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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022922-09.2010.815.2001
Origem : 3° Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Itaiquara Alimentos S/A.
Advogado : Daniel Carlos Cavalcanti de Araújo.
Apelado : Halcon Alimentos do Brasil Ltda.
Advogado : Diego Maciel de Sousa. 

APELAÇÃO CÉVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,
MATERIAIS  E  REÉTIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DUPLICATA.  PROTESTO REALIZADO  APÓS
O TRANSCURSO  DE  30  DIAS  DA DATA DO
VENCIMENTO.  CREDOR  ORIGINÁRIO.
POSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
IRREGULARIDADE.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA
SINGULAR. PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  A  efetivação  do  protesto  dos  títulos  em  prazo
superior àquele de 30 (trinta) dias previsto no art. 13,
§  4º,  da  Lei  das  Duplicatas  -  nº  5.474/68  -  não
interfere na execução de duplicatas que se encontram
sob a posse do próprio credor originário.

 -  O  objetivo  da  norma  se  destina  à  hipótese
específica  de duplicata  recebida por  endosso,  tendo
por finalidade  resguardar  o  direito  creditício  do
credor  contra  os  coobrigados  (endossantes  e  seus
avalistas);  o que não se verificou no caso concreto,
uma vez que o protesto fora realizado pelo próprio
credor originário, parte ora apelante. 

-  Dessa  forma,  não  tendo  se  comprovado  a
irregularidade  da  emissão  da  cártula,  tampouco  do
protesto, não há que se falar em reconhecimento da
ilegitimidade das duplicatas enumeradas na exordial,
devendo-se, por conseguinte, afastar a condenação da
parte  apelante  em indenização por  danos de  ordem
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moral.

- Provimento do recurso apelatório.

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

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Itaiquara
Alimentos S/A,  desafiando a sentença prolatada pelo Juiz  de Direito da 3ª
Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da  Ação de Declaratória de
Inexistência  de  Débito  c/c  Indenização  por Danos  Morais  Materiais  e
Repetição de Indébito ajuizada por Halcon Alimentos do Brasil Ltda, neste
ato  representada  por  Pedro  Lúcio  Bezerra  Sereno,  em face  da  parte  ora
apelante. 

Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou a referida
ação, alegando, em síntese, que haviam sido encaminhadas para protesto as
duplicatas registradas com os seguintes números de protocolos:

a) 2010-024994 e título n° 998218, fatura n° 120387, no valor
de R$ 63.369,70 (sessenta e três mil reais e trezentos e sessenta e nove reais e
sete centavos);

b) 2010-024995, título n° 1007573, fatura n° 12209, no valor de
R$ 26.553,40 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta
centavos);

c) 2010-024996, título n° 997237, fatura n° 120293, no valor
de R$ 15.375,00 (quinze mil trezentos e setenta e cinco reais);

d) 2010-024997, título n° 999826, fatura n° 120609, no valor
de R$ 9.840,00 (nove mil oitocentos e quarenta reais);

e) 2010-0234998, título n°120867, fatura n° 120867, no valor
de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais);

f) 2010-0249999, título n° 2010-024999, fatura n° 121155, no
valor de R$ 16.605,00 (dezesseis mil seiscentos e cinco reais). 

Aduz  que,  no  entanto,  tais  título  nunca  poderiam  ter  sido
emitidos, tendo em vista que o negócio jurídico que poderia ter dado origem
aos mesmos já estava devidamente quitado.

Neste  ínterim,  alegou  que  a  conduta  da  demandada  ensejou
danos morais e materiais a serem indenizados.

Por  fim,  pugnou pela  procedência  do  pedido para  a)  que  as
duplicatas  fossem  declaradas  nulas,  determinando-se  o  cancelamento
definitivo  dos  instrumentos  de  protesto;  b)  que  a  parte  promovida  fosse
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condenada ao pagamento de indenização por dano moral, material e, ainda, em
repetição de indébito. 

Juntou documentos (fls. 15/86).

Citada, a parte demandada apresentou contestação (fls. 91/112),
aduzindo, preliminarmente, a nulidade da citação e a inépcia da inicial. 

No mérito, asseverou que as partes haviam firmado contrato de
Concessão Comercial com exclusividade, por meio do qual acordou-se que a
autora  comercializaria  produtos  fornecidos  pela  Itaiquara  Alimentos  S/A,
mediante a aquisição direta de mercadorias fabricadas por esta última. 

Aduziu, pois, que, com base nos contratos firmados e no limite
de  crédito  concedido  contratualmente,  fabricara  e  fornecera  os  produtos
Itaiquara, os quais sustentou terem sido faturados e devidamente entregues à
parte autora.

Todavia, defende que a autora deixou de adimplir as duplicatas
sacadas  nos  respectivos  vencimentos,  motivo  pelo  qual  estas  foram
legitimamente encaminhadas a protesto no Cartório competente, um vez que
não haviam sido nem aceitas nem pagas.

Requereu, pois, a total improcedência da demanda.

Juntou documentos (fls. 118/189).

Réplica impugnatória às fls. 192/196.

Sobreveio sentença (fls 206/2018) de procedência parcial dos
pedidos, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, e mais que dos autos consta,
JULGO  PROCEDENTE,  EM  PARTE,  os  pedidos
formulados  na  exordial,  nos  termos  do  art.  269,
inciso  I,  parte  final,  do  CPC,  para  a)  reconhecer
como  ilegítimo  o  protesto  realizado,  quanto  às
duplicatas  enumeradas  na exordail;  b)  indenizar  o
demandante pelos danos morais suportados, no valor
de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  mas  rejeitar  os
demais pedidos de c) danos materiais (falta de prova
do  prejuízo  material)  e  d)  repetição  de  indébito
(ausência de comprovação dos requisitos)”.

      Às  fls.  220/229,  a  Itaiquara  Alimentos  S/A manejou
Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente providos, integrando a
sentença, a qual passou a ter o seguinte teor:

Por  todo  o  exposto,  e  mais  que  dos  autos  consta,
JULGO  PROCEDENTE,  EM  PARTE,  os  pedidos
formulados  na  exordial,  nos  termos  do  art.  269,
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inciso  I,  parte  final,  do  CPC,  para  a)  reconhecer
como  ilegítimo  o  protesto  realizado,  quanto  às
duplicatas  enumeradas  na exordail;  b)  indenizar  o
demandante pelos danos morais suportados, no valor
de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  mas  rejeitar  os
demais pedidos de c) danos materiais (falta de prova
do  prejuízo  material)  e  d)  repetição  de  indébito
(ausência de comprovação dos requisitos).
Ainda,  o  reconhecendo  a  ilegitimidade  do  protesto
realizado,  acolho  o  pedido  de  cancelamento  dos
instrumentos de protesto, devendo ser oficiado ao 5°
Ofício de Notas – Souto Serviço Notarial e Registral,
para  fins  de  sustação  definitiva/cancelamento  dos
efeitos  do  protestos  dos  títulos  elencados  na
exordial”.

Inconformada, a parte promovida interpôs Recurso Apelatório
(fls.  240/251),  alegando,  em  suma,  que  não  obstante  os  protestos  das
duplicatas terem ocorrido após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias dos
seus vencimentos, tal fato não não teria o condão de prejudicar o direito da
Credora/Recorrente  de  protestá-los,  uma  vez  que  esta  não  era  avalista  ou
endossante.

Aduz, pois, que o “protesto de duplicada fora do prazo de 30
dias do seu vencimento, somente retira do Credor o direito de cobrança em
regresso contra endossantes e avalistas do título (...)”. Assim, sustentando que
em  relação  às  duplicatas  objeto  do  feito  sequer  existiam  avalistas  e
endossantes, sendo a parte autora devedora única (sacada), a parte ora apelante
teria plena legitimidade para protestar o título, “mesmo fora do prazo de 30
(trinta) dias do vencimento, porquanto sua condição e tal ato não excederiam
suas prerrogativas nem estava vedado na lei das duplicatas”.

 
Por fim, requer a reforma da sentença ora vergastada, a fim de

que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorias. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 253/257.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça não
ofereceu parecer opinativo, alegando falta de interesse público que ensejasse
sua intervenção (fls. 263).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o presente recurso.

Como  se  vê,  o  presente  inconformismo  tem  como  alvo  a
decisão  proferida  pelo  juiz  de  primeira  instância,  por  meio  da  qual  se
consignou que, embora a autora não tenha demonstrado o adimplemento das
faturas emitidas, não se poderia afastar a irregularidade do protesto realizado
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pela parte promovida, em virtude da extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias
previsto pelo art. 13, § 4° da Lei Lei 5.474/68. Assim, o magistrado primevo
reconheceu  a ilegitimidade do protesto realizado a destempo, condenando a
parte promovida em indenização por danos de ordem moral. 

Neste  ínterim,  cumpre ressaltar,  inicialmente,  que a  duplicata é
título  de  crédito  eminentemente  causal,  portanto,  está  obrigatoriamente
vinculada à existência de causa debendi, devendo corresponder a uma compra
e venda ou prestação de serviços, conforme o disposto nos artigos 1º, 2º e 20
da Lei 5.474/68. 

A respeito  do  título  de  crédito  em  questão,  Amador  Paes  de
Almeida ensina que:

"A duplicata é uma criação, um título causal, isto é,
está subordinada à existência de compra e venda ou
à  prestação  de  serviço;  somente  após  o  aceite  se
reveste  de  liquidez  e  certeza  representando
obrigação  cambial  abstrata.  Antes  do  aceite,
portanto, não há cogitar-se dos efeitos cambiários.
Assim sendo, sua emissão deve corresponder sempre
a uma venda de mercadorias ou à efetiva prestação
de  serviço".  (in  "Teoria  e  Prática  dos  Títulos  de
Crédito", Saraiva, p. 89).

Todavia, embora seja necessário o aceite pelo sacado, realizado
de  forma  expressa  ou  tácita,  correspondendo  a  uma  declaração  cambiária
sucessiva, vislumbro que as notas fiscais constantes nos autos, devidamente
assinadas, demonstram o perfeito recebimento das mercadorias por parte da
demandante. 

Assim,  presente  a  causa debendi,  as  duplicatas  apresentadas
devem ser consideradas válidas, uma vez que se demonstrou a contratação e
compra de mercadorias, além do recebimento pela devedora/apelada.

Não fosse isso, a própria parte autora reconhece a origem das
duplicatas, limitando-se, apenas, a afirmar que tais títulos cambiais já teriam
sido devidamente adimplidos.   

Contudo, conforme bem consignou o magistrado primevo, “não
se permite afirmar que houve o adimplemento dos valores, como afirmado
pelo autor (...)”.  Destarte,  os  comprovantes apresentados pela  parte  autora
dizem respeito a depósitos realizados por meio de cheque (fls. 58/76), não
havendo como precisar, apenas a partir da análise dos mesmos, se as quantias
efetivamente foram compensadas.

Outrossim, os únicos depósitos realizados em espécie (fls. 74 e
77)  apresentam  valores  que  não  guardam  correspondência  com  aqueles
constantes nos títulos de crédito em disceptação, motivo pelo qual também não
há como se verificar se houve o efetivo pagamento destes. Portanto, a autora
não  se  desincumbido do ônus  de  comprovar  os  fatos  constitutivos  do  seu
direito, a teor do que preconiza o art. 333, I do Lei Adjetiva Civil. 
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Pois bem.

No que concerne a regularidade ou não do protesto realizado
pela  parte  apelada,  data  máxima  vênia,  entendo  que  a  sentença  merece
reforma neste ponto.

 Isso porque, a meu ver, a efetivação do protesto dos títulos em
prazo superior àquele de 30 (trinta) dias previsto no art. 13, § 4º, da Lei das
Duplicatas - Lei nº 5.474/68 - não interfere na execução de duplicatas que se
encontram sob a posse do próprio credor originário, como no caso dos autos,
uma vez que o normativo se destina à hipótese específica de duplicata recebida
por endosso,  e  tem por  finalidade resguardar o  direito creditício do credor
contra os coobrigados (endossantes e seus avalistas).

Vejamos, pois, o que preconiza o supramencionado dispositivo
legal:

“Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite
de devolução ou pagamento. 

§  1º  Por  falta  de  aceite,  de  devolução  ou  de
pagamento, o protesto será tirado, conforme o caso,
mediante  apresentação  da  duplicata,  da  triplicata,
ou,  ainda,  por  simples  indicações  do  portador,  na
falta  de  devolução  do  título.  (Redação  dada  pelo
Decreto-Lei nº 436, de 27.1.1969)

§ 2º O fato de não ter sido exercida a faculdade de
protestar  o  título,  por  falta  de  aceite  ou  de
devolução, não elide a possibilidade de protesto por
falta de pagamento. (Redação dada pelo Decreto-Lei
nº 436, de 27.1.1969)

§ 3º O protesto será tirado na praça de pagamento
constante do título. (Redação dada pelo Decreto-Lei
nº 436, de 27.1.1969)

§  4º  O  portador  que  não  tirar  o  protesto  da
duplicata, em forma regular e dentro do prazo da 30
(trinta)  dias,  contado  da  data  de  seu  vencimento,
perderá o direito de regresso contra os endossantes e
respectivos avalistas.

Com efeito, não cabe olvidar que o prazo previsto diz respeito
ao  portador  do  título,  para  que  não  perca  o  direito  de  regresso  contra  os
endossantes e avalistas, situação diversa da dos autos, em que o título fora
protestado  pelo  credor  originário,  parte  ora  apelante,  sendo  plenamente
possível que se realize após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias do seu
vencimento.  

Neste  sentido,  vejamos  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais
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Pátrios, in verbis:

“DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPÉCIFICADO.
DUPLICATAS.  AÇÕES  DE  SUSTAÇÃO  E  DE
CANCELAMENTO  DE  PROTESTOS.
Ilegitimidade  passiva  do  Banco  do  Brasil  S/A.
Reconhecimento, por se tratar de endosso-mandato.
Protesto  de  duplicatas  sem  aceite.  Possibilidade,
considerando que acompanhada das notas fiscais e
do  respectivo  recebimento  das  mercadorias.
Duplicatas  indicadas  para  protesto por  meio
eletrônico. Cabimento. Inteligência do art. 8º da Lei
nº 9.492 /97. Aponte fora do prazo do § 4º do art. 13
da Lei 5.474 /68. Inaplicabilidade, por se tratar de
protesto efetuado pelo credor originário. Prescrição.
Prazo  trienal  não  implementado.  Honorários
advocatícios. Mantido, pois fixados em atendimento
ao disposto no art. 20 , § 3º , do CPC . APELAÇÕES
DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70057899767,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em
22/05/2014)”. (grifo nosso)

E,

COMERCIAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  DUPLICATAS.
FIANÇA.  PRELIMINARES.  ILEGIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  LITISCONSÓRCIO
PASSIVO  NECESSÁRIO.  REJEIÇÃO.
RECUPERAÇÃO  JUDICIAL.  FALÊNCIA.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  REJEIÇÃO.
SUSPENSÃO  DO  PROCESSO.  REJEIÇÃO.
REQUISITOS  E  VALIDADE  DOS  TÍTULOS.
INCISO  II  DO  ART.  15  DA  LEI  N.  5.474/68.
CUMPRIMENTO.  PROTESTO.  PRAZO.  4º  DO
ART.  13  DA  LEI  DAS  DUPLICATAS.
INAPLICABILIDADE.  FIADORES.
INSTRUMENTO  DE  FIANÇA.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  E
ILIMITADA.  RENÚNCIA  AO  BENEFÍCIO  DE
ORDEM.  PENHORA  DE  COTAS  SOCIAIS.
POSSIBILIDADE.  EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA MANTIDA.
1 - Os fiadores possuem legitimidade para figurar no
polo  passivo  da  execução  fundada  em  duplicatas,
quando, por meio de regular instrumento de fiança, se
responsabilizaram  de  forma  solidária  e  ilimitada,
como se devedores principais fossem e com renúncia
expressa a benefício de ordem, pelas obrigações que
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ensejaram a  emissão  dos  títulos,  ainda  que  não  os
tenham avalizado. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam rejeitada. 2 - Conforme se depreende dos
artigos  49,  §  1º,  e  59  da  Lei  n.  11.101/2005,  a
instauração da recuperação judicial, a habilitação do
crédito exequendo no procedimento e a aprovação do
plano de recuperação não repercutem nos direitos e
privilégios  dos credores em relação aos garantes e,
portanto, não afastam o interesse de agir para buscar a
satisfação de seu crédito em face dos fiadores. Igual
conclusão se aplica à decretação da falência, uma vez
que impõe a reconstituição dos direitos e garantias do
credor nas condições originalmente contratadas (art.
61,  §  2º,  da  Lei  n.  11.101/2005).  Preliminar  de
ausência de interesse de agir rejeitada. 3 - Sendo os
fiadores e a devedora principal igual e solidariamente
obrigados  ao pagamento do  débito,  à  parte  credora
assiste o direito de demandar contra todos ou apenas
um  deles,  não  havendo,  pois,  de  se  falar  em
litisconsórcio  passivo  necessário.  Preliminar
rejeitada. 4 - A suspensão decorrente da instauração
da recuperação judicial, bem como da decretação da
falência,  não atinge as demandas ajuizadas em face
dos  fiadores,  mas  apenas  aquelas  propostas  em
desfavor  do devedor principal  e  do sócio solidário.
Prejudicial de mérito afastada. 5 - Detectando-se que
as  duplicatas  exequendas  preenchem  os  requisitos
exigidos no art. 15, II, alíneas "a", "b" e "c", da Lei n.
5.474/68,  uma vez  que  respaldadas  pelo  respectivo
aceite ou pelo protesto do título acompanhado da nota
fiscal devidamente subscrita por preposto da empresa,
não há de se falar em ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade,  porquanto devidamente formalizado o
título  executivo  extrajudicial.  6  -  A efetivação  do
protesto dos títulos em prazo superior àquele de
30 (trinta) dias previsto no art. 13, § 4º, da Lei das
Duplicatas (Lei nº 5.474/68), em nada interfere na
execução de  duplicatas  que  se  encontram sob a
posse da própria credora originária, uma vez que
o  normativo  se  destina  à  hipótese  específica  de
duplicata recebida por endosso. 7 - Inviável afastar-
se  a  solidariedade  dos  fiadores  quanto  aos  débitos
posteriores à celebração do contrato de fiança, se do
referido instrumento consta, de forma expressa, que a
obrigação  assumida  alcança  também  os  débitos
futuros decorrentes da mesma causa. 8 - A penhora de
cotas sociais não encontra vedação no ordenamento
jurídico brasileiro e, de acordo com a jurisprudência
do  colendo  STJ  e  desta  corte  de  justiça,  não
representa, de forma automática, afronta à gradação
prevista no art. 655 do CPC, ao princípio da menor
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onerosidade  insculpido  no  art.  620  do  referido
diploma  legal,  nem  ao  da  affectio  societatis,
impondo-se  sua  manutenção  quando  realizada  em
montante razoável, inábil a prejudicar a subsistência e
o  cumprimento  das  obrigações  dos  devedores  ou
mesmo  as  atividades  da  empresa.  9  -  Inviável
acolher-se  a  alegação  de  excesso  de  execução,
quando, conferida oportunidade de produção de prova
pericial  contábil,  ocasião  em  que  se  apuraria  a
eventual  existência  de  irregularidade  das  operações
mercantis representadas pelas duplicatas, bem assim
nos  cálculos  apresentados  pela  exequente,  não  dá
prosseguimento à realização da prova. Apelação cível
desprovida.  (TJ-DF;  Rec  2009.01.1.196079-9;  Ac.
744.322;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Angelo
Canducci Passareli; DJDFTE 19/12/2013; Pág. 198)
LEI 5474-1968, art. 15 LEI 11101, art. 59 LEI 11101,
art. 61 CPC, art. 655.”

Neste  trilhar  de  ideias,  entendo  que  não  se  comprovou  a
irregularidade da emissão da cártula, tampouco do protesto, não havendo que
se falar  em reconhecimento da ilegitimidade das  duplicatas  enumeradas na
exordial, devendo-se, por conseguinte, afastar a condenação da parte apelante
em indenização por danos de ordem moral.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a
sentença  singular  para  julgar  improcedente  os  pedidos  autorais.  Com isso,
reformo os ônus da sucumbência que devem ser arcados integralmente pela
parte apelada, pelo que fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos do art. 20, §4° do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir 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. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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