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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.681.846-7 DA 25ª VARA CÍVEL DO FORO 

CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLOTINA DE CURITIBA 

– PARANÁ 

 

APELANTE: POTENCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA 

 

APELADOS: ITA PARANÁ PEDRAS LTDA E OUTROS 

 

RELATOR CONVOCADO: Juiz ALEXANDRE GOMES GONÇALVES (EM 

SUBSTITUIÇÃO À DES. IVANISE MARIA TRATZ MARTINS) 

 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS RETIDOS. AÇÃO 

MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO DOS 

AGRAVOS RETIDOS EM PRELIMINAR DA 

APELAÇÃO. CHEQUE PRESCRITO OBJETO DE 

OPERAÇÃO DE FACTORING COM CLÁUSULA DE 

RECOMPRA. DESNECESSIDADE DE ALEGAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE 

DERAM ORIGEM À OPERAÇÃO. APLICAÇÃO, 

MUTATIS MUTANDIS, DO ENTENDIMENTO DA 

SÚMULA 531 STJ. DESCONSTITUIÇÃO DO 

TÍTULO. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO 

DE ENCARGOS ABUSIVOS. SENTENÇA REFORMADA 

PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CONSTITUIÇÃO 

DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVOS RETIDOS NÃO 

CONHECIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de Apelação Cível nº 1.681.846-7 da 25ª Vara Cível 

do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba, em que é apelante Potencial Fomento Mercantil 

Ltda e apelados Ita Paraná Pedras Ltda e outros. 
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RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso de apelação 

interposto contra sentença (mov. 264.1) proferida nos 

autos nº 0003080-45.2013.8.16.0179 que, em ação 

monitória, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou 

improcedente a monitória e condenou a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados no valor de R$3.000,00, 

com fundamento no art. 85 §8º do CPC. 

 

A autora opôs Embargos de Declaração 

(mov. 270.1), os quais foram rejeitados (mov. 280.1). 

Sustenta a parte apelante (mov. 286.2), 

em suma que: juntou a exordial sua prova escrita sem 

eficácia de título executivo, que fundamenta a ação 

monitória, não sendo previsto no art. 700 do CPC a 

necessidade de juntada de outros documentos; não é 

plausível a fundamentação de que, para a ação 

monitória, além da prova escrita, ainda são necessários 

outros documentos que corroborem as alegações, haja 

vista os contratos trazidos com a exordial demonstrarem 

a constituição das obrigações estabelecidas pelas 

partes, que foram descumpridas pelos apelados. Pugna 

pela reforma da sentença nestes termos, julgando-se 

improcedentes os embargos e procedente a ação 

monitória. 

 

A parte apelada, devidamente intimada, 

não apresentou contrarrazões (mov. 292). 

 

É, em resumo, o relatório. 

 

VOTO E FUNDAMENTAÇÃO 

 

Preliminarmente, por exegese do art. 523, 

§1º, do CPC/73 deixo de conhecer do Agravo Retido 

interposto pela apelante (mov. 126.1) e do agravo de 
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instrumento que foi convertido em agravo retido (mov. 

210.1), já que ausente pedido para sua apreciação nas 

razões do apelo. 

 

Quanto ao apelo, presentes os 

pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, 

cujas razões passo a analisar. 

 

Conforme o art. 700 do CPC, a ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

ter direito a exigir do devedor capaz: o pagamento de 

quantia em dinheiro; a entrega de coisas ou bem; o 

adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.  

 

Extrai-se dos autos que a apelante 

apresentou cheque prescrito (mov. 1.11) para 

consubstanciar sua ação monitória, descontado pela ré-

embargante junto à autora em operação de recompra (mov. 

1.14) de outros três cheques descontados e não pagos 

pelos sacados, juntamente com nota promissória emitida 

na ocasião (1.14). Esses os documentos que materializam 

o débito, notadamente pela assunção da obrigação de 

recompra do cheque descontado e da emissão de nota 

promissória. 

 

Ressalta-se que o Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que há 

desnecessidade de menção ao negócio jurídico que gerou 

a emissão do cheque: 

 

“ Súmula nº 531: Em ação monitória fundada em 

cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é 

dispensável a menção ao negócio jurídico 

subjacente à emissão da cártula. ” 

 

Assim, diferentemente do que se afirmou 

na sentença, mostra-se desnecessária a invocação da 

causa debendi, assim entendida a negociação anterior à 
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que deu ensejo à documentação acostada à petição 

inicial, tanto quanto a apresentação de cheques ou 

contratos anteriores, cabendo apenas ao réu o ônus de 

provar a inexistência do débito. Nesse sentido, mutatis 

mutandis:  

 

APELAÇÃO CÍVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

APLICÁVEL AO FEITO - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES 

PRESCRITOS - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI QUE 

DISPENSA PROVA ANTE AUTONOMIA DO TÍTULO - 

EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS 

EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR, CONSUBSTANCIADO EM PROVA 

ESCRITA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - 

ARTIGO 85, § 11º DO NCPC - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ante a literalidade e 

autonomia do cheque, o portador nada tem que 

provar a respeito de sua origem. Ao devedor é 

que, suscitada a discussão do negócio 

subjacente, cumpre o encargo de provar o alegado 

vício, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de 

prova robusta, cabal e convincente, posto que, 

na dúvida, prevalece a presunção legal de 

legitimidade do título cambiário. 2. Para 

isentar-se da obrigação líquida e certa que 

emana do cheque, incumbe ao devedor o ônus de 

apresentar provas seguras da ausência de causa 

debendi. (TJPR 6ª Câmara Cível AC 1623428-9, 

Relator: Prestes Mattar, Unânime, J: 25/07/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA E IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À 

MONITÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTAMENTO - 

RECURSO QUE APRESENTA RAZÕES DE FATO E DE DIREITO 

EMBASADORAS DO INCONFORMISMO DA PARTE APELANTE. 

MÉRITO.DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO 

JURÍDICO QUE DEU ORIGEM AO CHEQUE. PROVAS DOS 

AUTOS QUE CORROBORAM A PRESUNÇÃO LEGAL DE 

LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DESCONSTITUIÇÃO DO 

TÍTULO - ÔNUS DO DEVEDOR - INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E DAS DILIGÊNCIAS 

DETERMINADAS PELO JUÍZO A QUO.RECURSO CONHECIDO 
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E DESPROVIDO. (TJPR 12ª Câmara Cível, AC  

1640556-2, Relator: Luis Espíndola, Unânime, DJ: 

25/10/2017). 

 

No que respeita ao débito, convém 

observar que nos embargos a apelada não nega ter 

celebrado contrato de factoring com a apelante, cujos 

termos não questiona, limitando-se a afirmar que o 

cheque foi emitido em pagamento de outros (o que a 

sentença rotulou como operação mata-mata) e que no seu 

valor estão incluídos encargos abusivos.  

 

Operações “mata-mata”, assim entendidas 

as que envolvem a contração de novas obrigações para 

liquidação de outras, com ou sem novação, não são 

proibidas. A relevância de reconhecê-las presentes está 

em admitir-se a investigação da origem do débito, para 

eventual exclusão de componentes indevidos, ilícitos. 

Era o que o juízo de primeiro grau deveria ter feito, 

com base na prova que mandou produzir. 

 

Assim, a controvérsia cinge-se à 

existência ou não de encargos abusivos. Apesar de a 

sentença não ter abordado especificamente esse tema, 

como deveria, pode ele ser analisado com base no art. 

1.013, § 1º, do CPC. 

 

Nessa tarefa, cabe dizer que, segundo o 

laudo pericial (mov. 170.1, 222.1 e 238.1) na novação 

não houve aplicação de juros sobre juros. Na verdade, 

o valor apresentado pela apelada, de R$ 47.640,32, foi 

calculado com juros de 1% ao mês. Já o valor apresentado 

pela apelante de R$ 86.700,00, foi calculado com juros 

de 4% ao mês. 

 

Segundo a cláusula 7º, § único, do 

Contrato (mov. 1.8), a taxa fator de compra é livremente 

pactuada entres as partes. 
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Além disso, como demonstrado no laudo 

(mov. 222.1), a média da taxa fator de compra sugerida 

pela ANFAC para o período de 07/02/2011 até 11/03/2011 

é de 3,87%. Assim, a taxa utilizada de 4% se mostra 

alta, mas não abusiva. 

 

Convém rememorar que a embargante não 

ofereceu quesitos para a perícia realizada, de modo que 

não se propôs a provar nem a relação entre o negócio 

mencionado nos embargos (dação de um imóvel em 

pagamento) e a execução anteriormente extinta, nem a 

eventual abusividade alegada em sua defesa. 

 

Destarte, voto em não conhecer dos 

agravos retido e em conhecer e dar provimento ao recurso 

de apelação, julgando improcedentes os embargos e 

constituindo o título extrajudicial pelo valor proposto 

na petição inicial, com inversão da sucumbência. 

 

DECISÃO 

 

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS 

DESEMBARGADORES E JUÍZES INTEGRANTES DA 12ª CÂMARA 

CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NÃO CONHECER DOS 

RECURSOS DE AGRAVOS RETIDO E EM CONHECER DO RECURSO DE 

APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO 

RELATOR. 

 

O julgamento foi presidido pelo 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marques Cury (sem 

voto), e dele participaram o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Mario Luiz Ramidoff, assim como os 

Excelentíssimos Juízes de Direito Substitutos em 

Segundo Grau Dr. Luciano Carrasco Falavinha Souza e Dr. 

Alexandre Gomes Gonçalves (relator). 

 

Curitiba, 28 de fevereiro de 2018. 
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        assinatura digital 

    ALEXANDRE GOMES GONÇALVES 

Juiz Dto. Subst. 2º Grau – Relator 
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