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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  AÇÃO  MONITÓRIA. 
DUPLICATA.  SUFICIÊNCIA  PARA  EMBASAR  A  AÇÃO. 
DESNECESSIDADE  DE  DISCUSSÃO  DA  CAUSA 
DEBENDI. EMBARGANTE  QUE  NÃO  DEMONSTROU 
FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO 
DIREITO  DO  AUTOR.  CONSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO 
EXECUTIVO  JUDICIAL.  EMBARGOS  REJEITADOS. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.

-  A  ação  monitória  destina-se  à  constituição  de  título 
executivo  e,  se  for  o  caso,  à  sua  posterior  execução, 
competindo,  pois,  a  quem  pretenda,  com  base  em  prova 
escrita,  mas sem eficácia  de título  executivo,  pagamento de 
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel 
determinado (art. 1.102-a, do CPC)

- A jurisprudência tem entendido que  estando “a duplicata 
despida  de  força  executiva  por  ausência  de  aceite,  é  ela 
documento hábil à instrução do procedimento monitório”.

-  Não  tendo  sido  comprovada  qualquer  fato  extintivo  ou 
impeditivo do direito do embargado, ora apelado, não devem 
ser  acolhidos  os  embargos  à  ação  monitória,  impondo-se  a 
constituição do título executivo judicial.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.



ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 223.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Adelgistro  Balduíno 
Sobrinho e Agamenn Balduíno da Nóbrega contra sentença proferida pelo MM. Juízo 
da 5ª Vara da Comarca de Patos que rejeitou os embargos opostos pelo promovido e 
julgou procedente a ação monitória ajuizada pela Petrobrás Distribuidora S/A, ora 
apelado.

Em razões recursais, os apelantes defendem a inexistência de 
provas quanto à entrega do produto que gerou a ação monitória, a necessidade de 
apuração  dos  fatos  quanto  às  assinaturas  opostas  nas  Notas  Fiscais,  a 
responsabilidade  do  autor  pelo  pagamento  das  custas  da  perícia  requerida,  a 
incidência do CDC ao presente caso.

Assevera excesso no valor dos títulos, ao passo que pugna pelo 
provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pleito inicial e,  por 
consequência, sejam acolhidos os embargos à ação monitória.

Contrarrazões apresentadas às fls. 203/210.

A douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  absteve-se  de  opinar 
quanto ao mérito (fls. 215/217).

É o relatório. VOTO.

A  questão  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  se  o 
comprovante de entrega de mercadorias, na ação monitória, é título hábil capaz de 
formalizar o título executivo judicial.

Muito se tem discutido na jurisprudência sobre os documentos 
necessários para a propositura da ação monitória nos casos de relações jurídicas de 
caráter comercial.

A  jurisprudência  tem  entendido  que  estando  “a  duplicata 
despida  de  força  executiva  por  ausência  de  aceite,  é  ela  documento  hábil  à 
instrução do procedimento monitório”. Todavia, não se pode confundir documentos 
essenciais  à  propositura da ação, com documentos necessários ao acolhimento da 
pretensão do autor na ação monitória.1

1 STJ - REsp 204.894/MG - Rel. Min. Waldemar Zveiter – T3 – j. 19/02/2001 - DJ 02/04/2001, p. 287.



Compulsando  os  autos  e  analisando  a  casuística  posta  em 
deslinde, há de se adiantar que o presente apelo não merece provimento, porquanto a 
sentença guerreada se afigura irretocável.

Como se sabe, é cabível o procedimento monitório sempre que 
o credor possuir documento que comprove o débito,  mas que não tenha força de 
título  executivo,  que,  no  caso  dos  autos,  são  as  Duplicatas  e  Notas  Fiscais 
confirmando a entrega e o recebimento das mercadorias adquiridas pelos apelante. 

Com efeito, assim dispõe o art. 1.102-A do CPC:

“Art.  1.102-A.  A  ação  monitória  compete  a  quem pretender,  com 
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento 
de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado 
bem móvel”.

É o entendimento do colendo STJ:

“A ação  monitória  é  processo de  cognição sumária,  que  tem por 
objetivo  abreviar  a  formação  do  título  exeqüendo  e  agilizar  a 
prestação jurisdicional.  O art.  1.102 do Código de Ritos faculta a 
utilização do procedimento injuntivo ao credor que possua prova 
escrita  do  débito,  documento  sem força  de  título  executivo,  mas 
merecedor de fé quanto à sua autenticidade (REsp n. 285.309/SP, rel. 
Min. Castro Meira, j. em 27.08.2007, p. 207).”

No  caso  dos  autos,  o  recorrido  trouxe  prova  escrita  hábil  a 
embasar o procedimento monitório, qual seja, Notas Fiscais e Duplicatas (fls. 14/41), 
ao passo que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato extintivo, 
impeditivo ou modificativo do direito do credor.

Quanto  à  alegação  de  que  a  prova  da  assinatura  nas  notas 
fiscais  não  foram  dos  promovidos,  entendo  merecer  desprovimento,  pois  os 
documentos acostados aos autos são suficientes para afirmar tal recebimento.

Da análise  dos  autos,  verifico  que as  notas fiscais  contêm os 
canhotos de recebimento devidamente firmados e datados e não demonstraram e 
nem sequer alegaram ter efetuado qualquer pagamento, mas apenas a alegação de 
que não receberam a mercadoria. Nesse caso, perfeitamente aplicável, no presente 
caso, a teoria da aparência

Tal alegação não tem o condão de afastar a exigibilidade desse 
título, diante da prova documental, denotando que tal duplicata contém aceite e foi 
devidamente  protestada.  Cumpre  observar  ser  desnecessária  a  assinatura  do 



representante legal da ré no aceite da duplicata, aplicável a teoria da aparência.

No mais, imperioso destacar que apesar de ter solicitado perícia 
grafotécnica para averiguar a veracidade das assinaturas ali opostas, o MM. Juíz  a  
quo  determinou a intimação dos promovidos para recolherem as custas periciais, o 
que não foi feito.

Ora,  sendo  inegável  o  contato  estabelecido  entre  os 
representantes  das  empresas  litigantes  e,  ainda,  a  entrega  das  mercadorias  no 
endereço da ré, não se pode falar em ausência de negócio jurídico.

Não  é  fato  incomum  no  comércio  que  mercadorias  sejam 
entregues a terceiros, que, pelo menos aparentemente, à vista de todos, representam, 
ainda que transitoriamente, o titular do negócio.

A agilidade e a dinâmica do mercado atual exigem quebras de 
formalismos ortodoxos, sobretudo nas hipóteses como a dos autos, em que as partes, 
continuamente, travavam negociações.

Além disso, mostrando-se suficientes os elementos trazidos aos 
autos pelas partes para embasar o convencimento do magistrado, com possibilidade 
de solução do litígio,  nada impede que o juiz julgue o feito no estado em que se 
encontra. Ademais, os réus, apesar de intimados por diversas vezes para recolherem 
as custas referentes aos pagamentos dos honorários do perito, mantiveram-se inerte, 
o que demonstra que não tinham interesse na produção de provas.

No caso dos autos, o autor do litígio fez juntar as duplicatas, as 
notas  fiscais  e  o  respectivo  protesto.  Assim,  penso  que,  corretamente,  permitiu  o 
magistrado que a  ação se  desenvolvesse,  oferecendo ao  autor  a  oportunidade de 
fazer prova do direito vindicado.

Oportuno  ainda  salientar  que  os  apelantes  não  trouxeram 
qualquer prova aos autos de que as mercadorias não foram entregues ou utilizadas 
por  ele  e,  nem  tampouco,  de  que  não  foram  recebidas  por  funcionários  da  sua 
propriedade,  sendo  de  conhecimento  notório  que  qualquer  empresa  que  fornece 
produtos,  ao efetuar  as  entregas,  não exige da pessoa que recebe as  mercadorias 
qualquer autorização para tal, sendo de responsabilidade do proprietário as pessoas 
que trabalham em sua propriedade. Logo, não se  desincumbiu do ônus que lhes 
competiam a teor do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, conforme ressalta Luiz Rodrigues Wambier ao discorrer 
sobre  os  embargos  opostos  em  ação  monitória,  “os  ônus  da  prova  cairão 
precipuamente sobre o embargante, na medida em que lhe caberá destruir aquele 
juízo  de  verossimilhança  que  se  estabeleceu  graças  à  prova  escrita  que  o 



embargado apresentou de início ” (ob. cit., p. 268).

Destarte, não tendo sido comprovada qualquer irregularidade 
quanto  à  entrega  das  mercadorias,  nem  mesmo  fato  extintivo  ou  impeditivo  do 
direito do embargante, ora apelante, não devem ser acolhidos os embargos à ação 
monitória,  como, aliás, bem decidiu o Juízo a quo.

Corroborando o entendimento é a jurisprudência dos Tribunais 
pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL ¿ AÇÃO MONITÓRIA ¿ NOTAS FISCAIS E 
DUPLICATAS  EMITIDAS  EM  NOME  DA  EMBARGANTE  ¿ 
FORNECIMENTO  DE  TINTAS  ¿  MERCADORIAS  RECEBIDAS 
NO ENDEREÇO DA RÉ E APLICADAS NO EMPREENDIMENTO 
¿  ALEGADA  EXISTÊNCIA  DE  CONTRATO  COM  EMPRESA 
TERCEIRIZADA  PARA  A  REALIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE 
PINTURA  ¿  INOPONIBILIDADE  À  TERCEIRO  DE  BOA-FÉ  ¿ 
APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA  ¿  EVENTUAL 
DIREITO  DE  REGRESSO  A  SER  APURADO  EM  AÇÃO 
AUTÔNOMA.  JUROS  MORATÓRIOS  ¿  MARÇO  INICIAL  ¿ 
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO  ¿  MOMENTO  DA 
CONSTITUIÇÃO  EM  MORA  DO  DEVEDOR.  [.  .  .]  Os  juros 
moratórios,  na ação monitória,  devem incidir  a  partir  da data da 
citação do devedor, a teor do que dispõe o art.  219 do Código de 
Processo Civil,  enquanto a  correção monetária  incide a partir  do 
vencimento do título. (Apelação Cível n. , Rel. Des. Salim Schead 
dos  Santos).  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJ-SC - AC: 507086 SC 2007.050708-6, Relator: Cláudio 
Valdyr  Helfenstein,  Data  de  Julgamento:  24/05/2010,  Terceira 
Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível 
n. , de Itapema)

AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE 
RECEBIMENTO. PREPOSTO OU FUNCIONÁRIO.  TEORIA DA 
APARÊNCIA.  I  -  NOTAS  FISCAIS  COM  AS  RESPECTIVAS 
ASSINATURAS  DE  RECEBIMENTO  DE  MERCADORIA  SÃO 
APTAS A PRODUZIR A PROVA ESCRITA EXIGIDA PELO ART. 
1.102-A DO CPC PARA A PROPOSIÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. 
II - A ASSINATURA DE PREPOSTOS OU FUNCIONÁRIOS DO 
ESTABELECIMENTO  EMPRESARIAL  É  SUFICIENTE  PARA 
ESTABELECER E CONSOLIDAR O VÍNCULO OBRIGACIONAL 
DE ENTREGA DE MERCADORIAS, CONSOANTE O PRINCÍPIO 
DA BOA-FÉ E A TEORIA DA APARÊNCIA. III - APELAÇÃO DA 
RÉ  DESPROVIDA.  (TJ-DF  -  APC:  20120710215136  DF  0020732-
92.2012.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
26/03/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
08/04/2014 . Pág.: 248)



AÇAO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇAO - NOTAS FISCAIS EMITIDAS, NAS QUAIS SE 
ATESTA  O  RECEBIMENTO  DAS  MERCADORIAS  POR 
FUNCIONÁRIO  DA  EMPRESA  RÉ  -  EMPREGADO  QUE 
FREQUENTEMENTE REALIZAVA AS COMPRAS EM NOME DA 
EMPRESA  -  APLICAÇAO  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA  - 
MERCADORIAS EFETIVAMENTE RECEBIDAS PELA EMPRESA 
RÉ  -RESPONSABILIDADE  DA  APELANTE  QUE  NAO  SE 
AFASTA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-SE - AC: 
2012206307  SE  ,  Relator:  DESA.  MARIA  APARECIDA  SANTOS 
GAMA DA SILVA,  Data  de Julgamento:  09/07/2012,  1ª.CÂMARA 
CÍVEL)

Por fim, quanto à alegação de excesso nos títulos cobrados, da 
mesma forma não merece provimento, visto que caberia aos apelantes demonstrar o 
excesso com memória discriminada de cálculos, o que não foi feito.

Diante  de  tais  considerações,  entendo  que  a  sentença  de 
primeiro grau mostra-se irretocável,  razão pela qual  voto pelo desprovimento do 
recurso.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


