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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0798062-02.2007.815.0000
ORIGEM      : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR          : Dr. Aluízio Bezerra Filho – Juiz Convocado para substituir o  

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     : Distribuidora de Alimentos Farias LTDA
ADVOGADO : Severino R. P. Pinheiro Brasil
1º APELADA : Boa Vista Fomento Mercantil LTDA
ADVOGADO   : Osifran de Jesus Castro
2º APELADA : Companhia de Produtos Confiança S/A
ADVOGADO   : Eduardo Teixeira de Castro Cunha

CIVIL –  Apelação  cível  – Ação  de
cancelamento  de  protesto  de  título
cumulada  com pedido  de  antecipação de
tutela jurisdicional e pedido de indenização
por  dano  moral –  Sentença  –
Improcedência  –  Irresignação  –  Ausência
de pagamento a favor do credor do título
cambial – Protesto – Legalidade – Ausência
de  dano  –  Manutenção  da  sentença  –
Desprovimento.

– Ao  receber  a  determinação  judicial  no
sentido de bloqueio de numerários devidos
à Companhia de Produtos Confiança S/A,
tendo conhecimento de que a duplicata já
tinha  sido  vendida  à  empresa  Boa  Vista
Fomento  Mercantil  LTDA,  a  recorrente
deveria  ter  comunicado  à  Justiça  do
Trabalho  o  fato  de  que  a  executada  nos
autos  da ação trabalhista  (Companhia de
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Produtos Confiança S/A) não mais detinha
direitos  creditícios  sobre  o  título  em
questão.

– Ao efetivar o depósito judicial de crédito
na justiça do trabalho, a recorrente realizou
o pagamento a favor de quem não mais era
o credor do título cambial.

–  Certo  é  que  não  houve  a  quitação  do
valor  a  que  tem  direito  a  Boa  Vista
Fomento  Mercantil  LTDA,  de  modo  que,
consequentemente, lançar mão do protesto
constitui ato legal da credora, não havendo
que se falar em cancelamento do protesto,
tampouco em indenização por dano moral.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento ao recurso de
apelação cível, nos termos do voto do relator de fl. 167.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA em face de COMPANHIA
DE PRODUTOS CONFIANÇA S/A  e  BOA VISTA FOMENTO MERCANTIL
LTDA, irresignada com a sentença de fls. 112/113 que, nos autos da ação de
cancelamento de protesto de título cumulada com pedido de antecipação de
tutela  jurisdicional  e  pedido  de  indenização  por  dano  moral,  julgou
improcedentes os  pedidos  deduzidos  na  inicial,  condenando  a  empresa
demandante em honorários na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa.

Em suas razões,  a apelante  narra que as
apeladas promoveram protesto de título em seu desfavor, com inscrição no
SERASA, por inadimplência de pagamento de título cambial no valor de R$
9.000,00 (nove mil reais), com vencimento em 26 de junho de 2006.
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Sustenta que  por determinação da Justiça
do Trabalho, promoveu o pagamento através de depósito judicial (fl. 20/21),
em favor de José Ribamar Correia Teles, exequente da empresa Companhia
de Produtos Confiança S/A  (segunda apelada).

Pleiteou,  por  fim,  o  provimento  do  apelo,
para julgar procedentes os pedidos exordiais. 

Devidamente intimadas, somente a primeira
apelada  (Boa Vista Fomento Mercantil  LTDA) apresentou contrarrazões  ao
recurso (fls. 124/134),  alegando, em síntese  que adquiriu da  Companhia de
Produtos  Confiança  S/A,  segunda  recorrida,  por  endosso,  o  crédito
consubstanciado na duplicata mercantil.

Informa que noticiou à parte autora  o fato
de  ser  a  nova  credora  do  título  cambial e  que  por  isso,  resta  legítima  a
cobrança do valor descrito no título, bem como o protesto, objeto da ação.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça apresentou parecer  pelo desprovimento do recurso
(fls. 143/149).

É o relatório. 

V O T O

Presentes os pressupostos recursais intrín-
secos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extin-
tivo ao direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade,
inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer ou do seguimento do re-
curso), conheço do recurso de apelação cível interposto.

Compulsando  os  autos,  vê-se  que  a
recorrente, em 01 de junho de 2006 (fl. 18), foi cientificada de que a empresa
Boa Vista Cobrança e Serviços LTDA (primeira recorrida) adquiriu os direitos
creditórios  da  empresa  Companhia  de  Produtos  Confiança  S/A,  segunda
apelada.

Em 07 de junho de 2006 (fl. 20), recebeu
mandado judicial de bloqueio emanado da Justiça do Trabalho para bloquear
numerários  que  viessem  a  ser  repassados  à  Companhia  de  Produtos
Confiança S/A.

Diante disso, a apelante efetivou, em 26 de
junho de 2006 (fl.  21) o depósito judicial de crédito, quando o crédito não
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mais pertencia à Companhia de Produtos Confiança S/A. 

Neste  sentido,  a  apelante  ao  receber  a
determinação  judicial  no  sentido  de  bloqueio  de  numerários  devidos  à
Companhia  de  Produtos  Confiança  S/A,  tendo  conhecimento  de  que  a
duplicata já tinha sido vendida à empresa Boa Vista Fomento Mercantil LTDA,
deveria ter comunicado à Justiça do Trabalho o fato de que a executada nos
autos da ação trabalhista (Companhia de Produtos Confiança S/A) não mais
detinha direitos creditícios sobre o título em questão.

Assim, a recorrente, ao efetivar o depósito
judicial  de crédito na justiça do trabalho, realizou o pagamento a favor de
quem não mais era o credor do título cambial.

Dito isso, certo é que não houve a quitação
do valor a que tem direito a Boa Vista Fomento Mercantil LTDA, de modo que,
consequentemente, lançar mão do protesto constitui ato legal da credora, não
havendo  que  se  falar  em  cancelamento  do  protesto,  tampouco  em
indenização por dano moral.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo
“in totum” a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao
Exmo. Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  Juiz
Convocado,  com jurisdição plena, em substituição a  Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

Dr. Aluízio Bezerra Filho 
Juiz Convocado – Relator
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