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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1682341-1, DE FORO REGIONAL DE 
ARAUCÁRIA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA - 1ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA 
NPU: 0001188-15.2012.8.16.0025 

APELANTE: RIZI COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA ME 

APELADO: FACSOMA FOMENTO MERCANTIL LTDA 

RELATOR: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO 

RELATOR CONVOCADO: JUIZ MARCO ANTONIO ANTONIASSI 
 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

AÇÃO EXECUTIVA LASTREADA EM CHEQUES. 

TÍTULOS ENDOSSADOS. RESPEITO AOS 

PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E 

LITERALIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE QUE 

OS CHEQUES SERIAM ORIUNDOS DE 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA E/OU OPERAÇÃO DE 

FOMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE 

QUALQUER OPERAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÕES 

IGUALMENTE GENÉRICAS ACERCA DE EXCESSO 

DE EXECUÇÃO. TESES REJEITADAS. 

DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS 

PROVAS QUE NÃO A DOCUMENTAL JÁ 

ENCARTADA AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE 

DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE 

DE SE EXIGIR DO CREDOR QUE TRAGA AOS 

AUTOS CONTRATOS ANTERIORES SEM PROVA 

DESTA PRÉVIA RELAÇÃO JURÍDICA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível nº 1682341-1, de Foro Regional de Araucária da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 1ª Vara Cível e 

da Fazenda Pública, em que é Apelante RIZI COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE PAPEL LTDA ME e Apelado FACSOMA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA. 

 

 

 

I – Trata-se de ação de embargos à execução 

cujos pedidos foram julgados improcedentes.  

Inconformada com a r. sentença de primeiro 

grau a embargante, Rizi Comércio de Artefatos de Papel Ltda. 

ME interpôs recurso de apelação alegando ser a apelada uma 

empresa de fomento mercantil e que os cheques objeto da 

execução são oriundos de vários outros contratos celebrados 

entre as partes e que devem ser revisados nesta ação a fim de 

expurgar os valores excessivos. Que somente uma ampla 

dilação probatória poderia confirmar as alegações havidas pela 

recorrente de forma que o julgamento antecipado da lide lhe 

cerceou o direito de defesa, o que deverá levar à nulidade da 

sentença. Que cumpria ao credor trazer aos autos os 

instrumentos que deram origem à dívida, sem o que os títulos 

não têm liquidez e muito menos são exigíveis. A apelada 

desempenha atividades que necessitam de registro e 
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acompanhamento profissional de administração exigidos pelo 

Conselho Regional de Administração, já que comercializam 

títulos de crédito, logo, caberia a ela trazer a respectiva prova 

do registro. Aponta que o faturizador é que deve assumir o risco 

por eventual inadimplência dos títulos e que os cheques apenas 

mascaram a garantia de regresso. Por tais razões descabe a 

continuidade da ação executiva, devendo ser anulada e/ou 

reformada a r. sentença recorrida.  

Em contrarrazões o apelado defende a 

manutenção da r. sentença recorrida.  

 

É a breve exposição. 

 

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Presentes os requisitos de admissibilidade, 

conheço do recurso de apelação.  

A apelada Facsoma Fomento Mercantil Ltda. 

ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a apelante Rizi 

com esteio em sete cheques de sua emissão e com exceção de um 

deles, os demais foram nominais a Maria Zenaide Siqueira – ME, 

regulamente endossados.  

Da petição inicial dos embargos à execução 

colhem-se os argumentos de que os cheques seriam ilíquidos e 

incertos porque seriam representativos de uma renegociação de 

dívida; em se tratando de operação de fomento a embargada/apelada 

deveria estar inscrita no respectivo Conselho Regional; que cumpria à 

exequente trazer aos autos os instrumentos que deram origem à 

dívida; houve a cobrança de encargos indevidos e juros abusivos.  
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Absolutamente nenhum documento foi trazido com 

a petição inicial, quer como prova do alegado, quer como indício da 

plausibilidade das alegações da embargante.  

O embargado, por sua vez, defendeu a higidez dos 

cheques que não estariam vinculados a qualquer operação.  

O cheque constitui título de dívida líquida e certa e 

sua validade independe, pelo princípio da abstração, da origem do 

negócio que lhe deu causa, principalmente se o mesmo foi posto em 

circulação. A discussão da causa debendi só é possível entre as 

partes que formalizaram originalmente a obrigação cambiária. 

Excepcionalmente poderia haver a discussão da 

“causa debendi”, mas tal excepcionalidade demandaria um mínimo 

de indício da má-fé na circulação dos títulos ou mesmo da alegação 

de que eles mascarariam outras operações, no caso, um fomento 

mercantil ou empréstimo a juros usurários.  

Contudo, para fazer prova do alegado a 

embargante simplesmente pretendeu que o credor trouxesse 

documentos acerca das operações anteriores, confissão, desconto e 

afins.  

Evidentemente não se pode carrear ao embargado 

tal prova, já que sem nenhum indício da existência de contratos 

anteriores estaria sendo imputado ao apelado a produção de prova 

impossível.  

Não se pode, a exemplo, determinar que a parte 

traga aos autos um contrato de renegociação de dívida ou de 

fomento mercantil sem prova ao menos de que tais existem, ou sej, 

sem a prévia comprovação da relação jurídica.  

Soma-se a isto o fato de que a petição inicial, sem 

sequer apontar o valor devido ou controvertido, faz genéricas 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 5 de 6

 
 Apelação Cível nº 1.682.341-1 – fls.5 

alegações de cobrança de juros abusivos, usurários e cobrança de 

tarifas indevidas sem indicar quais seriam.  

Neste passo não caberia a dilação probatória na 

medida em que sequer é possível delimitar o alcance da lide pelos 

dispersos fundamentos escandidos na petição inicial.  

Logo, não prospera a alegação de ter havido 

cerceamento de defesa.  

Nem mesmo caberia ao credor indicar na petição 

inicial a origem dos títulos porque estes (cheques) valem 

simplesmente pelo que neles se contém.  

Por igual razão é que desnecessária a 

comprovação de registro do credor no Conselho Regional de 

Administração.  

Como já dito, nem indiciariamente está justificado 

que os títulos se referem a operações de fomento ou renegociação de 

dívida, não deixando as imprecisas, indeterminadas e vagas 

alegações trazidas na petição inicial abrir as portas para a dilação 

probatória.  

Com a petição inicial foram trazidos apenas o 

instrumento de mandato, o contrato social da apelante, a cópia da 

ação executiva e uma declaração de hipossuficiência financeira.  

Assim, diante dos princípios da literalidade, 

autonomia e abstração do cheque, em especial daqueles que 

circularam por endosso, não caberia agasalhar as teses levantadas 

pela apelante.  

Aliás, em relação ao endosso, não há qualquer 

explicação da embargante acerca da circulação de tais títulos.  

Desacolhido o apelo cabe a majoração da verba 

honorária advocatícia nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em face 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 6 de 6

 
 Apelação Cível nº 1.682.341-1 – fls.6 

do trabalho adicional havido pelo patrono do credor, a elevo para 

17% sobre o valor do débito exequendo.  

Diante do exposto voto no sentido de conhecer e 

negar provimento ao recurso de apelação.  

 

 

III - DECISÃO: 

 

ACORDAM os Magistrados integrantes da Décima 

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

unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso. 

 
Presidiu o julgamento, sem voto, o Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Luiz Carlos Gabardo e dele participaram o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Hamilton Mussi Correa e o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Jucimar Novochadlo. 

 

Curitiba, 07 de junho de 2017. 

 
 
Juiz MARCO ANTONIO ANTONIASSI 

Relator. 
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