
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007601-94.2011.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 6ª Vara Cível da Capital.
Apelante : Limp Fort Engenharia Ambiental LTDA.
Advogado : Rogério Magnus Varela Gonçalves.
Apelada : J Carlos Móveis LTDA.
Advogado : Alberto Jorge Souto Ferreira. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. DUPLICATAS  COM  ACEITE
ACOMPANHADAS  DE  NOTA  FISCAL  E
COMPROVANTE  DE  ENTREGA  DE
MERCADORIAS ASSINADO. TÍTULO CERTO,
LÍQUIDO  E  EXIGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE  DISCUSSÃO  SOBRE  A  EXISTÊNCIA  A
EFETIVA  ENTREGA  DAS  MERCADORIAS.
INTELIGÊNCIA DO   ART.  15,  I, DA LEI  N.
5.474/68. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DO  VENCIMENTO
DO TÍTULO. APELO DESPROVIDO.

-  Tratando-se  de  duplicata  aceita,  incabível  a
discussão, em sede de embargos à execução, sobre a
entrega  ou  não  das  mercadorias  objeto  do  negócio
jurídico subjacente.

– Caracterizando-se o título executivo como líquido,
certo e exigível,  não há óbice para o prosseguimento
da execução, a teor do disposto no art. 15, I, da Lei n.
5.474/68 - Lei das Duplicatas.

-   Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível,
os juros de mora e a correção monetária devem incidir
a partir do vencimento da obrigação.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Limp Fort
Engenharia Ambiental LTDA. contra sentença (fls. 156/160) proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução
opostos pelo  recorrente  contra  a  J  Carlos  Móveis  LTDA. julgou
improcedente o pedido inicial.

Irresignada,  a  embargante  interpõe  recurso  apelatório,  fls.
162/167, sustentando que não restou comprovado pela apelada a entrega das
mercadorias, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
Aduz que  a  assinatura  aposta  na  nota  fiscal/fatura acostada  aos  autos  está
ilegível, impossibilitando a identificação do recebedor da mercadoria. 

Em  adição,  propugna  que,  caso  seja  mantida  a  pretensão
executória, sobre a dívida não incidam juros e correção monetária, posto que
não houve constituição em mora do embargante.

Requer, ao fim, a reforma da sentença para que sejam acolhidos
os embargos opostos.

Devidamente  intimada  a  parte  recorrida  não  ofertou
contrarrazões, conforme certidão às fls. 175.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito, porquanto ausente o
interesse público (fls. 1179).

É o relatório.

V O T O.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interposto deve ser conhecido.

Depreende-se  dos  autos  que  a  Limp Fort  Engenharia
Ambiental  LTDA.   manejou embargos à  execução,  opondo-se  à  execução
proposta pela J Carlos Móveis LTDA, sob o fundamento de que não foram
juntados comprovantes de entrega das mercadorias.

Como visto, o magistrado sentenciante julgou improcedente o
pedido, por entender ter  restado demonstrada a exigibilidade dos títulos de
crédito  apresentados,  determinando  o  prosseguimento  da  execução.
Irresignada, a executada/embargante apresentou apelação cível.

Pois bem.

Como se vê dos documentos juntados às folhas 08/15 dos autos
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em  apenso,  o  débito  cobrado  tem  origem  na  emissão  de  oito  duplicatas
mercantis, cada uma no valor de R$ 1.626,25 (hum mil, seiscentos e vinte e
seis reais e vinte e cinco centavos), advindas de contrato de compra e venda de
móveis para escritório.

Como de conhecimento geral, admite-se a execução de título
extrajudicial com base em duplicata mercantil aceita ou, mesmo não aceita,
desde que, neste último caso, tenha sido protestada e esteja acompanhada da
comprovação do recebimento das mercadorias pelo comprador, nos termos do
art. 15, II, da Lei 5.474/68, in verbis:

“Art  15  -  A  cobrança  judicial  de  duplicata ou
triplicata  será  efetuada  de  conformidade  com  o
processo  aplicável  aos  títulos  executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar: 

l  -  de  duplicata ou triplicata aceita,  protestada ou
não; 
II - de  duplicata ou triplicata não aceita,  contanto
que, cumulativamente: 

a) haja sido protestada; 

b)  esteja  acompanhada  de  documento  hábil
comprobatório  da  entrega  e  recebimento  da
mercadoria; e 

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado
o  aceite,  no  prazo,  nas  condições  e  pelos  motivos
previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. 

§ 1º - Contra o sacador, os endossantes e respectivos
avalistas  caberá  o  processo  de  execução  referido
neste  artigo,  quaisquer  que  sejam  a  forma  e  as
condições do protesto. 

§ 2º - Processar-se-á também da mesma maneira a
execução de duplicata ou triplicata não aceita e não
devolvida, desde que haja sido protestada mediante
indicações  do credor ou do apresentante do título,
nos termos do art. 14, preenchidas as condições do
inciso II deste artigo.”

Na  hipótese  de  que  se  trata,  tem-se  que  a  inicial  da  ação
executiva foi instruída com a nota fiscal fatura (fls. 06), onde consta assinatura
da Sra.  Lúcia Campos,  confirmado a entrega das mercadorias.  Além disso,
extrai-se que  as  duplicatas foram devidamente aceitas pelo representante da
empresa (fls.  08/15),  hipótese em que se admite a instauração de processo
executivo.

Com efeito,  muito  embora  a  promovente  sustente  jamais  ter
recebido os produtos descritos nas referidas notas fiscais, vislumbro que tal
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alegação  veio  desacompanhada  de  elementos  de  prova  suficientes  a
demonstrar a sua veracidade. Outrossim, ao contrário do que quer fazer crer a
apelante,  a comprovação da entrega das mercadorias não é  necessária  para
ajuizamento da demanda, quando a duplicata é aceita através da assinatura do
comprador aposta no local apropriado do título de crédito, ou seja, quando
ocorre o chamado aceite ordinário. Em tais casos, o título de crédito, por si só,
será suficiente para instruir a ação executória.

Sobre o tema, trago à  baila os ensinamentos de Fábio Ulhoa
Coelho:

“Se  o  aceite  ocorrido  foi  o  ordinário,  ou  seja,
resultante da assinatura do comprador lançada no
campo apropriado da duplicata, bastará o título de
crédito para a constituição do título executivo. O seu
protesto  será  necessário  ou  facultativo
exclusivamente  em  função  da  categoria  a  que
pertence  o  devedor  —  necessário  contra  o
coobrigado, facultativo contra o devedor principal.”
(In Manual de Direito Comercial, 21ª ediç. pp. 294,
Editora Saraiva - 2009 - São Paulo).

De tal forma, ao apor o aceite, o devedor reconhece a exatidão
da  dívida  apresentada,  tornando  líquida  a  obrigação  dela  constante  e
obrigando-se ao seu adimplemento, momento em que o título torna-se passível
de ser executado judicialmente,  independente de protesto e sem necessidade
de prova da efetiva entrega das mercadorias. A propósito, vejamos o seguinte
precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA COM ACEITE. LIQUIDEZ, CERTEZA
E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. No caso dos autos,
é o aceite  que transforma a  duplicata em contrato
perfeito  e  acabado,  valendo  por  si  mesma  como
prova  de  dívida  líquida,  certa  e  exigível.  POR 
UNANIMIDADE,  NEGARAM  PROVIMENTO  AO
RECURSO.”
(Apelação  Cível  Nº  70047655543,  Décima  Quinta
Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Angelo  Maraninchi  Giannakos,  Julgado  em
13/03/2013)

Não  fosse  isso,  importante  ressaltar  que  não  logrou  êxito  a
apelante em demonstrar que a assinatura constante do comprovante de entrega
da mercadoria seria de pessoa não vinculada à empresa, ônus que lhe caberia,
conforme preconiza o artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. O
mesmo se diga com relação ao aceite aposto nas duplicatas, realizado com o
carimbo da apelante.

Noutro vértice, a alegação de que os produtos foram entregues a
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funcionário supostamente  sem poder  para  recebê-los  não  tem o condão de
elidir  a higidez dos títulos,  aplicando-se  a  teoria  da aparência, pois não se
exige que o mero ato de entrega da mercadoria seja confirmado por pessoa
com poderes de representação da empresa. 

Neste sentido:

“AÇÃO  DECLARATORIA  DE  INEXIGIBILIDADE
DE  TÍTULO  E  MEDIDA  CAUTELAR  DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO - CERCEAMENTO DE
DEFESA  -AUTORA  QUE  SE  QUEDOU  INERTE
QUANDO INSTADA A SE MANIFESTAR ACERCA
DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - EMISSÃO
DE  DUPLICATA  MERCANTIL  EMBASADA  EM
NOTA  FISCAL  E  RECIBO  DE  ENTREGA  DA
MERCADORIA  -  COMPROVADA  RELAÇÃO
NEGOCIAL  -  ALEGAÇÃO  DE  RECEBIMENTO
POR PESSOA SEM PODERES E DESCONHECIDA
- ATO QUE NÃO EXIGE PODERES ESPECÍFICOS
PARA  SUA  PRÁTICA  -  SENTENÇA  MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP  -  APL:  9062052352007826  SP  9062052-
35.2007.8.26.0000,  Relator:  Paulo  Roberto  de
Santana,  Data  de  Julgamento:  01/06/2011,  23ª
Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de  Publicação:
21/06/2011)

Outrossim,  insta  acrescentar  que  a  empresa  apelante,  em
nenhum momento, negou a negociação entabulada entre as partes. Ademais, a
alegação  de  que  os  produtos  não  foram  entregues  cede  diante  do  acervo
probatório  carreado  aos  autos.  Ao  que  se  pode  ver,  a  assertiva  é
excessivamente  perfunctória,  pois  desacompanhada  de  qualquer  prova,  em
especial,  a  existência  de  reclamação  junto  à  embargada  ou  exposição  das
razões pelas quais deixou de fazê-lo.

Em  adição,  conforme  se  verifica  do  termo  de  audiência  de
tentativa de conciliação, às fls. 132, vê-se que a recorrente ofereceu proposta
para quitação do débito,  a qual  não fora aceita pela  exequente. Ora,  não é
crível  que  a  empresa  apelante,  mesmo diante  da  suposta  inadimplência da
apelada, tivesse formulado tal proposição.

Há de  se destacar,  quanto  à  situação ventilada  nos  autos,  as
ponderações destacadas pelo magistrado sentenciante, o qual asseverou que:

“Ademais, a devedora reconheceu nestes autos seu
estado  de  inadimplência  perante  o  embargado,
quando  por  ocasião  da  audiência  conciliatória,
termo de fls.  132,, ofereceu proposta de acordo no
valor de R$ 13.000,00, a ser paga a primeira parcela
em vinte dias, no valor de R$ 3.000,00 e o restante
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em cinco prestações de R$ 2.000,00, com e o restante
em cinco prestações de R$ 2.000,00, com vencimento
no  dia  20  de  cada  mês;  proposta  renovada  no
petitório  de  fls.  137,  desta  feita  no  valor  de  R$
13.500,00, a ser pago em seis parcelas fixas de R$
2.250,00, com vencimento no dia 20 de cada mês, a
partir de maio/2012.” (fls. 159)

Nesse  contexto,  caracterizando-se  o  título  executivo  como
líquido, certo e exigível,  não há óbice para o prosseguimento da execução, a
teor do disposto no art. 15, I, da Lei n. 5.474/68 - Lei das Duplicatas.

Quanto aos juros de mora, vislumbro que estes são consectários
legais  do  inadimplemento  da  obrigação,  devendo  incidir  sobre  o  importe
devido pela parte executada,  sendo certo, inclusive, que quanto a tal encargo
sequer há necessidade de pedido expresso, consoante dispõem os artigos 293
do Código de Processo Civil e 407 do Código Civil.

No tocante da correção monetária, de igual forma, por ser um
mero  elemento  de  atualização,  é  imperiosa  a  sua  incidência  sobre  o  valor
devido,  sob  pena  de  enriquecimento  injustificado do devedor às  custas  do
credor. 

No presente caso, o entendimento pacífico é no sentido de que
o termo inicial  da correção monetária deve corresponder ao vencimento do
título, nos termos do art. 1º, parágrafo 1º da Lei nº 6.899/81:

“Art.  1º  -  A  correção monetária  incide  sobre
qualquer  débito  resultante  de  decisão  judicial,
inclusive sobre custas e honorários advocatícios.
§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e
certa,  a  correção  será  calculada  a  contar  do
respectivo vencimento.”

Outrossim, em se tratando de dívida líquida, certa e exigível,
os  juros  de  mora  devem  incidir  a  partir  do  vencimento,  uma  vez  que  o
inadimplemento já constitui o devedor, automaticamente, em mora, consoante
se extrai do art. 397, caput, do Código Civil.

Neste sentido a ementa do seguinte acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATA. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO
LÍQUIDA,  CERTA  E  EXIGÍVEL.  JUROS  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  NULIDADE  DO
TÍTULO AFASTADA. EXCESSO DA EXECUÇÃO E
LIQUIDAÇÃO  DO  DÉBITO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I -
Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros e a
correção  monetária  devem  incidir  a  partir  do

Apelação Cível nº 0007601-94.2011.815.2001 6



vencimento de cada mensalidade, nos termos do art.
397  do  Código  Civil.  II  -  Os  ônus  da  prova  do
excesso  de  execução  ou  de  eventual  pagamento
cabem  à  Embargante.  Não  comprovadas  suas
alegações, a rejeição dos embargos é medida que se
impõe.”
(TJ-MG -  AC:  10024081781114004 MG ,  Relator:
Leite  Praça,  Data  de  Julgamento:  21/02/2013,
Câmaras  Cíveis  Isoladas  /  17ª  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 04/03/2013)

Destarte,  irretocável  a  v.  sentença  recorrida,  que  rejeitou  os
embargos. 

Em vista de tais considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento,  a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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