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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022174-11.2009.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1º APELANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior
2º APELANTE: DCP – Distribuidora de Livros
ADVOGADO: Yuri Simpson Lobato
APELADO: Comercial Gabriel de Material de Papelaria e Livraria 
ADVOGADA: Roberta de Lima Viegas

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  DISCUSSÃO  QUE
ENVOLVE QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA PROMOVIDA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM
O  MÉRITO E  COM  ESTE  SERÁ  ANALISADO.  MÉRITO.
DUPLICATAS.  PAGAMENTO  EFETUADO  ANTES  DO
VENCIMENTO.  PROTESTO  INDEVIDO.  ENDOSSO-MANDATO.
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOBSERVÂNCIA
DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
BANCO  E  DO  MANDANTE.  ENTENDIMENTO  DO  STJ.
CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
DEVER  DE  INDENIZAR  QUE  SE  IMPÕE.  QUANTUM
REPARATÓRIO EM PATAMAR ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS
PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  INCABÍVEL.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO INDEVIDO NOS MOLDES DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 42 DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE  MINORAÇÃO.
DESACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.
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1. Do STJ: “Em regra, a instituição financeira que recebe título
de  crédito  por  endosso-mandato  não  é  responsável  pelos
efeitos  de  eventual  protesto  indevido,  exceto  se  exceder  os
poderes  do  mandato,  agir  de  modo  negligente  ou,  caso
alertada  sobre  falha  do  título,  levá-lo  a  protesto.”  (AgRg no
AREsp 592.728/RJ,  Relator:  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA
TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

2. Tratando-se  de  endosso-mandato,  o  banco  mandatário
responde por eventuais danos oriundos do protesto indevido,
quando se torna omisso no dever de conferir a regularidade das
cártulas,  especialmente  a  realização  ou  não  do  pagamento,
para assegurar-se da plenitude dos direitos cambiários e ser,
em consequência, considerado terceiro de boa-fé.

3. “(…) é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco
e do mandante é solidária.” (STJ, AgRg no AREsp 586.453/PR,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
16/06/2016, DJe 03/08/2016).

4. Do STJ: “O dano moral nas hipóteses de protesto indevido
configura-se  in  re  ipsa.  Precedentes”.  (AgRg  no  REsp
1229324/SP,  Relatora:  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 28/09/2015).

5.  Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por  danos  morais  pode  ser  revisto  tão-somente  quando  a
condenação  for  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente
caso.

6.  A repetição de indébito não é cabível quando configurada,
apenas, a cobrança indevida, sem que haja o pagamento do
respectivo valor.

7. Uma vez fixado em consonância com a norma processual
civil  vigente,  não há que se falar  em reforma do percentual
estabelecido no 1º grau, a título de honorários advocatícios.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar provimento
parcial às apelações. 

BANCO  BRADESCO  S/A  e DCP  DISTRIBUIDORA  DE  LIVROS
interpuseram apelações cíveis contra a sentença (f. 214/218) proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Capital, nos autos da ação declaratória de
inexistência  de  débito  c/c  reparação  por  danos  morais  e  repetição  de
indébito ajuizada por COMERCIAL GABRIEL DE MATERIAL DE PAPELARIA
E LIVRARIA LTDA, que julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes
termos:

“(…)
a)  Declarar a inexistência da dívida de R$ 18.568,82 (dezoito mil,
quinhentos  e  sessenta  e  oito  reais  e  oitenta  e  dois  centavos)  da
autora para com a parte demandada.
b) Tornar em definitivo a tutela deferida inicialmente nos termos
do artigo 273, I, do CPC, e assim decretar a anulação definitiva dos
protestos e da restrição cadastral imposta ao nome do autor junto ao
SERASA e SPC. 
c) Condenar os promovidos solidariamente nos termos do artigo 42
do CDC, a devolverem em dobro à autora a importância que lhe foi
cobrada indevidamente de R$ 18.568,82, perfazendo assim o total de
R$ 37.1737,64 (trinta e sete mil cento e trinta e sete reais e sessenta
e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação e correção monetária com base no IPC, a contar do
ilícito, qual seja a data do protesto.
d) Condenar os mesmos réus, solidariamente nos danos morais que
causaram à promovente no importe de R$ 18.568,82 (dezoito mil,
quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos), valor
pelo qual foi a empresa autora protestada, e negativada, acrescido de
juros  de mora a base 1,0% 9um por cento)  ao mês,  a  partir  da
citação, além de correção monetária com base no INPC, a contar da
data desta sentença (…).
Condeno ainda as mesmas demandadas ao pagamento das custas,
despesas, e honorários advocatícios, desde já fixo em 20% sobre o
valor total da condenação (art. 20, § 3º, do CPC).”

O  primeiro  apelante (BANCO BRADESCO S/A)  sustenta  as
seguintes teses (f. 228/248):

(1) ilegitimidade passiva ad causam, vez que a autora negociou
com  a  DCP  –  Distribuidora  de  Livros  Ltda.,  cabendo  a  esta  toda  a
responsabilidade pelos danos eventualmente suportados;

(2) se a cobrança da dívida se deu por força de irregularidades
na emissão das duplicatas por parte do sacador, não pode o banco ser
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responsabilizado pela irregularidade do protesto, tendo em vista que agia
em nome do mandante;

(3) se o autor quitou o título, caberia à segunda ré solicitar a
baixa deste para o banco;

(4)  no  protesto  indevido  realizado  por  meio  de  endosso-
mandato a instituição financeira só será responsável quando for nítida sua
conduta culposa;

(5) não houve comprovação do dano moral;

(6) o valor da indenização deve ser minorado;

(7)  improcedência  do  pedido  de  antecipação  dos  efeitos  da
tutela;

(8) é incabível a repetição do indébito, posto que não houve
pagamento indevido de valores.

Ao final, pugnou  pelo provimento do recurso, para que seja
excluído da lide e, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório e
a improcedência do pedido inicial.

Já a  segunda apelante (DCP DISTRIBUIDORA DE LIVROS)
aduz, em síntese:

 
(1)  a  impossibilidade de  aplicação do  CDC,  por  tratar-se de

relação nitidamente comercial;

(2) sendo inaplicável o CDC, não há que se falar em restituição
em dobro com esteio no art. 42, parágrafo único, desse diploma legal;

(3) que a recorrida não pagou nenhum valor indevido, apenas o
que realmente devia, sendo incabível qualquer restituição;

(4) os danos advindos da negativação reputada indevida não
restaram comprovados;

(5) que o valor da indenização se revela excessivo.

Ao final, requereu a exclusão da restituição em dobro, já que
só houve cobrança e não pagamento, bem como a redução da indenização
e dos honorários advocatícios.

Nas  contrarrazões a parte autora suscita a intempestividade
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do segundo apelo e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (f.
264/274).

Parecer da  Procuradoria de Justiça sem manifestar-se sobre o
mérito do recurso, por entender ausente o interesse público (f. 280).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
    Relator

Preliminarmente, rechaço a alegação de intempestividade do
segundo apelo, suscitada nas contrarrazões. 

No caso em tela, como os litisconsortes são representados por
diferentes procuradores, a contagem do prazo para recorrer é em dobro,
conforme  exegese  do  art.  191  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
aplicável à espécie, nos termos do Enunciado Administrativo nº 2, do STJ,
aprovado pelo Plenário na sessão de 09/03/2016.1 

Dessarte, recebo ambas as apelações, porquanto presentes
os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos.

Outrossim, convém consignar que a prefacial de legitimidade
passiva do  Banco  Bradesco  S/A  (primeiro  apelante)  para  figurar  na
presente ação, na qual se discute a regularidade dos protestos levados a
efeito pelo banco mandatário, em caso de endosso-mandato,  é matéria
que deverá ser analisada em conjunto com o mérito,  porquanto,
dependendo da situação, o banco poderá ou não ser responsabilizado.

O cerne da questão submetida à esta Corte consiste em
analisar a responsabilidade das pessoas jurídicas pelo protesto
indevido  dos  títulos  de  crédito  (duplicatas),  nos  quais  figura
como sacado o apelado, e que ensejou na inserção indevida desse
no rol dos inadimplentes. 

A doutrina e a jurisprudência majoritárias têm consolidado o
entendimento de que o endosso-mandato não transfere a propriedade do
título. Assim, o endossante é o verdadeiro titular do crédito, ao contrário
do banco apresentante e do banco favorecido, que seriam uma espécie de

1 Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas
até  então pela  jurisprudência  do Superior  Tribunal  de  Justiça.  (AgInt  no AREsp 871.074/MS,  Rel.  Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
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mandatário. 

Acerca da responsabilidade da instituição financeira nos casos
de  protesto indevido, cujo título foi recebido por endosso-mandato, o
Colendo STJ vem entendendo que “em regra, a instituição financeira que
recebe título  de crédito  por  endosso-mandato não é responsável  pelos
efeitos de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes do
mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título,
levá-lo a protesto” (AgRg no AREsp 592.728/RJ, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Nesse  viés,  tratando-se  de  endosso-mandato,  o  mandatário
responde por eventuais danos oriundos do protesto indevido, quando se
queda  omisso  no  dever  de  conferir  a  regularidade  das  cártulas,
especialmente a realização ou não do pagamento, para assegurar-se da
plenitude  dos  direitos  cambiários  e  ser,  em consequência,  considerado
terceiro de boa-fé. Esse é o posicionamento do STJ, in verbis:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
ENDOSSO-MANDATO.  PROTESTO  INDEVIDO.  CONDUTA
NEGLIGENTE.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  REDUÇÃO.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.  1.  A  instituição  financeira  que  recebe
título  de  crédito  por  endosso-mandato  não  é  responsável  pelos
efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do
mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do
título, levá-lo a protesto. 2. No caso, o acórdão recorrido concluiu
que,  "se  as  instituições  que  promoveram  a  cobrança  dos
títulos  não  cuidaram em se  certificar  da  regularidade  das
cártulas, especialmente da realização ou não do pagamento,
da existência de aceite na duplicata ou prova da prestação
dos serviços, devem responder efetivamente por sua atuação
negligente". 3. Acrescente-se que a revisão do julgado, no sentido
de que o protesto era devido, demandaria a análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que
dispõe:  "A  pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja
recurso especial." 4. Não há como se conhecer do alegado exagero
no montante fixado a título de indenização por danos morais, por se
tratar  de  inovação  recursal  trazida  apenas  em  sede  de  agravo
regimental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 304.046/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/08/2014, DJe 02/09/2014). Grifei e Negritei.

In  casu,  as  dívidas  que  ensejaram  a  emissão  dos  títulos
(duplicatas)  foram devidamente  quitadas  pela  autora/apelada  nos  seus
respectivos  vencimentos,  conforme  atestam os  boletos  bancários  e  os
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comprovantes de pagamento (f. 28/33). Portanto, queda iniludível que os
protestos  foram  indevidos.  Aliás,  esse  ponto  sequer  é  objeto  de
insurgência pelas promovidas/apelante.

No que pertine à inserção do nome da parte autora no rol dos
inadimplentes, em que pese não constar nos autos comprovante advindo
dos órgãos de proteção ao crédito, as promovidas, quando contestaram o
pedido inicial,  não se insurgiram contra essa alegação, nem mesmo na
fase  recursal,  de  modo  que  a  discussão  paira  sobre  a  questão  da
responsabilidade atribuída às recorrentes pelos protestos indevidos.

Nesse caso específico, o banco endossatário é parte legítima
e responsável pelos danos advindos à empresa demandante, pois cabe à
instituição bancária, que promove a cobrança dos títulos, certificar-se da
regularidade  das  cártulas,  especialmente  da  realização  ou  não  do
pagamento, devendo responder efetivamente por sua atuação negligente
nesse ponto.

Destaco o seguinte aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO
DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO.   INSTITUIÇÃO   FINANCEIRA.
CONDUTA  NEGLIGENTE.  INEXISTÊNCIA.  TEORIA  DA  CAUSA
MADURA.  AGRAVO  INTERNO  NÃO  PROVIDO.  1.  Em  regra,  a
instituição  financeira  que  recebe  título  de  crédito  por
endosso-mandato   não   é   responsável   pelos  efeitos  de
eventual protesto  indevido, exceto se exceder os poderes do
mandato, agir de modo  negligente  ou, caso alertada sobre
falha  do  título,  levá-lo  a  protesto  (REsp   1.063.474/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17.7.2011). 2.
No  caso  concreto,   o  Tribunal  a  quo concluiu  que a  instituição
financeira  não incorreu em ato culposo, visto que não se pode dizer
que  o  protesto  foi  indevido,  ficando demonstrado, com as provas
carreadas  aos  autos,  que a CEF agiu com a diligência necessária à
comprovação da regularidade no endosso. 3.  Não  há violação ao
direito de defesa da parte quando a Corte de origem,  entendendo
ser  desnecessária a produção de novas provas e considerando   estar
a   causa   pronta   para  julgamento,  julga imediatamente  o  pedido
na  apelação,  em respeito ao princípio da celeridade  processual.
Inteligência  do art. 515, § 3º, c/c o art. 330, ambos do CPC/1973).
4.  Modificar  as  conclusões a que chegou a Corte de origem, de que
inexistiu  conduta negligente da CEF e de que a causa estaria madura
para  julgamento,  de  modo  a  acolher  a tese da parte recorrente,
demandaria  reexame  do  acervo fático-probatório dos autos, o que
é inviável  em  recurso  especial, sob pena de violação da Súmula 7
do STJ. 5.Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
592.728/RJ,  Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 03/08/2016). Grifei.
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E deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DUPLICATA.  AUSÊNCIA  DE  ACEITE
CAMBIAL  PELO  SACADO.  PAGAMENTO  DO  DÉBITO  QUE
SUPOSTAMENTE  ENSEJOU  A  EMISSÃO  DO  TÍTULO.  DÍVIDA
INEXISTENTE.  PROTESTO  INDEVIDO.  ENDOSSO-MANDATO.
NEGLIGÊNCIA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  FALHA DO TÍTULO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO
BANCO  MANDATÁRIO  CONFIGURADA.  CARACTERIZAÇÃO  DO  ATO
ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ENTENDIMENTO PACIFICADO
NO  STJ.  DEVER  DE  INDENIZAR  QUE  SE  IMPÕE.  QUANTUM
REPARATÓRIO  EM  PATAMAR  ADEQUADO.  OBSERVÂNCIA  AOS
PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O
DISPOSTO  NO  ART.  20,  §3º,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DOS
APELOS. 1. STJ: "(...) em regra, a instituição financeira que recebe
título  de  crédito  por  endosso-mandato  não  é  responsável  pelos
efeitos de eventual protesto indevido, exceto se exceder os poderes
do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha
do título, levá-lo a protesto." (STJ, AgRE 414.558-SC 2013/0344648-
4, Relator Ministro Raul Araújo, DJE: 02/03/2015). 2.  Tratando-se
de  endosso-mandato,  o  banco  mandatário  responde  por
eventuais  danos oriundos do protesto indevido,  quando se
queda omisso no dever de conferir a existência de regular do
aceite cambial pelo sacado ou a origem e a regularidade da
emissão do título para assegurar-se da plenitude dos direitos
cambiários e e ser, em consequência, considerado terceiro de
boa-fé. 3. STJ: “ O dano moral nas hipóteses de protesto indevido
configura-se in  re  ipsa.  Precedentes”.  (AgRg no REsp 1229324/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
15/09/2015, DJe 28/09/2015).  4. Nos termos da jurisprudência da
Corte Cidadã, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de  indenização  por  danos  morais  pode  ser  revisto  tão-somente
quando a condenação for irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
5. Honorários advocatícios fixados dentro dos critérios estabelecidos
no  art.  20,  §3º,  do  CPC,  não  merecendo  reforma.  (Processo  nº
0038675-69.2011.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator:
Juiz Onaldo Rocha de Queiroga, convocado, em substituição à Desª
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA, julgado em 15-12-
2015). Grifei. 

Nos  autos  não  há  provas de  que  essas  exigências  foram
observadas pelo banco (primeiro apelante) no seu dever de cautela, na
medida em que levou a protesto duplicatas devidamente quitadas em seus
vencimentos. Portanto, não há dúvidas de que a instituição financeira agiu
de modo  negligente, pois não se certificou do pagamento das cártulas
antes de levá-las a protesto.
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O banco não comprovou que cumpriu  seu dever  de cautela,
para assegurar-se da plenitude dos direitos cambiários e ser considerado
terceiro de boa-fé. 

A  segunda apelante também é responsável pelos protestos
reputados indevidos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na
hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do
mandante é solidária, senão, veja-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA.
PROTESTO  INDEVIDO.    AUSÊNCIA   DE   CERCEAMENTO   DE
DEFESA.   RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.    PAGAMENTO    DO
TÍTULO.   REGULARIDADE.   SÚMULA   7/STJ.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. RESPEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em
exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos  recursos
interpostos   com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas   até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça." 2.   Afirma  a  agravante  que o Banco do
Brasil era responsável pela cobrança  do  título,  pretendendo
demonstrar,  com  a  produção de provas,  a responsabilidade
exclusiva da  instituição financeira pelo  protesto  indevido.
Ocorre que é firme a jurisprudência desta Corte no   sentido
de    que,    na    hipótese    de    endosso-mandato,    a
responsabilidade  do  banco e do mandante é solidária. Assim,
não há falar  em  cerceamento  de  defesa, pois a produção da prova
em nada alteraria o resultado da demanda. 3. O Tribunal de origem
entendeu que o pagamento do título se deu na forma correta, já que
é pagável em qualquer instituição financeira. Assim,  acolher  a  tese
da agravante, no sentido de que o pagamento teria  sido  feito  de
forma   não   prevista,   demandaria  revisão  do  conjunto  fático-
probatório  dos  autos,  providência  que  encontra  óbice  na  Súmula
7/STJ. 4.  A  análise  da  ocorrência  de sucumbência recíproca não
leva  em  conta  apenas  o  número  de  pedidos  que  foram  ou  não
acolhidos, mas sim a  proporcionalidade  do  decaimento, ou seja, no
quanto  autor  e  réu  foram  vencidos   e   vencedores.   Assim,   o
Tribunal, ao considerar a proporcionalidade   do  decaimento  para
fixar  os  percentuais  de sucumbência  (25%  e 75%), não se afasta
da regra do art. 21, caput, do CPC/73. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
Grifei e Negritei.

No mesmo diapasão, assim já decidiu esta Corte, in verbis: 
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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
1.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  BANCO
ENDOSSATÁRIO E EMPRESA EMITENTE QUE DEVEM FIGURAR NO
POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. DUPLICATAS
PROTESTADAS  EMITIDAS  EM  VALORES  DIVERSOS  DOS
PACTUADOS.  RECONHECIMENTO  PELA  PRÓPRIA  EMPRESA  RÉ.
PROTESTOS  INDEVIDOS.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS
RECURSOS APELATÓRIOS. -  A jurisprudência, inclusive do STJ,
é pacífica no sentido da legitimidade passiva tanto do banco
endossatário,  quanto da empresa emitente,  em ações que
versam  sobre  cancelamento  de  protesto  indevido.  -  "Nos
termos da jurisprudência do STJ, o banco, em endosso- mandato, só
responde pelo protesto indevido quando exorbitar os poderes ou em
razão de falha na prestação do serviço". (AgRg nos EDcl no REsp
1083711/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA
TURMA,  julgado  em  20/11/2014,  DJe  04/12/2014).  -  Em  tutela
cautelar  é  totalmente  justa  a  determinação  de  sustação  dos
protestos baseados em notas fiscais sobre as quais existem erros na
sua confecção. - Rejeição da preliminar e desprovimento dos apelos.
(Processo nº 0006167-26.2011.815.0011, 2ª Câmara Especializada
Cível,  de minha relatoria,  Juiz  Convocado em substituição à Desª
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA, julgado em 30-
08-2016). Negritei.

Quanto à fixação de indenização por  danos morais, entendo
que  a sentença deve permanecer incólume,  visto  que, como dito,
restou caracterizado o ato ilícito.  Ademais,  segundo já se posicionou o
Colendo STJ, “o dano moral nas hipóteses de protesto indevido configura-
se in re ipsa. Precedentes”.2 

A indenização por dano moral deve representar para a vítima
uma satisfação  capaz  de  amenizar  o  sofrimento  experimentado.  Desse
modo, a eficácia da reparação está na aptidão de promover tal satisfação
em justa medida, conforme o princípio da proporcionalidade, de modo que
não signifique  um enriquecimento  sem causa para  a  vítima e  produza
impacto  suficiente  no  causador  do  mal,  a  fim  de  evitar  que  venha  a
cometer novo ato ilícito que provoque dano.

Humberto Theodoro Júnior afirma o seguinte sobre o assunto:

O mal  causado  à  honra,  à  intimidade,  ao  nome,  em princípio,  é
irreversível. A reparação, destarte, assume o feito apenas de sanção
à conduta ilícita do causador da lesão moral. Atribui-se um valor à
reparação, com o duplo objetivo de atenuar o sofrimento injusto do
lesado e de coibir a reincidência do agente na prática de tal ofensa,

2 AgRg no REsp 1229324/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/09/2015,
publicação: DJe 28/09/2015.
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mas não como eliminação mesma do dano moral.3 

In casu, para a estipulação do  valor indenizatório é mister
analisar a gravidade dos danos sofridos pela vítima, a repercussão do fato,
bem como a condição econômica das partes. 

Como já foi dito, a indenização não pode ser tão vultosa que
chegue a causar um enriquecimento ilícito, nem tão ínfima que não sirva
de  impedimento  a  novas  práticas  ilícitas.  Duas  são  as  finalidades  da
indenização: punir o agente e ressarcir a vítima pelos danos sofridos.

Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto tão-somente quando a condenação for irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 

Observados esses aspectos,  entendo que o valor  fixado pelo
Juiz de 1º grau é adequado, considerando-se a condição econômica das
partes,  a  repercussão  do  fato,  o  caráter  punitivo  da  condenação  e  a
natureza preventiva em relação à prática de nova conduta ilícita.

Ademais,  restou  incontroverso  nos  autos  que  o  autor
chegou a ser negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito,
o que implica no agravamento do dano sofrido. 

A fixação do  quantum  indenizatório não pode levar em conta
apenas o porte econômico, como quer alegar o banco, mas também uma
série de fatores, conforme já dito.  Assim, entendo que  não cabe sua
redução,  pois o valor da indenização é proporcional aos danos morais
provocados. Eventual alteração não seria condizente com a extensão dos
danos.

Destaco, adiante, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul acerca da matéria:

Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em valor
consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição familiar,
cultural,  política,  social  e  econômico-financeira  do  ofendido  e  as
condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de modo que a
indenização consiga trazer satisfação para o ofendido, sem configurar
enriquecimento  sem causa,  e,  ainda,  uma sanção para  o  ofensor.
APELO PROVIDO.4 

3 A liquidação do dano moral. Ensaios Jurídicos – O Direito em Revista, IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização
Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509.

4 Apelação Cível n. 70021226147, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Marilene Bonzanini
Bernardi, Julgado em 21/11/2007.
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Desse modo, entendo adequada a quantia fixada pelo Juízo  a
quo, pois  observa os  critérios  de proporcionalidade e razoabilidade,  ou
seja, a capacidade econômica do ofensor e a condição social da vítima,
bem como a intensidade e duração do sofrimento vivenciado pelo autor. 

Sendo assim, indefiro o pedido de minoração.

No  que  pertine  à  repetição  de  indébito,  entendo  que  as
apelações devem prosperar.

A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do
Código de Defesa do Consumidor é cabível quando configurada a cobrança
indevida e o pagamento do respectivo valor.

In  casu,  além de inaplicável  o  CDC,  pois  a relação entre as
partes é de cunho comercial e não consumerista, não houve pagamento
indevido. Os títulos foram protestados indevidamente justamente porque
as dívidas foram pagas em seus vencimentos, não havendo pagamento
em duplicidade  capaz  de  ensejar  na  obrigatoriedade  de  devolução  de
valores.

A  repetição  de  indébito  não  é  cabível  quando  configurada,
apenas, a cobrança indevida, sem que haja o pagamento do valor.

Por fim, descabe falar em reforma do percentual estabelecido
no primeiro grau, a título de honorários advocatícios, pois fixados em
consonância com a norma processual civil vigente (CPC de 1973).

Diante do exposto,  dou provimento parcial às apelações,
apenas para extirpar da condenação a devolução em dobro da importância
de R$ 18.568,82 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta
e dois centavos),  que totaliza R$ 37.137,64 (trinta e sete mil,  cento e
trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), mantendo incólumes os
demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor
CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição  plena,  para  substitutir  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).
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Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor FRANCISCO
ANTÔNIO DE SARMENTO VIEIRA, Promotor de Justiça Convocado. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 13
de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                            Relator 

 


	ACÓRDÃO
	ADVOGADO: Wilson Sales Belchior

