
CAPíTULO 13
DUPLICATA

1. ORIGENS, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLAÇÃO APUCÁVEL

A duplicata é um título de crédito genuinamente nacional. Nosso legisla-

dor de 1968, ao regular o aceite, ainda que involuntariamente, criou a possibili-

dade de cobrança escritural do título, através de boletos bancários (avisos de

vencimento) ou, conforme preferem alguns autores, por meio magnético. Hoje,

este título de crédito deve ser considerado como o que melhor acompanhou os

avanços da informática. Como veremos, ao estudar a duplicata escritura I. o

original do título raramente é emitido na forma como manda a lei, sendo, pois.

uma exceção à regra, no tocante aos princípios da cartularidade e da literalidade.

Apesar do exposto, a duplicata não teve uma evolução histórica tranqüi-

la, servindo muitas vezes como instrumento de arrecadação e fiscalização
tributária.

1.1. PRIMEIRA FASE - CÓDIGO COMERCIAL

Anteriormente à edição do Código Comercial. em 1850, existia uma gran-

de dificuldade para o comerciante receber seus haveres, em caso de inadim-

plência do comprador. Para solução do problema. o CCom determinou, em seu

artigo 219, que, nas vendas por atacado, o comerciante era obrigado a extrair,

em duas vias, uma fatura ou conta das mercadorias vendidas, que eram assina-

das pelas partes contratantes, ficando cada qual com uma delas. A via que

permanecia em poder do vendedor era um documento hábil para cobrança

judicial do preço, sendo equiparada, para efeitos cambiários, à letra de câmbio

e à nota promissória (CCom, art. 427). Essa fatura foi quem deu origem à
duplicata mercantil.

Essa sistemática de cobrança não teve, porém, grande aceitação. Os

autores apontam duas causas para esse fato: o baixo nível de alfabetização

existente no Brasil império levava a uma necessária informalidade nos negóci-

os, além da honestidade existente entre os comerciantes da época, no tocante

ao cumprimento de suas obrigações.

1.2. SEGUNDAFASE- INSTRUMENTODE FISCALIZAÇÃO
E COBRANÇATRIBUTÁRIA

Com a publicação do Decreto 2.044/1908 (Lei Interna sobre Letra de

Câmbio e Nota Promissória), foram" revogados todos os artigos do TítuloX\I7
do Código Comercial' (art. 57). dentre os quais o artigo 427, que dava à fatura



efeitos cambiá rios. Conseqüentemente. os bancos. a partir daquela data. se
recusaram a descontar as faturas. exigindo,em operações de desconto,letras
ou promissórias. que tinham o rigorcambiário da LeiIntema.

Entre 1914e 1932.a fatura foisendo sucessivamente alterada. na maior
parte das vezes pelo interesse tributário do Governo Federal, como forma de
garantir o recebimento. num primeiro momento, do imposto sobre vendas
mercantis (imposto do selo). que lhe cabiam até 1934,quando passou para a
competência tributária dos estados.

1.3. TERCEIRAFASE- LEINII187

A duplicata somente tomou suas feições atuais em 1936.através da Lei
n2 187.de autoria do comercia lista WaldemarFerreiraque. na época. exercia
mandato de Deputado Federal.

Pelo disposto em lei. a duplicata (da fatura) era um título de emissão
obrigatória, pois ainda servia como instrumento de arrecadação e fiscaliza-
ção de impostos.

Essa sistemática ainda causava (eainda causa) problemas. Os compra-
dores não devolviamos títulos enviados para aceite ou, quando o faziam.não
respeitavam os prazos de aceite e devolução.

,.
1.4. QUARTAFASE- LEI NII5.474/68

Com o advento do Código Tributário Nacional, que data de 1966, o
imposto sobre as vendas mercantis foisubstituído pelo 1CM(hoje 1CMS),cuja
sistemática de cobrança dispensou o uso da duplicata como meio de arrecada-
ção e fiscalizaçãotributária. Impunha-se, então, uma modernização do institu-
to da duplicata. para melhor serviraos interesses comerciais. Rubens Requião
(1998b:490) nos fornece um panorama da época:

Após a Revolução de 1964, na onda legiferante que se lhe sucedeu,
pretendeu o Governo reformara legislação,tendo baixado o Decreto-lei
rf1265, de 28 de fevereiro de 1967.Sua vigência,porém, dadas as rea-
ções que provocou, foi suspensa por diversas vezes, tendo por fim sido
revogada pela nova Lei de Duplicatas, Lei rfl 5.474, de 18 de julho de
1968, modificada pelo Decreto-lei rfl436, de 27 de janeiro de 1969.

Resumindo. a Lein25.474/68- Leida Duplicata (\D) - deu melhorestru-
tura à duplicata, configurando-a apenas como título de crédito e não mais
como instrumento do fisco.

Com o advento do novo Cpc, em 1973.surgiram inúmeras dúvidas na
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doutrina e na jurisprudência. no tocante à duplicata não aceita. Discutia-se
sobre a possibilidade de pedido de falência baseado neste título e. também.
se o título seria exigívelpara efeitos de ação executi~a.Aquestão foiprimeiro
resolvida pelo STF.que reconheceu a força executiva da duplicata não aceita.
desde que acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria (RE-
82514/SP- 17/02/1976). Por fim.a Leina6.458/77 consagrou essa orienta-
ção. possibilitando não só a ação executiva. como também o requerimento
de falência fundado em duplicata não aceita.

1.5. QUINTAFASE - DUPUCATAESCRITURAL

Apesar de permanecer em vigor a Lei na 5.4 74/68. a sistemática de co-

brança e execução da duplicata vem sendo profundamente alterada em virtude

dos avanços da informática e dos usos comerciais. É necessário. porém. um

conhecimento mais profundo da legislação em vigor antes de uma abordagem
mais profunda deste tema bastante atual.

2. FATURA - CONCEITO

A Lei de Duplicatas. antes de defini-Ia. estabelece as condições para
emissão da fatura:

Arf. 10 - Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes

domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta]

dias, contados da data da entrega ou despacho das mercadorias, o ven-

dedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

§ 10 -A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao

vendedor, indicará somente os números e valores das notas parciais eXPedi-

das por ocasião das vendas, despachos ou entregas das mercadorias.

o comerciante, nas vendas com prazo igualou superior a 30 dias. é
obrigado a extraira fatura. que deverá conter: a relação de mercadorias vendi-
das - discriminadas por sua natureza, quantidade e valor- ou um resumo da
venda - representado pelo número e valor das notas fiscais (que contêm a
descrição das mercadorias exigidasna primeira hipótese).

A lei,apesar de estabelecer a obrigatoriedade da emissão da fatura, não
a definiu, razão pela qual nos servimos do conceito de J.x. Carvalho de Men-
donça (ApudRequião, 1998b:49 1):

A fatura é escrita unilateral do vendedor e acompanha as mercadorias,
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objeto do contrato, ao serem entregues ou expedidas. Ela não é mais do

que a nota descritiva dessas mercadorias. com indicação da qualidade,

quantidade, preço e outras circunstâncias de acordo com os usos da

praça. Não é título representativo da mercadoria.

. 2.1. NOTA FISCAL-FATURA

Em 1970, foi celebrado um convênio entre o Ministério da Fazenda e as

Secretarias Estaduais da Fazenda, com o intuito de facilitar o intercâmbio de

informações fiscais. Esse convênio tornou possível aos comerciantes a ado-

ção de um instrumento único de efeitos comerciais e tributários: ~ nota fis-
cal-fatura. Por ela, uma única relação de mercadorias produz. para o Direito

Comercial. os efeitos da fatura mercantil e, para o Direito Tributário, QSda nota

fiscal. O comerciante que se utiliza da NF-fatura não pode deixar de emitir o

documento em qualquer operação realizada, acabando assim com a hipótese

de não emissão da fatura para vendas com prazo inferior a 30 dias.

3. DUPUCATA-CONCEITO

Do conceito de Carvalho de Mendonça, chegamos à conclusão que a
fatura não é um título representativo da mercadoria, mas sim, do contrato de
compra evenda mercantil, da qual pode ser extraída uma duplicata. Com efei-
to, é o que dispõe a LD:

..

Arf. 2° - No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma
duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida
qualquer outra espécie de título de créditopara documentar o saque do
vendedorpela importância faturadaao comprador.

Apesar de não haver, no dispositivo legal, um conceito de duplicata mer-

cantil, podemos defini-Ia como sendo um título de crédito causal- representa-

tivo da compra e venda de mercadorias -, que possibilita a circulação e a

cobrança do crédito correspondente a essa operação mercantil.

No sentido literal. a palavra duplicata significa duplicado, multiplicado

por dois, razão pela qual é também conhecida por duplicata da fatura; ela é

um extrato da fatura, que tem por finalidade circular como título de crédito.

O comerciante não é obrigado a extrair a duplicata, mas não o fazendo,

não poderá emitir qualquer outro título de crédito para sacar contra o compra-

dor das mercadorias. Esta é a razão pela qual a letra de câmbio está pratica-
mente extinta entre nós.
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Evidentemente. o vendedor pode se servirde outros títulos de crédito.
como a nota promissória e o cheque. para documentar suas vendas, na medida
que estes são emitidos pelo comprador; o que a leiproíbe é a emissão de outro
título por parte do vendedor.

Fábio Ulhoa Coelho (2000:449) resume bem a matéria ao dizer que" o
comerciante tem duas opções: emitir a duplicata ou não emitir título nenhum".

3.1. LIVRODE REGISTRODE DUPLICATAS

Uma vez sacada. a duplicata deve ser escriturada no Uvro de Registro de

Duplicatas. Este é um livro obrigatório para todos os comerciantes que emitam

duplicatas; até um microempresário deverá escriturá-Io, caso se utilize deste

título de crédito. A ausência do livro - ou sua escrituração irregular - pode
gerar sérias conseqüências para o comerciante nos campos civile penal: caso

seja decretada sua falência. ela será necessariamente fraudulenta.

4. REQUISITOSESSENCIAIS
A duplicata, para ter validade, deve estar de acordo com o padrão pre-

visto na Resolução n12102 do Conselho Monetário Nacional. devendo estar
lançada em impresso próprio do vendedor (é um título de forma vinculada).
Além disto, apresenta os seguintes requisitos, previstos pelo art. 212,§112,da
Lei n125.474/68:

4.1. A EXPRESSÃO"DUPLICATA",
A DATADE SUA EMISSÃOE O NÚMERODE ORDEM

A expressão duplicata. além de servir para distinguir a duplicata dos

demais títulos de crédito, faz que um signatário do título saiba que está assu-

mindo uma obrigação própria do Direito Comercial, com todos seu rigor (cláu-

sula cambial). Essa expressão, para ter validade. deve estar inserida no contex-

to da ordem de pagamento.
No tocante ao número de ordem. é bastante comum a emissão de várias

duplicatas correspondentes a uma única fatura, no caso de venda parcelada. As
duplicatas, nesse caso. terão um único número de série, acrescentando-se a ele uma

letra do alfabeto para cada duplicata. Por exemplo. de uma mesma fatura. poderão

ser emitidas as duplicatas de f1S2:i215-A 215-8, 215-C, etc. (LD.art. 212.§312).Ouso
comercial tem aceitado o acréscimo de números seqüenciais (no exemplo acima:

215-1, 215-2. 215-3 e assim por diante), apesar de não haver previsão legal. em

virtude de não haver prejuízo para as partes. A lei não admite. porém. a emissão de

uma duplicata representando mais de uma fatura (LD,art. 212,§212).
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4.2. O NÚMERODA FATURA

Como jávimos, a duplicata mercantil é um título causal. ou seja. sua existên~

cia pressupõe uma operação de compra e venda anterior. Para que se possa com~

provar qual das operações de um comerciante deu origem a uma determinada
duplicata. se faz fundamental o número da fatura ou NF~faturada qual foiextraída.

4.3. A DATACERTADO VENCIMENTOOU

A DECLARAÇÃODE SER A DUPUCATAA VISTA
Por este requisito podemos concluir que a lei somente admite os venci-

mentos à vista e a dia certo. não sendo possível a emissão de duplicatas a

tempo certo da data ou da vista.

4.4. O NOME E O DOMICíuo DO VENDEDORE DO COMPRADOR

Além de seu nome e domicílio, sendo o comprador pessoa física, deve

ser identificado pelo número de sua Cédula de Identidade, CPF,Título Eleitoral.

Carteira de Trabalho ou outro documento oficial. A pessoa jurídica deverá ser

identificada por seu CNP/ (antigo CGClMF) e por sua Inscrição Estadual (caso
a tenha). pelo disposto no art. 32da Lei n26.268/75.

4.5. A IMPORTÂNCIAA PAGAR,EM ALGARISMOSE POR EXTENSO

Ao contrário dos demais títulos, já estudados. na duplicata não pode
haver divergência entre o valor discriminado em algarismos e por extenso..

4.6. A PRAÇADE PAGAMENTO

Praça de pagamento é o município em que deve ser pago o título.

4.7. A cLÁUSULA"A ORDEM".

A cláusula"nãoà ordem"não é admitidana emissãode duplicata.po-
dendo ser inserida no título apenas quando do endosso.

4.8. A DECLARAÇÃODO RECONHECIMENTODE SUA EXATIDÃOE
DA OBRIGAÇÃODE PAGÁ-LA,A SER ASSINADAPELOCOMPRADOR,
COMO ACEITECAMBIAL

O aceite da duplicata tem grandes diferenças com relação a seu similar

da letra de câmbio. conforme veremos a seguir.

4.9. A ASSINATURADO EMITENTE

Pode ser utilizada a chancela mecânica. em substituição à assinatura do
emitente.
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ATENÇÃO: OS REOUISITOS ACIMA SÃo OBRIGATÓRIOS. QUANDO DA EMISSÃO DO

TíTULO; A AUSÊNCIA DE UM DELES FKl COM QUE A DUPUCATA NÃO SE CONFIGURE.

NEM GERE EFEITOS CAMBIAIS. A DUPUCATA PORTANTO. AO CONl'RÁRlO DA tErRA

DE CÃMBIO. DA NOTA PROMISSÓRIA E DO CHEQUE. NÃO PODE CIRCULAR EM

BRANCO. SENDO COMPLErADA PElO PORTADOR DE BOA-FÉ.

5. ACEITE

Ao contrário da letra de câmbio. em que é facultativo. o aceite na duplica-

ta é obrigatório ou. como prefere parte da doutrina. presumido.

Sacada pelo comerciante. a duplicata deve ser remetida ao comprador.
para aceite. no prazo máximo de 30 dias. contados da emissão. Recebendo o

título. o adquirente das mercadorias pode tomar diversos procedimentos. cada

qual com conseqüências relevantes para a executividade da duplicata.

5.1. CLASSIFICAÇÃODO ACEITE
De acordo com a atitude tomada pelo devedor ao receber o título. pode-

mos classificar o aceite em: ordinário. por comunicação, recusado ou
presumido. Cada uma destas modalidades tem uma conseqüência diferente.

no tocante à cobrança do título.

5.1.1. ACEITEORDINÁRIO

Esta forma de aceite resulta da assinatura do devedor no local apropria-

do do título, devolvendo-o ao vendedor no prazo máximo de 10dias (LD,art.

7Q,caput). A partir do aceite ordinário,a duplicata éum título perfeito. tal qual

a nota promissória e a letra de câmbio, e, uma vez circulando por endosso. sua

autonomia (e. conseqüentemente, a abstração e a independência) opera de
forma absoluta. não cabendo discussão sobre a causalidade do documento.

5.1.2. ACEITEPOR COMUNICAÇÃO

Nesta modalidade. o compradornão necessita devolver o título. por au-

torização pela instituição financeira cobradora. Tal fato, porém. deve ser comu-

nicado por carta ao vendedor (LD,art.7Q,§ IQ).

5.1.3. ACEITE RECUSADO

O comprador somente pode recusar-se a aceitar a duplicata pelos se-

guintes motivos (LD.art. 8Q):

a) Avaria ou não-recebimento das mercadorias. quando expedi das por
conta e risco do vendedor;

b) Vícios na qualidade e/ou quantidade das mercadorias;
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c) Divergências nos preços ou nos prazos ajustados;
Ocorrendo qualquer dos motivos acima. o comprador deverá. dentro do

prazo de 10dias. devolver a duplicata. sem aceitá-Ia. acompanhada de declara-

ção da razão motivadora do ato (LD.art. 7P..caput). Com este procedimento. o

co,?prador se desonera de obrigação cambial. somente podendo ser cobrado
pela via ordinária (LD.art. 16).

5.1.4. ACEITE PRESUMIDO

Esta modalidade de aceite ocorre em duas situações: a) quando o com-
prador devolvea duplicata sem assinatura. nem declaração de recusa do aceite
ou; b) quando simplesmente não devolve o título.

6. PAGAMENTO

O pagamento da duplicata pode ser provado pela quitação dada pelo
credor ou por seu representante. no verso do próprio título (LD.art. 9P..§ 1P.).
Alémdeste meio de prova, a leiaceita. também. o recibo dado em documento
apartado ou a liquidação de cheque nominativo. passado à pessoa legitimada
para o recebimento do título (LD,art. 9P.,§§ 1lIe 211).Em ambos os casos. há
necessidade de referênciaexpressa à duplicata quitada. Este título de crédito é
uma exceção ao princípioda literalidade.pois não há necessidade de o recibo
ser lançado no próprio documento.

7. PROTESTO

A duplicata poderá ser protestada por falta de devolução, de aceite ou de

pagamento (LD.art. 13).Nas duas primeirasmodalidades. somente poderá ser tirado

o protesto antes do vencimento do título. Ocorrido o termo. a duplicata somente

poderá ser protestada por falta de pagamento (LP,art.21. § 211e LD.art. 13.§ 211).

7.1. PROTESTO POR FALTA DE DEVOLUÇÃO

Se o comprador não restituir o título ao vendedor. a lei estipula que o
protesto se fará por indicações do credor ao cartório de protestos (LD.art. 13,
§ 1P.).O protesto por indicações nada mais é que a extração, do livrode registro
de duplicatas. dos dados constantes no título. Apossibilidade de se protestar
- e de se executar - uma duplicata através de indicações, faz com que este
título seja. tanto no tocante ao protesto. como no que se refere à execução.
uma exceção ao princípioda cartularidade, pois permite o exercíciode direitos
cambiários sem a posse do originaldo título.
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A prática comercial prefere a emissão de triplicata (segunda via da dupli-

cata), sempre que a primeira via é retida pelo comprador, apesar de sua emissão

somente ser autorizada por lei nos casos de extravio ou perda da duplicata (LD,

art. 23). Esta prática é amparada pela doutrina e pela jurisprudência, desde que

não cause prejuízo às partes.

7.2. PROTESTOPOR FALTADE ACEITE

Nestamodalidade,o próprio título não aceito deveráser levadoaprotesto.

7.3. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O protesto por falta de pagamento deve ser efetuado na praça de paga-

mento constante no título, dentro do prazo de 30 dias, a contar de seu venci-

mento. A não observância do prazo importa na perda do direito regresso con-

tra os endossantes e seus avalistas, inclusive no tocante à duplicata

regularmente aceita (LD, art. 13, § 4S1).

8. AÇÃO DE EXECUÇÃO
Com relação à execução da duplicata, existem algumas particularidades

a serem observadas, no que diz respeito ao tipo de aceite.

8.1. DUPUCATACOM ACEITE ORDINÁRIO

Neste caso, a própria duplicata constitui o título executivo extrajudicial.

Desnecessário é o protesto para execução do sacado e de seus avalistas.

8.2. DUPUCATA COM ACEITE POR COMUNICAÇÃO

Nesta modalidade, o título executivo será a própria carta enviada pelo
comprador ao vendedor. A carta substitui a duplicata para efeitos de protesto

e execução (LD, art. 7S1,§ 2S1).Como namodalidadeanterior,o protestoé neces-
sário apenas para execução dos endossantes e de seus avalistas.

8.3. DUPUCATA COM ACEITEPRESUMIDO

Para execução da duplicata com aceite presumido, é fundamental o pro-
testo do título (LD,art. 15, li, a).

Para a constituição de título executivo, contra o comprador, é necessá-

rio,também,que se comprove o recebimentodas mercadorias,através do
canhoto da nota fiscal.de conhecimento de frete, etc. (LD, art. 15,11,b).

O comprovante de entrega é necessário apenas para a execução do
devedor principal. Para a execução dos demais coobrigados, o comprovante
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não é condição essencial. bastando somente o protesto dentro do prazo
legal (LD.art. 15.§ 22).

9. PRESCRiÇÃO
Os prazos prescricionais para a execução da duplicata são os seguintes

(LD.art. 18):

a) Três anos. a contar do vencimento do título. contra o devedor princi-

pal e seus avalistas.

b) Um ano. a contar do protesto. contra os endossantes e seus avalistas.

c) Um ano. a contar da data em que se tenha efetuado o pagamento. de

um dos coobrigados contra os demais;

..

10. AÇÃODECOBRANÇAE MONITÓRIA
Prescrito o título. há necessidade de formação de um título executivo

judicialpara execução do devedor. conforme já visto na parte geraldeste livro.
Além da prescrição. sempre que faltar algum requisito para a execução. o
credor deverá se utilizarda viaordinária (LD.art. 16).

No tocante à ação monitória. há uma observação a ser feita: é nossa
opinião que a duplicata não aceita somente poderá ser cobrada via ação
monitória se estiver acompanhada do comprovante de entrega de merca-
dorias ou de outro documento probatório como. por exemplo. o protesto
do título.

O requisito do artigo 1.102a do CPC- prova escrita sem eficácia de título

executivo - pressupõe documento de emissão do devedor ou de terceiro. Não
se pode admitir como meio de prova um documento de emissão exclusivado
credor. exceção feita aos livros comerciais. apenas no caso de litígio entre
comerciantes (CPC.art. 379).

11. DUPUCATAESCRITURAl

Avelocidade do comércio e a facilidadedas comunicações. causada pelo
avanço da informática. têm alterado profundamente o instituto da duplicata.
levando a doutrina e a jUrisprudênciaa enormes divergências. principalmente
quanto à interpretação dos princípios de direitos cambiários. Paradiscutirmos
estes princípios. necessário se fazconceituar o que seja a duplicata escritura!.
entendendo seu mecanismo e o fundamento legalpara sua existência.

O que chamamos de duplicata escritural nada mais é que o aviso de
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vencimento (boleto bancário). utilizado para cobrança da duplicata. em lugar
do original do título. Este boleto não é - e jamais será - uma duplicata; ele
apenas representa a duplicata. Aduplicata é um título formal.devendo ser
confeccionada de acordo com o que dispõe a Resolução do Banco Central do
Brasilde n2 102/68 (altura entre 148e 152 mm. largura entre 203 e 210 mm).
contendo todos os requisitos que a lei impõe.

Justifica-se a existência da duplicata escritura Ipelo disposto na pró-
pria lei, que permite o protesto e a execução do título através de indica-
ções. sem que seu portador esteja de posse do original (LD.art. 92. §§ 12e
22e art. 13, § 12).Se a própria lei criou a exceção ao princípio da cartulari-
dade, perfeitamente possível é a emissão do boleto bancário representan-
do a duplicata. vez que. para efeito de cobrança, o original do título não é
necessário.

A prova de pagamento do título poderia ser empecilho para a emissão da

duplicata escritura!. A própria lei cuidou disso. ao permitir a prova de quitação

do título por recibo dado em documento apartado ou pela compensação de

cheque em que se faça expressa referência à duplicata paga (LD.art. 92. §§ )2e
22).Exceção feita. pois, ao princípio da literalidade.

11.1. EMISSÃO

Após a concretização da venda, o comerciante pode preencher o aviso de

vencimento fomecido pelo banco (cobrança sem registro) ou enviar os dados da

duplicata à instituição financeira. via modem (cobrança registrada). Recebidos os
dados. o estabelecimento bancário emite o boleto e o envia ao devedor.

11.2. PAGAMENTO

Na data de vencimento. o comprador poderá pagar a duplicata de diver-
sas formas: diretamente ao credor, em agências bancárias ou através da inter-
net, no sitede seu banco. Pelo já exposto, o pagamento da duplicata pode ser
provado por documento apartado.

11.3. PROTESTO

O protesto da duplicata escritura Ié tirado através do próprio aviso de
vencimento, enviado ao cartório pelo portador ou pela instituição financeira.
Apesar de não haver previsão legal.esta modalidade é equivalente ao protesto
por indicações. vezque os dados da duplicata estão inseridos no boleto ban-
cário. Nos centros mais avançados. não há, tampouco. a remessa do aviso de
vencimento; o banco envia os dados da duplicata viamodem ao cartório, que
efetua o protesto por indicações.
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11.4. EXECUÇÃODA DUPUCATAESCRITURAl
Aduplicata escritural já causou muitos problemas. na inadimplência do

devedor. Na doutrina. ainda há grande divergência sobre o assunto.
Amador Paes de Almeida (1999:184-187) nega a natureza de título de

crédito da duplicata escritural. em virtude da ausência da cartularidade. citan-
do 'lições de Fran Martins. Cita ainda Mario Sergio Tognollo. que propõe a
emissão de triplicataou de boleto bancário com as características e dimensões
da duplicata. Almeida concorda com a segunda proposta de Tognollo. mas
considera que não é viável a emissão da triplicata pois. para tal. haveria a
necessidade de perda ou extravio do original.

Considerando os argumentos acima e que a duplicata é tida como um
título de aceite presumido. visualizamos duas soluções para o problema que
em nada prejudicam o instituto da duplicata. Aprimeirasolução - maisconser-
vadora- seria a emissão da duplicata. atendendo ao princípioda cartularidade.
Asegunda posição é baseada em uma interpretação mais atual do instituto,
admitindo que a cártula não seja impressa.

.

11.4.1. EXECUÇÃO COM EMISSÃO DA CÁRTULA

Uma vez que a duplicata já existe, ao menos virtualmente. pelo fato de

estar lançada no competente livro de registro, nada impede que ela seja emiti-
da, que se corporifique. em caso de inadimplência. De posse da duplicata e do

comprovante de entrega das mercadorias. ela pode perfeitamente ser protesta-

da e. posteriormente. executada. Reforça este argumento o fato de que a dupli-

cata escritural não circula ou. quando muito. é dada ao banco em operação de

caução ou de desconto.

Negar a possibilidade de que a duplicata seja impressa. nos casos de

inadimplência traria benefícios somente ao devedor, , além de representar um
enorme retrocesso nos usos comerciais. sem contar em desnecessário au-

mento de custos e de volume de papel que ocorreria caso o comerciante fosse

obrigado a emitir todas as duplicatas de venda mercantil, em lugar daquelas

gerada apenas no caso de mora do devedor.

11.4.1. EXECUÇÃO SEM EMISSÃO DA CÁRTULA

Como já vimos, a Lei de Duplicatas abre o princípio da cartularidade e da

literalidade. Em virtude disto, cremos ser perfeitamente possível a execução do

título virtual. através do protesto por indicações ou do próprio boleto bancário-
desde que contenha os dados fundamentais da duplicata - e da juntada o
comprovante de entrega das mercadorias. O que faz alguém devedor de uma

duplicata é o fato de ter comprado e recebido determinada mercadoria, e não
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do fato de a carteira ter sido emetida. A jurisprudência mais recente vem se
firmando neste sentido. FábioUlhoaCoelho (2000:459)é da mesma opinião:

A duplicata é título executivo extrajudicial. mesmo que seu suporte seja
exclusivamente meios informatizados.

A discussão a respeito do tema da duplicata escritural está longe de
acabar. Logoteremos o comprovante de entrega das mercadorias por meio de
assinatura eletrônica. Será muito mais difícilabordar o tema, visto que o pro-
cesso judicialé baseado apenas em provas documentais, escritas.

O comércio exigesimplicidade e velocidade nas transações. Necessário
se faz atualizar a lei ou, ao menos. interpretá-Ia de acordo com o momento
atual, levando em conta os avanços da informática e das relações comerciais.
Negar tal evolução é negar a simplicidade e a elasticidade. características fun-
damentais do DireitoComercial.

12. DUPLICATADEPRESTAÇÃODESERViÇOS
A Leidas Duplicatas prevê. ainda. a existência da duplicata de presta-

ção de serviços. em seus artigos 20 a 22. Esta apresenta duas diferenças
básicas em relação à duplicata mercantil: a causa, que é a prestação do
serviço. e o protesto por indicações que depende da apresentação. pelo
credor. de documento que comprove a existência de vínculo contratual e a
efetiva prestação do serviço.

13. DUPLICATASIMULADA

Aduplicata simulada é crimeprevisto em nosso Código Penal. com reda-
ção dada pela Lein28.137. de 27.12.1990. que assim o define:

Arf. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à

mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado.

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou

adulterar a escrituração do Livro de Registro de Duplicatas.

Anteriormente à edição da Lein28.137, a conduta típica era a de emitir e
aceitar duplicata não correspondente à efetiva compra e venda mercantil ou à
prestação de serviços, levando alguns autores a, incorretamente, considerar
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que a emissão de duplicata sem causa já não configuracrime (Coelho,
2000:449).Ajurisprudência é pacíficano sentido que não houve revogação do
crime em tela (RT:753/622 e 726/570).

O sujeito ativo do crime, no caso de pessoa jurídica, é o sócio-gerente
que assinou o título.

13.1. PROTESTODA DUPUCATASIMULADA

A duplicata é um título causal. Uma vez endossada e não paga no venci-

mento, necessário se faz o protesto para que seu portador exerça o direito de

regresso contra endossantes e seus avalistas. Apenas para a execução contra
o devedor principal é necessária a prova da causalidade, ou seja. o comprovan-

te de entrega das mercadorias.

Se o título for emitido sem causa, é impossível a execução contra o
sacado. restando ao seu portador apenas o exercício da ação regressiva. que

deve ser precedida de protesto, tirado contra o devedor indicado no título.

Ocorre que, uma vez protestado, o sacado, que não se obrigou cambialmente

a nada. tem seu nome lançado no rol dos maus pagadores, o que configura

uma injustiça.

A solução preventiva para o caso é a ação cautela r de sustação de pro-

testo, precedente à ação principal. declaratória de nulidade do título executivo

ou de inexistência de obrigação cambial (pode-se propor cumulação destas
ações), ambas fundadas na falta de justa causa para a existência da duplicata,· que deve ser proposta contra o sacador e contra o apresentante do título. A

sentença que declara a nulidade do título ou a inexistência da obrigação pro-

duz efeitos apenas contra o sacado. permanecendo o direito de cobrança
contra o sacador.

Caso já tenha sido tirado o protesto. as medidas judiciais cabíveis são as

mesmas ações de cunho declaratório. devendo ser pedido o cancelamento do

protesto através de tutela antecipada.

A jurisprudência ainda se mostra vacilante quanto à responsabilidade do en-

dossatário, que levaa protesto a duplicata sem causa. Temos visto a condenação de
instituições bancárias em indenização por dano moral. por protestar o título.

Para evitar dissabores. o endossatário deve tomar algumas precauções,
que garantem seu direito de regresso. sem o risco de sofrer processo indeniza-

tório por danos morais:

a) Exigirque o sacador entregue o comprovante de entrega de mercado-

rias ou cópias da fatura e nota fiscal que deu origem à duplicata. Esta solução

mostra-se inviável para operações de desconto bancário que, muitas vezes,

são efetuadas em tempo real e via modem.
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b) Exigirque o sacador assine duas vezes o título, uma como endossante
e outra como avalista do comprador (LD,art. 12).Para execução do avalista é
desnecessário o protesto do título.

c) Os estabelecimentos bancários, bem como as empresas de factoring
costumam firmarcontrato de desconto (oude faturização)com seus clientes.
O contrato particularem que compareçam duas testemunhas é título executi-
vo (CPC.art. 585,11),sendo desnecessário o protesto do sacado.

QUESTÕESOBJETIVAS

113. (OAB/RJ- 03/97) Otítulo de crédito que comporta o "aceite" é:
a) O cheque.
b) A duplicata.
c) O warrant.

d) A nota promissória.

114. (OAB/SP - 106a e 113a Exame) O portador que não tirar protesto da
duplicata, em forma regular e dentro de 30 (trinta) dias. contados da
data de seu vencimento, perderá o direito de:

a) Ação contra o sacador e aceitante.
b) Regresso contra o sacador e seu endossante.
c) Regresso contra o aceitante e seu avalista.

_ d) Regresso contra os endossantes e seus respectivos avalistas.

115. (MP-SP/1999) O comerciante, ao receber duplicata de mercadorias não
entregues ou que tenham vícios. defeitos e diferenças ou nas quais
haja divergência no prazo e preços ajustados deve:

a) Simplesmente não apor seu aceite;
b) Devolvê-Ia, sem aceite. no prazo de 30 (trinta) dias;
c) Retê-Ia em seu poder e não efetuaro pagamentona data de seu vencimento;
d) Representar para que seja instaurado inquérito contra o sacador;
e) Devolvê-Ia, no prazo de 10 (dez) dias, acompanhada de declaração

escrita, contendo as razões da falta do aceite.

116. (MP-GO/ 1997) Aponte. dentre as afirmações que se seguem. a que se
adequa à duplicata:

a) De uma só fatura podem ser extraídas duas ou mais duplicatas.
b) De duas ou mais faturas pode-se extrair uma única duplicata.
c) A duplicata simulada não obriga o aceitante.
d) Não prejudica a duplicata a falta de consignação do número da fatura

na cártula.

117. (OAB/MT- 08/99) À luz do que define a Lei na5.474/68, a duplicata
mercantil não aceita pode embasar pedido de ação executiva desde que:
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a) haja sido protestada.
b) cumulativamente haja sido protestada e faça-se acompanhar de compro-

vante de entrega de mercadoria.
c) cumulativamente haja sido protestada e faça-se acompanhar de compro-

vante de entrega de mercadoria e da fatura comercial respectivamente.
d) alternativamente haja sido protestada, faça-se acompanhar de comprovan-

'te da entrega de mercadoria ou da fatura comercial respectiva.

118. (OAB/CE-08/99) É possível a emissão de duplicata mercantil para a cobran-
ça de acessórios da obrigação originária, não pagos em seu vencimento?

a) não. porque os acessórios não se enquadram no conceito de compra e
venda mercantil.

b) sim. porque a duplicata deve conter o valor da operação de compra e
venda e os encargos financeiros.

c) sim, porque os acessórios seguem a sorte do principal.
d) não. porque os encargos financeiros são incobráveis.

119. (OAB/CE- 08/99) Sobre a duplicata de prestação de serviços pode-se
afirmar:

a) somente pode ser emitida por sociedades comerciais que prestem serviços.
b) constitui documento hábil para a transcrição do instrumento de protesto

a efetiva prestação dos serviços e o vínculo contra tua I que a autorizou.
c) constitui documento hábil para a transcrição do instrumento de protesto

somente a prestação dos serviços.
d) a fatura deverá discriminar somente o valor dos serviços prestados.

.. 120. (OAB/SP - 10411Exame) O título de crédito oriundo de fatura é:
a) letra de câmbio;
b) nota promissória;
c) cheque;
d) duplicata.

121. (OAB/SP - 11111Exame) A pretensão à execução da duplicata prescreve
contra o:

a) endossante e seus avalistas. em 3 (três) anos, contados da data do
vencimento do título.

b) sacado e respectivos avalistas. em 2 (dois) anos, contados do
vencimento do título.

c) sacado. endossante, e avalistas em 2 (dois) anos. contados da data do
protesto.

d) sacado e respectivos avalistas. em 3 (três) anos, contados da data do
vencimento da duplicata.

122. (OAB/GO- 08/98 e 12/99) A pretensão à execução da duplicata pres-
creve contra o endossante e seus avalistas:

a) em I (um)ano contado da data do protesto.
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b) em 3 (três) anos contados da data do vencimento do título.
c) em 6 (seis) meses a contar da data do protesto.
d) nenhuma afirmação está correta.

123. (TJ/MT) Em relação à duplicata mercantil, assinale a afirmação correta.

a) Deixando o portador de levar o título a protesto no primeiro dia útil que
se seguir ao vencimento. perde o direito de regresso contra os coobrigados.

b) A duplicata deve necessariamente corresponder a uma compra e venda
mercantil a prazo. sob pena de ser considerada simulada e. nesse caso.
nula. não podendo ser objeto de execução. ainda que endossada.

c) O aceite não é obrigatório.
d) A duplicata não aceita pode ser executada. desde que protestada e

acompanhada de documento que comprove o efetivo recebimento da
mercadoria pelo comprador.

124. (MP/MT- 1999) A pretensão executória contra o endossante de uma
duplicata e seus avalistas prescreve em:

a) 3 (três) anos a contar do vencimento do titulo.
b) 3 (três) anos a contar da data do protesto do titulo.
c) 1 (um) ano a contar do vencimento do título.

d) I (um) ano a contar da data do protesto do título.

QUESTÕES SUBJETIVAS

v) (OAB/RI-03/97) O comercianteIgorPontes. face o extravioda duplicata não
aceita que emitiu contra Mateus Donato. expediu em sua substituição uma
letra de câmbio. apresentando-a ao sacado. Este se recusou a aceitá-Ia. argu-
mentando não ser aquele o título próprio para substituir a duplicada extravi-
ada. Está certo o sacado? Por quê?

w) (MPIRJ- 1996)ASociedadeXemitiuumaletrade câmbiocom base emcontra-
to de prestação de serviços que celebrou. a qual não foi aceita pelo sacado.
que ajuizou ação de anulação do título sob o fundamento de que era ilegítima
a emissão de letra de câmbio. uma vez que o único título hábil seria a duplica-
ta de prestação de serviços. Abstraída a razão da intervenção do M.P..opine
a propósito da questão.

x) (OAB/SP- I08QExame) A indústria alimentícia denominada "Cibus Ltda com
sede em Campinas. vem fornecendo há anos. para Ulpiano. comerciante em
nome individual sediado em Americana. vários produtos de sua linha de fabri-
cação. Nos últimos seis meses. alegando problemas de ordem financeira.
Ulpiano tem deixado de pagar as mercadorias compradas. prometendo fazê-
10 assim que tiver o dinheiro disponível. O débito. no entanto. chegou a R$
100.000.00 (cem mil reais!. sem contar os juros moratórios. razão pela qual a
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indústria. mediante prévia constituição em mora. cessou o fornecimento e
pretende cobrar a dívida pretérita. Ocorre. porém. que a credora não tem
títulos aptos a instruir processo de execução contra Ulpiano. pois recebia
deste. periodicamente. os pedidos escritos. emitia as correspondentes notas
fiscais/faturas para pagamento à vista. mas não sacava as duplicatas. até por-
q!Je entregava as mercadorias numa transportadora que não cuidava de obter
de Ulpiano. a quem as entregava. os respectivos comprovantes de entrega.
Existe uma carta de Ulpiano. dirigida à credora. reconhecendo o débito. mas
pedindo prazo indefinido para quitá-Io. QUESTÃO:Como advogado da cre-
dora. proponha a medida judicial mais célere e eficaz para o recebimento do
crédito. sabendo-se que não há contrato escrito de fornecimento. mas ape-
nas uma série de cartas trocadas pelas partes. visando detalhações do negó-
cio e de condições comerciais a ele inerentes.

y) (OAB/SP-10911Exame)Bare LanchesX'{ZUda.. sediadaem Campinas.adqui-
riu da Distribuidora de Bebidas FGH Ltda.. sediada em São José dos Campos.
grande quantidade de mercadoria. no valor de R$ 10.000.00. aceitando a
duplicata mercantil sacada pela vendedora. com vencimento para trinta dias
a contar da entrega. Na data aprazada. efetuou o pagamento do valor devido
junto ao caixa da própria sociedade vendedora. obtendo a correspondente
quitação no corpo mesmo da duplicata. Dias depois. para sua surpresa. rece-
beu aviso do Cartório de Protesto de Títulos de São José dos Campos. indi-
cando a apresentação para protesto de duplicata correspondente à mesma
compra e venda e respectiva fatura. agora apresentada por JKLFactoring S/A.
com sede em Taubaté. dizendo-se endossatária do título de crédito. O prazo
para o pagamento da duplicata em Cartórioé nesta data. QUESTÃO:Como
advogado de Bar e Lanches X'{Z Ltda.. proponha a ação cabível. visando
impediro protesto do título.

..

z) (OAB/SP - 11111Exame) A empresa Beta Ltda. sacou uma duplicata de compra
e venda mercantilcontra a empresa ABC Ltda..com vencimentoem 30 dias.
Em seguida. procedeu ao desconto bancário do título. apresentando com-
provante de entrega de mercadoria falsificado. A empresa sacada jamais efe-
tuou a compra discriminada na duplicata. razão pela qual omitiu-se no seu
pagamento. quando cobrada pela instituição financeira. que apresentou o
título para protesto. No prazo para comparecimento ao cartório de protesto.
a empresa ABC Ltda. consulta-o(a). questionando sobre o que fazer para
evitar lavratura do protesto e para eximir-sedo pagamento da importância
referida no título. Indique as medidas judiciais adequadas para atender aos
interesses de seu cliente.

aa) (OAB/MS - 6311Exame) José de Arimatéia.comerciante atacadista na região
central de Campo Grande. vendeu a Hirondino diversos produtos para venda
no varejo. no período de novembro a dezembro de 1998. Para cada operação
de compra e venda foi emitida uma nota fiscal. com a especificação dos
produtos vendidos. bem como foi viabilizada a cobrança através de estabele-
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cimento bancário, com a emissão de boletos para pagamento.
Os boletos não foram pagos e, conseqüentemente, foram encaminhados para
protesto pelo banco, que, depois de efetivados os protestos, devolveu a
documentação à empresa de Arimatéia. Este, então, contratou advogado (você)
para cobrar a dívida judicialmente.
Verificando a documentação, foi constatado que: aI do total de 19 notas
fiscais, apenas 13 têm comprovante de entrega das mercadorias, b) não
foraJ;I1emitidas duplicatas, tendo sido protestados tão somente os boletos
bancários (avisos de pagamento). c) os produtos descritos nas notas fiscais
desprovidas de comprovante de entrega foram de fato vendidos e retirados
por Hirondino.
PERGUNTA-SE:poderá ser aforado processo de execução para cobrança do
crédito? Em caso afirmativo, é possível cobrar pela via executiva ainda que
não exista comprovação da entrega das mercadorias e, ainda, José de Arima-
téia sendo detentor de títulos executivos? Justifique a resposta, explicando o
procedimento a ser adotado.

bb) (OAB/MS- 632 Exame) Beroaldo, piscicultor na região de Terenos, foi citado
para pagar a quantia de R$32.000,00, em vinte e quatro horas, ou nomear bens
à penhora, sob pena de serem penhorados bens de seu patrimônio para ga-
rantia da execução.
Ao ouvir do oficial de justiça que se tratava de processo de execução, Beroal-
do teve certeza de que era processo ajuizado pelo Banco Larápio, onde
firmou contratos de câmbio no valor de U$25.000,00. Entretanto, surpreen-
deu-se Beroaldo ao saber que o exeqüente era um senhor chamado União
Cheiquespír. de quem nunca ouvira falar antes, e com quem nunca manteve
qualquer relação comercial.
Beroaldo, lendo a contra fé, viu que a execução tinha por objeto quatro dupli-
catas, no valor de R$8.000,00 cada uma. As duplicatas continham aceite,
sendo que a assinatura ali aposta não era a de Beroaldo.
Consultando um advogado (você), Beroaldo foi informado que, para discutir
questões como esta, a penhora é desnecessária, posto que a oposição de
embargos é dispensável.
PERGUNTA-SE:qual o procedimento sugerido a Beroaldo? Explique.

cc) (OAB/RJ- 03/00) Alfredo Jacques, diretor da Cia. Industrial Três Rios celebrou
um contrato de arrendamento de bens móveis com as Indústrias Reunidas
Ômega S/A, e quer saber se, com base neste contrato, pode sacar duplicatas
mercantis contra a arrendatária. Justifique a resposta.
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