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AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – CHEQUES – 

PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS ART. 33 E 

56 DA LEI 7357/85 - NÃO OCORRÊNCIA – 

IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA 

DEBENDI – TÍTULO AO PORTADOR – TERCEIRO DE 

BOA-FÉ – PROTESTO DOS CHEQUES LÍCITOS – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO 

CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

– RECURSO ADESIVO DO RÉU – PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – 

CABIMENTO -  RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE 
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APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

MAJORAR OS HONORÁRIOS PARA 10% SOBRE O 

VALOR DA CAUSA. 

 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível nº 1.221.568-2, em que são Apelantes IVANA VANZ e 

FRANCISCO DE ASSIS KUNEN e Apelados FRANCISCO DE ASSIS KUNEN  

e IVANA VANZ. 

 

 

I – RELATÓRIO  

 

Trata-se de Ação Cautelar de Sustação de 

Protesto e Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título e Pedido de 

Danos Morais movida por Ivania Vanz em face de Francisco de Assis 

Kunen, aduzindo que teve dois cheques protestados indevidamente, 

pois nunca manteve relação jurídica com o réu. Alegou que tais 

títulos são originários de negócio jurídico efetuado com terceiros, os 

quais foram sustados por desacordo comercial. Sustentou em 

preliminar a ocorrência da prescrição dos títulos por terem sido 

protestados após 30 dias contados da sua emissão. Requereu a 

procedência da ação, confirmando a liminar concedida nos autos de 

cautelar inominada nº 0006889-66.2012.8.16.0021. 

 

Citado o réu contestou a ação alegando ter 
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recebido por meio de endosso os cheques emitidos por Ivania Vanz, 

portanto é terceiro de boa-fé, sendo imponíveis as exceções 

pessoais a terceiro de boa-fé, haja vista as características dos títulos 

de créditos, quais sejam, abstração, autonomia e literalidade. 

Sustentou que o prazo para protesto de cheques é de 6 meses e não 

30 dias como alegou a Autora, logo o protesto foi efetuados dentro 

do prazo prescricional. Postulou pela improcedência da ação 

declaratória c/c indenização e revogação da liminar concedida na 

ação cautelar e sua consequente improcedência. 

 

A preliminar de prescrição foi afastada pelo douto 

juízo de primeiro grau. Realizada audiência de instrução e 

julgamento, na qual foi tomado o depoimento pessoal do réu. 

 

Sobreveio sentença julgando improcedente a ação 

principal e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 269, I do CPC e improcedente o processo cautelar e extinto o 

processo com resolução do mérito, na forma art. 269, I do CPC, 

revogando a liminar concedida. Condenou o autor no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios do advogado do 

réu fixado em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 20, 

§4º do CPC. 

 

Inconformada com a decisão, a Autora interpôs 

Recurso de Apelação alegando a ocorrência da prescrição, ilicitude 

na origem do título de crédito, bem como requereu a reforma da 

decisão para declarar a inexigibilidade do título, determinar o 
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cancelamento definitivo do protesto e condenar a ré ao pagamento 

de indenização por danos morais. 

 

A parte ré, ora recorrida, apresentou as suas 

contrarrazões rebatendo o Recurso de Apelação, alegando a 

inexistência de prescrição, boa-fé de terceiro que está em posse dos 

cheques, impossibilidade de discutir a origem do título de crédito 

pelo fato do mesmo ser ao portador, bem como a impossibilidade de 

condenação ao pagamento de danos morais. 

 

O Recurso de Apelação da Autora foi recebido 

apenas no efeito devolutivo. 

 

Por sua vez, o réu interpôs Recurso de Apelação 

Adesivo, requerendo a majoração dos honorários advocatícios, uma 

vez que foi arbitrado em valor ínfimo, qual seja o de R$ 700,00 

(setecentos reais) e devem ser majorados respeitados os 

percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa. 

 

A parte Autora, ora recorrida, apresentou 

Contrarrazões rebatendo o Recurso de Apelação e requereu que seja 

mantido o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.  

 

O Recurso de Apelação do réu foi recebido no seu 

duplo efeito. 

 

É o relatório. 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 5 de 23

Apelação Cível nº 1.221.568-2 fls. 5 

 

 

 

II – VOTO E SEUS FUNDAMENTOS 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

voto pelo conhecimento de ambas as Apelações. 

 

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR IVANIA VANZ 

 

Da prescrição  

 

Afirma a Apelante que ocorreu a prescrição dos 

cheques, uma vez que foram emitidos em 08/08/2011 e entregues 

para protesto no dia 29/02/2012, tendo ultrapassado o prazo de 30 

dias para apresentação dos referidos títulos para protesto, ocorrendo 

assim a prescrição. 

 

Todavia, não assiste razão à Apelante uma vez 

que o prazo prescricional do cheque é de 6 (seis) meses contados da 

data de apresentação do cheque e, não de 30 dias da sua emissão 

como equivocadamente alega a Apelante. 

 

Neste sentido, as redações dos artigos 33 e 59 da 

Lei nº 7357/85 (Lei do Cheque): 

 

“Art. 33. O cheque deve ser apresentado para 

pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo 
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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.” 

 

“Art. 59. Prescreve em 06 (seis) meses, contados 

da expiração do prazo de apresentação, a ação 

que o Art. 47 desta Lei assegura ao portador.” 

 

Considerando que os cheques foram emitidos em 

08/08/2011, o prazo para apresentação findou em 08/09/2011 por se 

tratar de cheque da mesma praça, a expiração do prazo ocorreria 

em 08/03/2012, sendo que a indicação a protesto de ambos os 

títulos se deu em 29/02/2012, portanto dentro do referido prazo. 

 

Sendo assim, a pretensão da Apelante não 

merece prosperar, pois o mesmo equivoca-se quando alega que a 

presente demanda estaria fulminada pela prescrição, uma vez que 

foi observado pela Apelada o prazo para apresentação e protesto dos 

referidos cheques. 

 

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de 

Justiça: 

 

 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUES. RECONHECIMENTO, 

DE OFÍCIO, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
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EXECUTIVA. APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 

LOCAL DE EMISSÃO DOS CHEQUES DIFERENTE DA 

PRAÇA DE PAGAMENTO. PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS CHEQUES 

DE 60 DIAS, APÓS O QUAL SE INICIA A CONTAGEM 

DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA 

DEMANDA EXECUTIVA (ARTS. 33 E 59 DA LEI 

Nº.7.357/85). PROTESTO CAMBIAL DOS TÍTULOS 

QUE ACARRETA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL (ART. 202, INCISO III, DO CC). 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

(TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1052602-8 – Comarca de 

Astorga - Rel.: Gil Francisco de Paula Xavier F 

Guerra - Unânime - - J. 27/11/2013) (grifo nosso) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - 

PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CHEQUE EMITIDO 

FORA DA PRAÇA - ART. 33 E 59 DA LEI N. 7357/85 - 

ACORDO - DESCUMPRIMENTO - PROSSEGUIMENTO 

DA EXECUÇÃO - NOVA CITAÇÃO - 

DESNECESSIDADE - PAGAMENTO PARCIAL - 

RECONHECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO.  

(TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1092256-8 - Assaí - Rel.: 

Cláudio de Andrade - Unânime - - J. 20.08.2014) 

(grifo nosso) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS GENÉRICO QUE NÃO ATENDE AO 

COMANDO JUDICIAL - NÃO ACOLHIMENTO - 

PRESCRIÇÃO - CHEQUE EMITIDO FORA DA PRAÇA 

PARA PAGAMENTO - ARTIGOS 33 E 59 DA LEI Nº 

7.357/85 - NÃO OCORRÊNCIA - LITISPENDÊNCIA E 

COBRANÇA EM DUPLICIDADE - ALEGAÇÕES 

DESPROVIDAS DE QUALQUER INDICATIVO 

CONCRETO - ONUS DA EMBARGANTE - ARTIGO 

333, II DO CPC - TÍTULO EXECUTIVO QUE SE 

MOSTRA HÍGIDO A INSTRUIR A EXECUÇÃO - 

EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - 

DOCUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM 

A DEMANDA EXECUTIVA - DESCABIMENTO - VERBA 

SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.   

(TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1052602-8 – Comarca de 
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Astorga - Rel.: Gil Francisco de Paula Xavier F 

Guerra - Unânime - - J. 27/11/2013) (grifo nosso) 

 

Sendo assim, restou claro que não ocorreu 

prescrição dos cheques devidos pelo Apelante, devendo a r. decisão 

ser mantida por seus próprios fundamentos. 

 

 

Do mérito 

 

A parte Apelante requer a reforma da sentença 

em virtude do protesto ser ilegal e já lhe ter causado inúmeros danos 

econômicos, jurídicos e morais irreparáveis, bem como pelo fato da 

Apelante nunca ter mantido qualquer relação comercial com o 

Apelado que pudesse gerar o título em questão, ao contrário, tais 

títulos foram objeto de relação comercial com terceiros e foram 

devidamente sustados por quebra de acordo comercial, motivo pelo 

qual não poderiam ter sido protestados. Requer que seja declarada a 

inexigibilidade do título, o cancelamento definitivo do protesto e a 

condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos 

morais. 

 

O Magistrado sentenciante acertadamente 

concluiu que o Apelante não logrou êxito de provar a má-fé do 

Apelado, não afastando, portanto, a regra da abstração e autonomia 

de que goza o cheque, mantendo-se, portanto, a presunção de boa-

fé na cobrança do seu crédito, que, por conseguinte, caracteriza o 
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exercício regular do direito no protesto do título. Portanto, não há 

que se falar em inexigibilidade do título atinente ao terceiro de boa-

fé, tampouco de indenização por danos morais. 

  

O Apelante, por sua vez, afirma que não há 

relação comercial entre ele e a Apelada e, que as folhas de cheque 

foram repassadas de má-fé ao Apelado, uma vez que os referidos 

cheques já estavam sustados, razão pela qual não pode ser 

prejudicado por fato de terceiro. 

  

Contudo, a pretensão recursal da parte não 

merece prosperar, já que o cheque é um título ao portador, devendo 

o seu pagamento ocorrer a quem estiver em sua posse, pouco 

importando se o referido título foi repassado a terceiros. Desta forma 

não há que se falar em reforma da decisão por causa de fato de 

terceiro, uma vez que o ora Apelante terá que discutir esse fato em 

ação própria, qual seja, ação regressiva em face do terceiro. 

 

Ademais, é de se observar que os títulos de 

crédito como o cheque têm como principais características a 

literalidade, autonomia, abstração e cartularidade, características 

estas que não se perdem nem com a prescrição da pretensão 

executória dos títulos. 

 

 Para Arnaldo Rizardo, a autonomia dos títulos de 

crédito “... decorre da independência que cada obrigação inserida no 

título contém... o título de crédito é relativamente desvinculado dos 
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negócios que lhe deram origem ou que propiciaram sua 

circulação...” (in Títulos de Crédito, Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 

14). 

 

 E prossegue: 

 

 “A autonomia diz respeito não apenas ao título, 

mas também ao seu possuidor... o possuidor de 

boa-fé exercita um direito próprio, que não pode 

ser restringido ou destruído em virtude das 

relações existentes entre os anteriores 

possuidores e o devedor. Cada obrigação que 

deriva do título é autônoma em relação às 

demais. Isso porque quem firma um título de 

crédito obriga-se a pagar a soma nele contida, 

desimportando a sua origem ou causa”. 

 

Assim, assiste ao portador do título o direito de 

pleitear seu adimplemento, sendo irrelevante a alegação de que não 

havia relação comercial entre as partes, porquanto a destinação 

original do cheque não retira do título sua condição de ordem de 

pagamento à vista, revestido das características de autonomia, 

literalidade e abstração, como já dito acima. 

 

Como lembra Fran Martins, "o segundo princípio 

que caracteriza os títulos de crédito é o da autonomia das 

obrigações assumidas, capaz de promover, com segurança, a 
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circulação dos direitos emergentes dos títulos. Significa a autonomia 

o fato de não estar o cumprimento das obrigações assumidas por 

alguém no título vinculado a outra obrigação qualquer, mesmo ao 

negócio que deu lugar ao nascimento do título. Isso se justifica 

porque a obrigação, em princípio, tem sua origem nos verdadeiros 

títulos de crédito, em um ato unilateral da vontade de quem se 

obriga; aquele que assim o faz não subordina sua obrigação a 

qualquer outra por acaso já existente no título". (In Títulos de 

Crédito, Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 20). 

 

Desse modo, pelo princípio da autonomia, o 

documento está desvinculado do negócio que lhe deu origem, 

consoante bem decidiu o juízo de 1º Grau. 

 

 Neste sentido, assim já se pronunciou este 

Tribunal de Justiça: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES 

PRESCRITOS.  FACTORING. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

REQUERIMENTO DO APELANTE PARA PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL A FIM DE APURAR O 

DESTINATÁRIO DOS DESCONTOS DO CHEQUE. 

CASO QUE PRESCINDE DE PROVA PERICIAL. 

MAGISTRADO É O DESTINATÁRIO DA PROVA. 

PRESUNÇÃO LEGAL DA CAUSA DEBENDI. 

FACTURIZAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO QUE 
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REPRESENTA PROVA ESCRITA. PRINCÍPIO DA 

LITERALIDADE DAS CÁRTULAS. EMBARGANTE QUE 

NÃO COMPROVOU IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DO AUTOR, DESATENDENDO AO 

DISPOSTO PELO ARTIGO 333, II, CPC.  SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I- Na ação 

monitória ajuizada contra emitente, embasada em 

cheque prescrito, torna-se desnecessária a 

demonstração da causa debendi, ou seja, do 

negócio jurídico subjacente à emissão do título de 

crédito.”  

(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 993960-8 - União da 

Vitória - Rel.: Roberto Antônio Massaro - Unânime 

- - J.  19.03.2013) (destaquei) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA 

FUNDADA EM CHEQUE SEM EFICÁCIA EXECUTIVA - 

ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - 

CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - CAUSA SUBJACENTE - 

DESVINCULAÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - 

VÍCIO REDIBITÓRIO - PRAZO - DECADÊNCIA - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 445, CAPUT, DO 

CÓDIGO CIVIL.  1. O portador do cheque reveste-se 

do direito de pleitear seu adimplemento, sendo 
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irrelevante, por força do princípio da autonomia, a 

destinação original do título. ...”  

(TJPR - 7ª Câmara Cível, Apelação n. 664.727-2, 

Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 17.08.2010). 

(destaquei) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CHEQUE.  EMISSÃO. MOTIVO. GARANTIA. 

OBRIGAÇÃO PAGA. CIRCULAÇÃO. CAUSA 

SUBJACENTE. DESVINCULAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

AUTONOMIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. 

INOPONIBILIDADE. ART. 25 DA LEI Nº. 7.357/85. 

(...) 1. O cheque é título de crédito dotado de 

autonomia e abstração, de sorte que, com a 

circulação, ocorre a sua desvinculação da 

obrigação subjacente, fato que impede a oposição 

de exceções que o sacador tenha contra o portador 

primitivo ao terceiro de boa-fé. (...) 3. Apelação 

conhecida e não provida.”  

(TJPR - 15ª Câmara Cível, Apelação n. 626371-6, 

rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 02.12.2009). 

(destaquei) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO 

CAMBIAL.  CHEQUE EMITIDO EM GARANTIA. 
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SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO E 

DECLARA EXIGÍVEL O TÍTULO.  (...) PLENA 

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. 

COMPROVADA CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. (...) 

ABSTRAÇÃO DO TÍTULO E INOPONIBILIDADE DAS 

EXCEÇÕES PESSOAIS. (...) RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.”  

(TJPR - 13ª Câmara Cível, Apelação n. 491863-6, 

rel.ª Des.ª Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 

13.5.2009). (destaquei) 

 

 

Ademais, ressalta-se que ficou inquestionável 

que o Apelado agiu de boa-fé, ante a falta de prova em contrário 

pela ora Apelante, sendo que este recebeu de boa-fé os cheques 

mencionados, emitidos pela Apelante, de Marcelo Sixto 

Schiavenin, por problemas em viagem contratada com este, cujo 

ressarcimento da mesma seria a entrega dos referidos cheques 

para compensação. 

 

Além disso, conforme restou confirmado pelo 

depoimento do Apelado, este aceitou de boa-fé como forma de 

pagamento os títulos, por endosso, acreditando que receberia os 

valores que já havia pago pela viagem mediante a compensação 

dos cheques emitidos pela Apelante, por ser conhecedor da 

idoneidade desta. 
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Desta forma, em vista da abstração, autonomia 

e literalidade, que são princípios inerentes aos cheques, e 

inexistindo o êxito na comprovação da má-fé do Apelado, é de se 

fazer prevalecer referidos princípios, e, via de consequência, a 

exigibilidade do crédito representado nos cheques. 

 

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná e do C. Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. 

CIRCULAÇÃO DOS TÍTULOS. TERCEIRO QUE SE 

PRESUME DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE 

ARGUIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS QUANTO À 

CAUSA ORIGINÁRIA DE EMISSÃO DOS TÍTULOS. 

MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO DEMONSTRADA. 

RECURSO DESPROVIDO.  

(TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1193333-6 - Alto Paraná 

- Rel.: Luiz Taro Oyama - Unânime - - J. 

11.06.2014). (destaquei) 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CHEQUES - 

CONTRATO DE FACTORING - NÃO DESOBRIGAÇÃO 

DO DEVEDOR QUANTO AO DÉBITO - 

APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI - AUSÊNCIA DE 
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ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO DEVEDOR EM 

EMBARGOS MONITÓRIOS SUFICIENTES A 

DEMONSTRAR EVENTUAL MÁ-FÉ - ARTIGO 333, 

INCISO II, DO CPC - NULIDADE DOS TÍTULOS NÃO 

COMPROVADA - OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES DE 

DIREITO PESSOAL A TERCEIRO DE BOA FÉ 

AUTORIZADAS APENAS EM HIPÓTESES 

EXCEPCIONAIS. INTELIGÊNCIA DO ART.25, DA LEI 

7357/85 - SITUAÇÕES ESPECIAIS NÃO 

CARACTERIZADAS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE 

MÁ FÉ - AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CONFISSÃO FICTA - 

NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES 

APRESENTADAS EM EMBARGOS - APLICAÇÃO DOS 

EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...) 

(TJPR - 7ª Câmara Cível, Apelação n. 1194517-6, 

Rel. Des. Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, j. 

26/08/2014). (destaquei) 

 

 

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CAMBIÁRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS. 

MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. 
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APELAÇÃO DO RÉU. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA 

IMPROCEDENTE. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA 

MEDIDA CAUTELAR. ART. 808, III, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. "O deferimento da cautela não 

está dissociado da plausibilidade do direito 

pleiteado. Se a ação principal foi julgada 

improcedente, a cautelar segue-lhe o caminho, 

evidente a ausência de seus pressupostos legais" 

(STJ - REsp 248938/SE). RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR. CHEQUES. 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE POR ENDOSSO 

TRANSLATIVO. OPERAÇÃO DE DESCONTO DE 

TÍTULOS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO REGENTES 

DO DIREITO CAMBIÁRIO. OPONIBILIDADE DE 

EXCEÇÕES DE DIREITO PESSOAL A TERCEIRO DE 

BOA FÉ AUTORIZADAS APENAS EM HIPÓTESES 

EXCEPCIONAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 

7357/85. SITUAÇÕES ESPECIAIS NÃO 

CARACTERIZADAS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE 

MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

REGULARIDADE DO PROTESTO RECONHECIDA. 1. 

"Da autonomia e da independência emana a regra 

de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico 

que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não 

pode ser restringido em virtude das relações entre 

anteriores possuidores e o emitente". (STJ. Resp 

612.423/DF) 2. Nos termos do art. 25, da Lei 
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7357/85, apenas em hipóteses excepcionais é 

permitida a investigação da causa subjacente à 

emissão do cheque. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO". 

(TJPR  16ª CCível. Apelação Cível n.º 629.296-0, 

Rel.: Des. EDGARD FERNANDO BARBOSA, j. 

5/5/2010. (destaquei). 

 

 

"Processual Civil. Comercial. Recurso especial. 

Execução. Cheques pós-datados. Repasse à 

empresa de factoring. Negócio subjacente. 

Discussão. Possibilidade, em hipóteses 

excepcionais. 

- A emissão de cheque pós-datado, popularmente 

conhecido como cheque pré-datado, não o 

desnatura como título de crédito, e traz como 

única conseqüência a ampliação do prazo de 

apresentação. 

- Da autonomia e da independência emana a regra 

de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico 

que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não 

pode ser restringido em virtude das relações entre 

anteriores possuidores e o emitente. 

- Comprovada, todavia, a ciência, pelo terceiro 

adquirente, sobre a mácula no negócio jurídico que 

deu origem à emissão do cheque, as exceções 
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pessoais do devedor passam a ser oponíveis ao 

portador, ainda que se trate de empresa de 

factoring. 

- Nessa hipótese, os prejuízos decorrentes da 

impossibilidade de cobrança do crédito, pela 

faturizadora, do emitente do cheque, devem ser 

discutidos em ação própria, a ser proposta em face 

do faturizado. 

Recurso especial não conhecido". 

(REsp 612423/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 

26/06/2006 p. 132). (destaquei) 

 

 

Portanto, não assiste razão a Apelante, uma vez 

que não demonstrou de forma satisfatória nos autos a má-fé da 

Apelada. 

 

No tocante ao pedido de indenização por danos 

morais da Apelante igualmente não merece prosperar, haja vista a 

inexistência de ato ilícito por parte do Apelado que agiu de boa-fé e 

no exercício regular do seu direito de protestar os cheques para ter 

satisfeito o seu crédito. 

 

Em face do exposto, é caso de conhecer do 

Recurso de Apelação manejado por IVANA VANZ e NEGAR 

PROVIMENTO, mantendo-se na íntegra a sentença de 1º Grau. 
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DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR 

FRANCISCO DE ASSIS KUNEN 

 

Dos honorários advocatícios 

 

Insurge-se o réu adesivamente quanto ao valor 

arbitrado a título de honorários advocatícios, pleiteando a majoração 

da verba honorária em patamar condizente com a complexidade da 

causa e o trabalho realizado pelo patrono do ora Apelante nas duas 

ações, quais sejam, Cautelar de Protesto e Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Título c/c Indenização por Dano Moral. 

 

É importante ressaltar que o quantum fixado a título 

de honorários advocatícios não pode representar retribuição 

demasiada, tampouco ínfima. A verba honorária deve ser compatível 

com a atuação do profissional e fixada levando-se em consideração 

o caso concreto, de modo que se remunere adequadamente o 

advogado. 

 

Da análise dos autos e considerando os parâmetros 

estabelecidos nas alíneas a, b e c, do §3º, do artigo 20, do Código de 

Processo Civil, verifica-se que a verba honorária arbitrada em R$ 

700,00 (setecentos reais) para cada ação não atende aos critérios 

referidos, portanto, não atinge o patamar previsto de 10% ou 20% 
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do valor da causa, não remunerando adequadamente o advogado 

pelo trabalho desenvolvido. 

 

Com efeito, o arbitramento dos honorários no valor de 

R$ 700,00 se mostra irrisório, uma vez que a causa se reveste de 

grande complexidade, tendo sido realizada instrução probatória em 

audiência de instrução e julgamento, inclusive com o depoimento do 

réu, não limitando o trabalho do advogado do Apelante a apresentar 

apenas a contestação, mas também foi necessário apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação da parte contrária e Recurso 

Adesivo. 

 

Portanto, considerando a diligente atuação do 

patrono da Recorrente Adesiva e ponderando as circunstâncias da 

lide, dou provimento ao recurso adesivo para majorar os honorários 

advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 

para cada uma das ações, cautelar e principal, nos termos do artigo 

20, §3º, do CPC.  

 

Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer 

Recurso de Apelação Adesivo manejado por FRANCISCO DE ASSIS 

KUNEN e DAR PROVIMENTO, para reformar a sentença no tocante ao 

valor dos honorários advocatícios. 

 

 

III – DISPOSITIVO 
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ACORDAM os Julgadores integrantes da Sétima 

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

unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação 

interposto pela Autora, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO e, 

conhecer o Recurso de Apelação Adesivo do réu e DAR PROVIMENTO, 

nos termos do voto do Relator. 

 

Presidiu a sessão o Eminente Desembargador 

D’ARTGNAN SERPA DE SÁ (com voto), e participou do julgamento, a 

Eminente Juíza Substituta em 2º Grau FABIANA SILVEIRA KARAM 

(Revisora), ambos acompanhando o voto do Relator. 

  

Curitiba, 03 de março de 2015. 

 

 

VICTOR MARTIM BATSCHKE 

RELATOR CONVOCADO 
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