos já é suficiente para o deslinde do feito, sendo desnecessária e 

inócua qualquer outro tipo de prova acerca da matéria. Ademais, se 

apelante desejava que o feito tivesse instrução probatória deveria 

ter se manifestado quando intimado para fazê-lo, especificando a 

necessidade de cada prova requerida, mas deixou transcorrer in 

albis o prazo para manifestação. 

2. A emissão de título ao portador confere a este todos os direitos 

creditórios dele decorrentes, não havendo distinção quanto a 

legitimação para a ação monitória. 

3. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e 

independente, conforme dispõe o artigo 13 da Lei 7.357/85. 

4. No caso, o apelante não nega que tenha emitido cheques em 

branco para funcionário de sua confiança, assim como não impugna 

especificamente a confirmação de emissão de cheques juntada pelo 

autor no mov. 1.6.  

5. Nos termos do artigo 17, §1 da Lei 7.357/85, o cheque só é 
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transmissível pela forma e com os efeitos da cessão de crédito caso 

conste da cártula a cláusula de “não à ordem”, o que não ocorreu 

no caso em concreto. 

6. Tendo o cheque circulado, atribui-se legitimidade ao 

requerente/endossatário para a cobrança dos valores indicados na 

cártula, não havendo qualquer fato que o torne inexigível. 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

Cível nº. 0006218-32.2016.8.16.0044 da Comarca de Apucarana - 1ª Vara 

Cível, em que é Apelante Massacha Comércio de Produtos Alimentícios LTDA 

e apelada Jaucenter Tecnologia e Fomento Mercantil LTDA. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação monitória ajuizada por Jaucenter 

Tecnologia e Fomento Mercantil LTDA em face de Massacha Comércio de 

Produtos Alimentícios LTDA ME, por meio da qual busca a autora o 

pagamento da quantia representada pelos cheques carreados à inicial 

(mov. 1.1). 

 

Após as tramitações de praxe, sobreveio sentença (mov. 

38.1), nos seguintes termos: 

 

“Pelo exposto, julgo Procedente a ação monitória (art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil), rejeitando os embargos que lhe 

foram opostos, nos termos da fundamentação, constituindo em 

favor do requerente/embargado título executivo judicial, no valor de 

R$27.200,00, com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, 

contados da data da primeira apresentação à instituição financeira 

sacada ou câmara de compensação, e correção monetária pela 
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média do INPC/IGP-DI, a contar da data da emissão estampada nas 

cártulas. 

Diante da sucumbência, condeno a parte requerida/embargante ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, tendo em vista o trabalho realizado pelo profissional e 

o tempo despendido, atendidas assim as recomendações do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”  

 

Insatisfeita, Massacha Comércio de Produtos Alimentícios 

LTDA ME interpôs recurso de apelação (mov. 44.1) sustentando, em suma: 

a) a sentença é nula, certo de que o julgamento 

antecipado da lide culminou no cerceamento de defesa da apelante, que 

pretendia produzir prova oral, notadamente através da oitiva de 

testemunhas; 

b) logo, diante da patente nulidade, deve a sentença ser 

cassada, a fim de que as matérias de fato controvertidas sejam 

solucionadas; 

c) a apelada é empresa de factoring, que recebeu os 

cheques em razão de cessão onerosa de crédito e não de endosso, não 

tendo legitimidade para figurar no polo ativo, eis que não notificou a 

apelante desta sessão; 

d) assim, merece reforma a sentença para que seja 

declarada a inexigibilidade do título. 

 

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do 

recurso. 

 

Intimada (mov. 46.1), a apelada apresentou 

contrarrazões (mov. 49.1) pugnando pela aplicação de multa por litigância 



   

                 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

                18ª CÂMARA CÍVEL - PROJUDI 
Rua Mauá, 920 - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-200 

 

de má-fé, alegando que o recurso de apelação é meramente protelatório. 

No mérito, rebateu os argumentos levantados pela recorrente. 

 

É a breve exposição. 

 

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso 

deve ser conhecido. 

 

De início, destaco que não há que se falar em nulidade 

da sentença por cerceamento de defesa. 

 

Com efeito, não se olvida que o Juiz é o destinatário final 

das provas, cabendo a ele aferir a necessidade das diligências requeridas 

pelas partes, indeferindo as inúteis e protelatórias. Da mesma forma, não 

se desconhece que a atividade jurisdicional é pautada pelo princípio do livre 

convencimento motivado, que permite ao juiz, a partir da interpretação da 

lei e da valoração subjetiva que faz das provas, firmar seu entendimento e 

com base nele decidir, a teor do que dispõe o artigo 371 do CPC/15. 

 

No caso, veja-se que a recorrente, na petição de ação 

monitória, formulou pedido genérico de produção de provas, em especial, 

pelo depoimento pessoal, inquirição de testemunhas e juntada de novos 

documentos, sem ao menos indicar a necessidade da produção de tais 

provas. Por outro lado, ao ser intimada a se manifestar acerca das provas 

que pretendia produzir (mov. 30.1), a apelante se manteve silente (mov. 

36.0), o que culminou no julgamento da lide (mov. 38.1). 
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Ora, o fato da matéria debatida ser unicamente de 

direito já autoriza que o juízo proferisse julgamento antecipado, 

notadamente porque a análise dos documentos que já se encontram 

colacionados aos autos já é suficiente para o deslinde do feito, sendo 

desnecessária e inócua qualquer outro tipo de prova acerca da matéria. 

 

Ademais, se apelante desejava que o feito tivesse 

instrução probatória deveria ter se manifestado quando intimado para fazê-

lo (mov. 30.1), especificando a necessidade de cada prova requerida, mas 

deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (mov. 36.0). 

 

Nesse sentido, apartadas as peculiaridades de cada 

caso, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

INOCORRENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE 

REEXAME DE PROVAS. NATUREZA EXTRAORDINARIA DO RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. CONSTANTES DOS AUTOS 

ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTES PARA FORMAR O 

CONVENCIMENTO DO JULGADOR, INOCORRE CERCEAMENTO DE 

DEFESA SE JULGADA ANTECIPADAMENTE A CONTROVERSIA. [...] (STJ. 

AgRg no Ag 14952/DF. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira. Órgão julgador: Quarta Turma. Julgamento: 04/12/1991. 

Publicação: DJ 03/02/1992 p. 472). 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que o v. acórdão 

recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um 



   

                 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

                18ª CÂMARA CÍVEL - PROJUDI 
Rua Mauá, 920 - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-200 

 
dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação 

suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Não configura 

cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o 

julgador entender substancialmente instruído o feito, declarando a 

prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria 

eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no 

AREsp 20543/PR. Relator: Ministro Raul Araújo. Órgão julgador: 

Quarta Turma. Julgamento: 18/08/2015. Publicação: DJe 

02/09/2015). 

 

Seguem esta linha de entendimento, guardadas as 

devidas proporções, os julgados desta Câmara: 

 

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. 

IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES LITIGANTES.AGRAVO RETIDO 

(01). RECURSO DA PARTE AUTORA CONTRA A DECISÃO QUE 

ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE 

ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

QUE SE REVELA SUFICIENTE AO DESLINDE DO CASO. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 

(TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1076113-8 -  Rel.: Francisco Eduardo 

Gonzaga de Oliveira - Unânime -  - J. 12.09.2014). 

 

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO 

REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. NULIDADE DA SENTENÇA 

POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL 

DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. ...” (TJPR - 18ª C.Cível 

- AC – 1.220.626-5 - Rel.: Espedito Reis do Amaral - J. 10.12.2014). 
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“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL RECURSO DA PARTE AUTORA: CERCEAMENTO DE 

DEFESA POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA E JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE 

DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA...” (TJPR 

- 18ª C.Cível - AC – 1.211.798-7 - Rel.: Antônio Carlos Choma - J. 

22.10.2014). 

 

Diante do exposto, em conformidade com os princípios 

da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, resta 

afastado o cerceamento de defesa e a consequente tese de nulidade da 

sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.  

 

No mérito, em que pese os argumentos lançado na peça 

recursal, a sentença não comporta reforma. 

 

Isso porque, conforme bem constou da sentença, a 

emissão de título ao portador confere a este todos os direitos creditórios 

dele decorrentes, não havendo distinção quanto a legitimação para a ação 

monitória. 

 

No caso, a apelante não nega que tenha emitido cheques 

em branco para funcionário de sua confiança, assim como não impugna 

especificamente a confirmação de emissão de cheques juntada pelo autor 

no mov. 1.6.  

 

No mais, as obrigações contraídas no cheque são 

autônomas e independente, conforme dispõe o artigo 13 da Lei 7.357/85. 
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Nesse sentido, em que pese alegue o recorrente alegue 

que o cheque foi transmitido por cessão onerosa de crédito e não por 

endosso, a verdade é que o cheque, por ser um título de crédito típico, 

circula mediante endosso, e possuiu implícita a cláusula “à ordem”, sendo 

que somente quando for inserida a cláusula “não à ordem” é que não 

poderá circular como endosso, mas somente como cessão civil de crédito, 

conforme disciplina o artigo 17, §1º da Lei de Cheques. 

 

No caso, do que se observa dos cheques que instruíram 

a inicial (mov. 1.5) é que foram endossados a Jaucenter Tecnologia e 

Fomento Mercantil LTDA e não possuem cláusula “não a ordem”. 

 

Assim, subsiste a presunção de boa-fé do endossatário, 

que recebeu os cheques em pagamento, não podendo ser admitida 

exceções de ordem pessoal contra o portador, dada a abstração da relação 

cambial. 

 

Logo, tendo o cheque circulado, atribui-se legitimidade 

ao requerente/endossatário para a cobrança dos valores indicados na 

cártula, não havendo qualquer fato que o torne inexigível. 

 

Assim, não merece qualquer retoque a sentença que 

julgou procedente a ação monitória, o que leva ao desprovimento do 

presente recurso. 

 

Por fim, deixo de acolher o pedido de condenação por 

litigância de má-fé, arguido em sede de contrarrazões recursais. 

 

Importante esclarecer que é pacífico o entendimento do 
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Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para se caracterizar a 

litigância de má-fé e, via de consequência, penalizar a parte pela prática 

desses atos, é necessária a concorrência do dolo da parte que a pratica e 

do prejuízo da parte contrária, confira-se: 

 

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA 

POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 17, IV, E 18 DO CPC. APLICAÇÃO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. 

IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

A utilização dos recursos previstos em lei não se caracteriza como 

litigância de má-fé, hipótese em que deverá ser demonstrado o dolo 

da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o 

prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência do 

ato doloso. Precedentes do STJ. 2.'omissis' 3. Recurso especial 

conhecido e provido para afastar a multa aplicada pelo Tribunal de 

origem por litigância de má-fé." (REsp 1204918/RS, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, 

DJe 01/10/2010) 

 

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery considera- se litigante de má-fé "a parte ou interveniente que, no 

processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano 

processual à parte contrária" (Código de Processo Civil Comentado e 

legislação extravagante. 11ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2010. p. 226). 

 

Na interpretação da regra prevista no art. 17, deve-se 

observar que "a busca pela tutela jurisdicional não pode se caracterizar 

como litigância de má-fé, já que se reveste na efetivação do direito 

fundamental à proteção judiciária dos direitos" (STJ, EDcl no RMS 27.759/SP, 

rel. Min. Humberto Martins, 2ª T, j. 26.10.2010). 
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No presente caso, a insurgência do apelante com relação 

ao que entende ser seu de direito não caracteriza a litigância postulada, eis 

que, além de não se enquadrar nas hipóteses do art. 80, do Código de 

Processo Civil de 2015, sequer resulta prejuízo processual à parte apelada. 

 

Desse modo, descabe o pedido de condenação do 

recorrente em litigância de má-fé. 

 

Conclusão: 

 

Nestas condições, voto no sentido de negar provimento 

ao recurso de apelação, mantendo-se a distribuição da sucumbência 

disposta na sentença. 

 

Por outro lado, cabível a majoração dos honorários da 

apelada para 15% sobre o valor da condenação, por força do disposto no 

artigo 85, §11º do CPC. 

 

III - DECISÃO: 

 

Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 18ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. 

 

Presidiu o julgamento o Desembargador MARCELO 

GOBBO DALLA DEA e dele participaram a Desembargadora DENISE KRUGER 

PEREIRA e o Juiz Convocado RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE. 
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Curitiba, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

Des. MARCELO GOBBO DALLA DEA 

                 Relator 


