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ACÓRDÃO

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA 
PROMISSÓRIA.  ALEGADA  NULIDADE  DA 
SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DO 
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  DO 
MAGISTRADO.   PROVA  DO  PAGAMENTO. 
DOCUMENTO PARTICULAR ESCRITO PELO 
CREDOR DANDO QUITAÇÃO.  INTELIGÊNCIA 
DO  ARTIGO  320,  DO  CÓDIGO  CIVIL. 
EMBARGOS  MONITÓRIOS  COM  PEDIDO 
CONTRAPOSTO.  POSSIBILIDADE 
DESNECESSIDADE  DE  RECONVENÇÃO. 
TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  EM  SEDE  DE  RECURSO 
REPETITIVO.  COBRANÇA  DE  DÍVIDA  JÁ 
PAGA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO 
ART.  940 DO CC E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
PROVIMENTO DO APELO. 

- A  jurisprudência  do  STJ  é  firme  no 
sentido  de  que  cabe  ao  magistrado  apreciar 
livremente  as  provas,  atendendo  aos  fatos  e 
circunstâncias  constantes  dos  autos,  com  o 
escopo de formar sua convicção.

- Nesse cenário,  o fato do Magistrado ter 
firmado  seu  convencimento  contrário  ao 
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interesse do demandado, não tem o condão de 
macular a decisão recorrida.  De modo que, é 
de se rejeitar a preliminar suscitada.

- Em  se  tratando  de  título  de  crédito, 
eventual  quitação  deve  necessariamente 
constar  no  próprio  contexto  da  cártula  ou 
eventualmente  em  documento,  os  requisitos 
constantes do art. 320 do Código Civil.

- No  caso  dos  autos,  o  recorrente 
demonstrou  por  meio  de  documento  escrito 
recibo  de  quitação  da  dívida  firmada  pelo 
recorrido, o que afasta a alegada inadimplência.

- Judicializada  nova  demanda  desprovida 
de  causa  justa  e  legítima  (dívida  existente  e 
exigível),  exsurgirá para o réu uma pretensão 
ressarcitória  a  ser  deduzida em face  daquele 
que,  maliciosamente,  impulsionou  a  máquina 
do Poder Judiciário no intuito de cobrar aquilo 
outrora quitado. 

− Apelo parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os integrantes da Terceira Câmara Cível do 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, por  unanimidade,  em  rejeitar  a 
preliminar  agitada  e,  quanto  ao  mérito,  por  igual  votação,  DAR 
PROVIMENTO ao apelo,  nos termos do voto do Relator e da certidão 
de julgamento de fl. 215.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por  NILSON 
PEDRO DE ALMEIDA  em face  da  sentença (fls.  146/147)  que,  nos 
autos da  Ação Monitória, demanda judicializada por  LUCIANO LUIS 
SILVA  ARAÚJO,   rejeitou  os  embargos  monitórios  e,  por  via  de 
consquência, julgou procedente a ação monitória, sob o fundamento de 
que  o  embargante  deixou  de  colacionar  aos  autos  documentos 
verossímeis  que  comprovem a  quitação  do  débito.  Uma  vez que,  a 
alteração contratual, por sí só, não satisfaz a pretensão do embargante 
de modo a exonera-lo de cumprir o débito em comento. [sic].

Irresignado, o demandado/recorrente, interpôs embargos 
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de declaração (fls. 158/154), os quais foram rejeitados (fls. 166/166 v).
Na sequência, foi interposta Apelação Cível (fls. 170).
Em suas razões, o recorrente aduz, preliminarmente, que 

a sentença recorrida padece de vício de nulidade, porquanto o juízo a 
quo decidiu  contrariamente  a  prova  dos  autos.  Quanto  ao  mérito, 
defende a reforma da sentença vergastada, sob o argumento de que a 
nota promissória fora emitida como garantia do débito referente a venda 
das cotas por parte do recorrido, o qual fora devidamente quitado. Diz, 
ainda,  que a prova da regular  quitação se deu mediante  documento 
escrito  firmado  pelo  pretenso  credor  ao  vender  suas  quotas  ao 
recorrente,  onde deu plena,  raza e total  quitação ao débito cobrado. 
Aduz que o ajuizamento da presente demanda foi temerária, devendo o 
recorrido ser condenado no pagamento de indenização em seu favor, 
bem assim, no valor em dobro da quantia exigida. Ao final, pugna pelo 
provimento do apelo (fls. 170/192).

Devidamente  intimado,  o  recorrido  apresentou 
contrarrazões  refutando  os  termos  do  apelo  e  pugnando  pela 
manutenção da sentença recorrida (fls. 198/205).

Dispensada  a  intervenção  Ministerial,  por  força  da 
recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do CNMP, bem como o art. 
178, do NCPC.

É o relatório. 
VOTO.
Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade 

recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço do recurso.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA.
Defende o recorrente que a sentença recorrida padece de 

vício  de  nulidade,  porquanto  o  juízo  a  quo decidiu  contrariamente  a 
prova dos autos.

Contudo, não lhe assiste razão.
Com  efeito,  o  fato  do  Magistrado  ter  decidido 

contrariamente ao interesse do recorrente, não conduz a nulidade da 
decisão, porquanto vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do 
livre convencimento motivado, onde cabe ao juiz apreciar livremente as 
provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, a 
fim de formar sua convicção.

Nesse sentido:

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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PROCESSUAL CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
APOSENTADORIA  RURAL  POR  IDADE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA.  PRINCÍPIO DA LIVRE 
CONVICÇÃO  MOTIVADA.  PROVA  TESTEMUNHAL 
INSUFICIENTE  PARA CORROBORAR  O  INÍCIO  DE 
PROVA  MATERIAL.  QUESTÃO  ATRELADA  AO 
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA.  SÚMULA  7/STJ. 
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  A 
jurisprudência  do  STJ  é  firme  no  sentido  de  que 
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas, 
atendendo  aos  fatos  e  circunstâncias  constantes 
dos autos, com o escopo de formar sua convicção. 
2. O Tribunal a quo, com base nos elementos contidos 
nos autos, concluiu que não foi comprovado o exercício 
de atividade rural. 3. A alteração das premissas fáticas 
contidas no acórdão a quo encontra óbice na Súmula 7/
STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 
AREsp:  576340 MS 2012/0032043-5,  Relator:  Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 
20/11/2014,   T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 26/11/2014)

Assim, rejeito a preliminar agitada.

MÉRITO.

Argumenta  o  recorrente  que  houve  desacerto  na 
sentença  recorrida,  vez  que  a  nota  promissória  fora  emitida  como 
garantia do débito referente a venda das cotas por parte do recorrido, o 
qual  fora  devidamente  quitado.  Diz,  ainda,  que  a  prova  da  regular 
quitação  se  deu  mediante  documento  escrito  firmado  pelo  pretenso 
credor ao vender suas quotas ao recorrente, onde deu plena, raza e 
total quitação ao débito cobrado. Aduz que o ajuizamento da presente 
demanda  foi  temerária,  devendo  o  recorrido  ser  condenado  no 
pagamento de indenização em seu favor, bem assim, no valor em dobro 
da quantia exigida.

Inicialmente,  tenho que no  tocante  a  origem da dívida 
cobrada as partes não controvertem.

Isso  porque,  na  peça  exordial  o  recorrido  afirmou 
expressamente que a origem do débito se deu com a venda de suas 
quotas  de  capital  da  empresa  denominada  D  &  N  Comércio  de 
Medicamentos e Perfumarias Ltda. Senão vejamos:

[…] 

Somente a título de informação, a origem dessa dívida 
ocorreu com a venda e 14% (quatorze por cento) das 
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quotas de capital do autor da empresa denominada 
D  &  N  Comércio  de  Medicamentos  e  Perfumarias 
Ltda  (CNPJ: 08.800.471/0001-96), onde nesta ocasião 
ficou  acertado  que  este  deveria  pagar  a  importância 
supra citada (R$ 250.000,00),  devidamente corrigida e 
acrescida  de  juros  de  mora  de  1,5%  ao  mês”. 
(destaques acrescidos).

Corroborando a  alegada transação,  veja-se  a  Cláusula 
Terceira do instrumento contratual (fls. 54/58).

“Cláusula  Terceira:  Retira-se  da  sociedade  o  sócio 
Luciano Luis Silva Araújo cedendo e transferindo as 
suas  9.100  (nove  mil  e  cem)  cotas  de  capital  da 
mesma, no valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil 
reais), a título de venda, para o sócio Nilson Pedro 
de  Almeida  e  700  (setecentas)  cotas  de  capital  da 
mesma, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título 
de  venda,  para  o  sócio  Victor  Lucena  Brandão  de 
Almeida,  já  identificado  e  qualificado  na  cláusula 
anterior”. (grifei).

Portanto,  restou  incontroverso  a  origem  da  dívida 
cobrada.

Assim,  superada a origem do débito,  resta  analisar  se 
houve  a  regular  quitação  do  débito  referente  a  nota  promissória 
cobrada.

O  juízo  de  piso  julgou  improcedente  os  embargos 
monitórios,  sob  o  fundamento  de  que  o  embargante  deixou  de 
colacionar  aos  autos  documentos  verossímeis  que  comprovem  a 
quitação do débito. Uma vez que, a alteração contratual, por sí só, não 
satisfaz a pretensão do embargante de modo a exonera-lo de cumprir o  
débito em comento. [sic]. (fls.  146/147).

Pois bem.

Inicialmente,  tenho  que,  embora  a  alteração  contratual 
tenha sido datada anteriormente a  emissão da nota promissória  que 
instrui  o pedido monitório,  isto não retira sua verossimilhança com a 
tese defendida pelo recorrente no sentido de que o aludido título fora 
emitido como garantia para o pagamento das cotas de capital adquiridas 
pelo recorrente.

Tanto  é  vedade,  que  o  apelado  ingressou  com  ação 
executiva – Proc. Nº 200.2010.020.157-9, em abril de 2010 (fls. 71/76), 
com o desiderato de receber o valor objeto da presente demanda, tendo 
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instruído seu pedido com a nota promissória em branco no tocante a 
data e o lugar da emissão.

Em  razão  da  ausência  desses  requisitos,  o  processo 
executivo fora extinto. Senão vejamos:

[...]  tem razão  a  parte  executada  no  que  concerne  à 
matéria arguida na objeção de pré-executividade, pois a 
nota promissória deve preencher certos requisitos, 
consoante se observa no art.  75,  item 5,  os quais 
não se evidenciam no caso dos autos.

Vislumbra-se a ausência da indicação da data e do 
lugar de emissão da nota promissória, [...].

Todavia,  a  indicação  da  data  em  qeu  a  nota  foi 
passada  é  requisito  essencial,  já  que  o  dispositivo 
legal transcrito nada fala quanto à convalidação da data 
de emissão da cártula, apenas reportando ao lugar de 
emissão.

[...]

Dessa  forma,  imperiosa  a  extinção  da  execução, 
acolhendo  a  exceção  levantada.  [grifos  e  destaques 
acrescidos].

Nesse diapasão, verifica-se que a nota promissória que 
instrui a exordial do presente feito fora preenchida posteriormente à sua 
emissão  (fl.  07),  o  que  desnatura  a  cártula  como  título  executivo 
extrajudicial,  mas  não  afasta  sua  eficácia  no  presente  procedimento 
monitório,  tanto  é  assim que  foi  reconhecida  pelo  próprio  autor,  ora 
recorrido, conforme disse em sua própria exordial.

No que tange ao pagamento propriamente dito,  em se 
tratando de título de crédito, eventual quitação deve necessariamente 
constar no próprio contexto da cártula ou eventualmente em documento, 
os requisitos constantes do art. 320 do Código Civil. In verbis: 

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por 
instrumento particular, designará o valor e a espécie da 
dívida quitada, o nome do devedor,  ou quem por este 
pagou,  o  tempo  e  o  lugar  do  pagamento,  com  a 
assinatura do credor, ou do seu representante”.

Nesse ínterim, já decidiu o Colendo STJ que a quitação 
de  dívida  representada  por  nota  promissória  deve  ser  provada  pela 
entrega do  título  ao  devedor  ou  por  recibo  que  designe o  valor  em 
espécie da dívida quitada. Veja-se: 
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RECURSO  ESPECIAL  Nº  1.136.525  –  SP  [...] 
PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO BASEADA EM NOTA 
PROMISSÓRIA  -  EMBARGOS  -  ALEGAÇÃO  DE 
PAGAMENTO  PARCIAL  DO  TÍTULO  E  DE 
ABUSIVIDADE DOS JUROS - PROVA TESTEMUNHAL 
-  DESNECESSIDADE  -  CARÁTER  LITERAL  DOS 
TÍTULOS DE CRÉDITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA 
QUITAÇÃO DA DÍVIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO 
DA  LIDE  -  POSSIBILIDADE  -  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA  -  INOCORRÊNCIA  -  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 - Por 
gozarem  os  títulos  de  crédito  de  literalidade, 
eventual  quitação  destes,  no  caso,  da  nota 
promissória,  deve  necessariamente  constar  no 
próprio  contexto  da  cártula  ou  eventualmente  em 
documento que inequivocamente possa retirar-lhe a 
exigibilidade,  liquidez  e  certeza.  [...].  Em  face  do 
exposto, nos termos do art.  557, caput, do  CPC, nego 
seguimento  ao  recurso  especial.  Intimem-se.  Brasília 
(DF),  23 de abril  de 2015. MINISTRA MARIA ISABEL 
GALLOTTI Relatora.

No caso dos autos, embora o título ainda esteja na posse 
do pretenso credor,  o recorrente conseguiu demonstrar sua quitação. 
Prova  disso,  é  o  que se  extrai  do  conteúdo da  Cláusula  Quarta  do 
instrumento contratual firmado pelo apelado. Senão vejamos:

“Cláusula Quarta: Os sócios Vânia Maria Leite Vilarim 
Dias  e  Luciano  Luis  Silva  Araújo,  declaram  haver 
recebido neste ato, a quantia de acordo com a venda 
de  suas  cotas,  como  também  ter  recebido  todos  os 
seus haveres perante a sociedade, nada mais tendo a 
reclamar em juízo ou fora dele, seja a que título for, 
nem do cessionário e nem da sociedade dando-lhe 
geral,  plena,  rasa,  irrevogável  e  irretratável 
quitação”. [grifos acrescidos]. (fl. 55).

Nesse cenário, ficou patenteado que o apelado declarou 
expressamente, por meio de documento escrito, regularmente assinado 
e, inclusive, registrado perante a Junta Comercial do Estado da Paraíba, 
haver recebido a quantia referente a venda de suas cotas de capital 
transacionada com o recorrente, cumprindo, assim, o disposto no art. 
320 do Código Civil. De modo que, não poderia o apelado judicializar 
demanda  visando  o  recebimento  de  valores  que  sabidamente  tinha 
conhecimento de que já havia dado quitação, o que demonstra sua má-
fé

Assim, judicializada nova demanda desprovida de causa 
justa e legítima (dívida existente e exigível), exsurgirá para o réu uma 
pretensão  ressarcitória  a  ser  deduzida  em  face  daquele  que, 
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maliciosamente, impulsionou a máquina do Poder Judiciário no intuito 
de cobrar aquilo outrora quitado. 

Com efeito,  o STJ firmou entendimento,  em regime de 
recurso repetitivo, que: 

"A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por 
cobrança  judicial  de  dívida  já  adimplida  (cominação 
encartada  no  artigo  1.531  do  Código  Civil  de  1916, 
reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode 
ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo 
da  propositura  de  ação  autônoma  ou  do  manejo  de 
reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de 
má-fé do credor”. (REsp 1111270 PR 2009/0015798-8, 
Relator   Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Nesse sentido: 
PROCESSUAL  CIVIL  -  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL 
- APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E, 
POSTERIORMENTE,  DE  RECONVENÇÃO,  ESTA 
DIRECIONADA  À  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  EM 
DOBRO  -  PEDIDO  DE  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA 
GRATUITA INDEFERIDO  PELO  TRIBUNAL A QUO  - 
PERÍCIA  CONTÁBIL  DISSOCIADA  DOS  AJUSTES 
ATUARIAIS  FIRMADOS  E  ENCARTADOS 
EXPRESSAMENTE  NO  TÍTULO  EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL  -  PRECLUSÃO  -  INOCORRÊNCIA. 
INCONFORMISMO DA EMPRESA EXECUTADA. (...) 5. 
A condenação  ao  pagamento  em  dobro  do  valor 
indevidamente  cobrado  pode  ser  formulada  em 
qualquer  via  processual,  inclusive,  em  sede  de 
embargos à execução, prescindindo de ação própria 
para tanto (art.  940 CC atual e 1.531 CC⁄1916). (...) 7. 
Recurso  especial  desprovido.  (  REsp  1.050.341⁄PB , 
Rel.  Ministro  Marco Buzzi ,  Quarta Turma, julgado em 
05.11.2013, DJe 25.11.2013).

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  PEDIDO. 
INTERPRETAÇÃO.  CRITÉRIOS.  PROVA.  ÔNUS. 
DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA 
DE  DÍVIDA  JÁ  PAGA.  LIMITES  DE  INCIDÊNCIA. 
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS.  17,  18, 
125,  I,  282,  286,  333,  I E  II,  339,  355,  358,  359,  460 E 
512 DO CPC; E  1.531 DO CC⁄16 (940 DO CC⁄02). (...) 
9. O art.  1.531 do  CC⁄16, mantido pelo CC⁄02 em seu 
art.  940, institui  uma autêntica pena privada,  aplicável 
independentemente  da  existência  de  prova  do  dano, 
sanção  essa  cuja  aplicação  fica  sujeita,  pois,  a  uma 
exegese restritiva. 10. A aplicação da sanção prevista 
no artigo 1.531 do CC⁄16 - cobrança de dívida já paga 
-  depende  da  demonstração  de  má-fé,  dolo  ou 
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malícia, por parte do credor. Precedentes. 11. Recurso 
especial da autora a que se nega provimento. Recursos 
especiais  das  rés  parcialmente  providos.  (  REsp 
1.286.704⁄SP ,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira 
Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 28.10.2013).  

Assim,  é  cabível  a  condenação  na  multa  prevista  no 
artigo  940  do  Código  Civil,  bem  como  pelo  mesmo  motivo  resta 
caracterizada  a  litigância  de  má-fé.  Sendo  claro  o  seu  propósito  de 
enriquecimento indevido, entendo que litigante de má-fé, aplicando-lhe a 
multa em 1% do valor atualizado da causa. 

DISPOSITIVO
Isto  posto,  rejeito  a  preliminar  agitada  e,  quanto  ao 

mérito, DOU PROVIMENTO AO APELO, reconhecendo a quitação da 
dívida pelo autor, através da nota promissória de fl.  07, por conta da 
quitação  firmada  pelo  réu  pela  Cláusula  Quarta  do  instrumento 
contratual  de  fls.  54/58,  condenando  o  recorrido  ao  pagamento  de 
multa de 1% do valor atualizado da causa, bem como na devolução em 
dobro  da  quantia  exigida,  nos  moldes  do  art.  940,  do  Código  Civil, 
ficando, portanto, invertido o ônus sucumbencial, porém suspensa sua 
exigibilidade, a teor do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, já que o 
recorrido é beneficiário da justiça gratuita.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr.  Des.  José Aurélio da 
Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desª.  Maria das Graças Morais  Guedes, o Exmo. Dr.  Marcos 
William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de junho de 2016.

    DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                      RELATOR 
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