
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000442-95.2014.815.2001.
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Nay Cordeiro Evangelista de Souza.
ADVOGADO: Em causa própria.
2º APELANTE: Indústria de Tinta e Vernizes Paumar S.A.
ADVOGADO: Osvaldo  Francisco  Júnior  (OAB-SP 106.054)  e  Jackson  André  de  Sá  (OAB-SC
9.162).
APELADOS: Os Apelantes.

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. ENTREGA
DAS  MERCADORIAS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO DA AUTORA.  AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE CAPAZ DE VALIDAR A EMISSÃO DA
DUPLICATA.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  QUAL  NÃO  SE  DESINCUMBIU  A
PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROTESTO DOS TÍTULOS E DE PROVA
DA  ENTREGA  DAS  MERCADORIAS.  INEXIGIBILIDADE  DOS  TÍTULOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  APELO DO
CAUSÍDICO  DA  PROMOVIDA.  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.  VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE
COM  OS  TERMOS  DO  ART.  20,  §  4º  DO  CPC  VIGENTE  A  ÉPOCA  DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

1. A cobrança de duplicata sem aceite somente é possível quando acompanhada,
cumulativamente,  do  protesto  correspondente  e  de  documento  comprobatório  da
entrega e recebimento da mercadoria, conforme disposto no  artigo 15, inciso II e
§2º, da Lei nº 5.474/68.

2.  Nas  causas  em  que  não  houver  condenação,  os  honorários  serão  fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o
lugar  de  prestação  do  serviço  e  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0000442-95.2014.815.2001, em que figuram  como partes  Nay Cordeiro
Evangelista de Souza e Indústria de Tinta e Vernizes Paumar S.A.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o voto do Relator,  em  conhecer  das Apelações  e
negar-lhes provimento.

VOTO.

Nay Cordeiro Evangelista de Souza interpôs Apelação contra a Sentença



prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital, f. 61/62, nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada pela  Indústria de Tinta e Vernizes Paumar S.A.  em
face de sua constituinte Vijai Elétrica do Brasil Ltda., que julgou improcedente o
pedido, condenando a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de
R$ 1.500,00, ao fundamento de que esta não colacionou aos autos a prova do fato
constitutivo do seu direito, haja vista que apresentou Duplicata Mercantil sem aceite,
desacompanhada  de  prova  da  efetiva  entrega  das  mercadorias,  ou  da  fatura
correspondente.

Em suas razões, f.82/87, alegou que o valor de R$ 1.500,00 fixado a titulo de
honorários  advocatícios  não se coaduna com o valor  econômico da causa  e  não
observa o disposto no art. 20, §§3º e 4º, do CPC, haja vista que corresponde a 0,74%
do valor da causa, e que o STJ já se manifestou em causa semelhante considerando
humilhante a fixação de horários no percentual de 2%.

Sem Contrarrazões da Autora, Certidão de f. 119v.

A  Indústria  de  Tintas  e  Vernizes  Paumar  S.A. também  apresentou
Apelação, f. 89/96, alegando que a duplicata e a nota fiscal são documentos hábeis a
instruir ação de cobrança, e que a falta de contestação torna os fatos alegados na
inicial  incontroversos,  bem  como  que  a  existência  da  relação  jurídica  e  o
inadimplemento  do  devedor  encontram-se  comprovados  pela  documentação
acostada aos autos, pugnando pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja
reformada e o pedido julgado procedente.

Contrarrazoando, f. 102/110, a Apelada alegou que junto com a inicial foram
colacionadas duplicatas sem aceite, contrariando o disposto no art. 2º, inciso VIII, da
Lei das Duplicatas, tendo a Autora dispensado a produção de outras provas quando
intimada a esse respeito.

Sustentou que não restou comprovada a entrega da mercadoria  objeto do
débito representado pelas duplicadas apresentadas, e que além de inexistir o aceite,
as mencionadas cártulas não foram sequer protestadas, requerendo o desprovimento
do Recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  125/127,  opinando  pelo
prosseguimento dos Recursos, sem manifestação sobre o mérito.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações.

A duplicata, título de crédito causal, somente pode ser emitida com base em
relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a compra e venda
mercantil, quanto a prestação de serviços.

Não havendo prova da existência de relação negocial  capaz de dar
sustentação à duplicata mercantil, resta ausente o elemento essencial que lhes subtrai
a eficácia frente ao sacado. 



A Jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, tratando-se de duplicata
sem  aceite,  o  emitente  deve  demonstrar  a  origem  mediante  a  comprovação  da
entrega  de  mercadoria,  quando  se  cuidar  de  duplicata  mercantil,  ou  mediante  o
contrato de prestação de serviços, para tal modalidade1. 

Embora seja possível a cobrança da duplicata sem aceite, para tanto esta deve
ser  acompanhada,  cumulativamente,  do  protesto  correspondente  e  de  documento
comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria.

 No caso dos autos, foram apresentadas duplicatas sem aceite e sem protesto,
bem como notas ficais sem a comprovação do recebimento das mercadorias nelas
descritas, estando, portanto, em desconformidade com o preceituado no art. 15, da
Lei 5.474//682. 

Quanto ao Apelo do causídico da Promovida, nos termos do art. 20, § 4.º, do
Código  de  Processo  Civil  vigente  a  época,  nas  causas  em  que  não  houver
condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz,
atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para

1APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DUPLICATA SEM ACEITE. EFICÁCIA EXECUTIVA. AUSÊNCIA
DE PROTESTO E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. A duplicata sem aceite, para caracterizar
título executivo extrajudicial, necessita estar protestada, conforme artigo 15 da Lei nº 5.474/68. Ausente
o protesto e tampouco anexados os comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, a execução
é nula e a extinção do feito executivo se impõe. Embargos julgados procedentes.  Execução extinta.
Sucumbência  redimensionada.  RECURSO  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70068688662,  Décima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 30/08/2016).
APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DUPLICATA SEM ACEITE. EFICÁCIA EXECUTIVA. AUSÊNCIA
DE PROTESTO E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. A duplicata sem aceite, para caracterizar
título executivo extrajudicial, necessita estar protestada, conforme artigo 15 da Lei nº 5.474/68. Ausente
o protesto e tampouco anexados os comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias, a execução
é nula e a extinção do feito executivo se impõe. Embargos julgados procedentes.  Execução extinta.
Sucumbência  redimensionada.  RECURSO  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70068688662,  Décima
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 30/08/2016) 

2Art 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: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

        l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 
1º.11.1977)

        II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº
6.458, de 1º.11.1977)

        a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

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

e (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

        c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos 

motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)
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seu serviço.

O  trabalho  do  Apelante  nestes  autos  limitou-se  a  interposição  de  sua
Apelação, não se justificando a majoração dos honorários sucumbenciais.

Posto isso, conhecidas as Apelações, nego-lhes provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


