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EMENTA: AÇÕES CONEXAS. DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE
TÍTULO  DE  CRÉDITO  C/C  CANCELAMENTO  DE  PROTESTO  E  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PROTESTOS  INDEVIDOS
DUPLICATAS  FRIAS.  PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES.  PRELIMINAR  DE
DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO INTERPOSTO
POR DOIS LITISCONSORTES. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO APENAS
DE  UM  PREPARO.  REJEIÇÃO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  TEORIA  DA
ASSERÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO COM LASTRO APENAS
NA  ARGUMENTAÇÃO  DA  INICIAL.  LEGITIMIDADE  CONFIGURADA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  ALGUNS  TÍTULOS  APRESENTADOS  POR
ENDOSSATÁRIOS-MANDATÁRIO  E  OUTROS  POR  ENSOSSATÁRIOS
TRANSLATIVOS.  ENDOSSO-MANDATO.  RESPONSABILIDADE  DO
ENDOSSANTE DE CANCELAR O PROTESTO E RESPONDER PELOS DANOS
MORAIS.  ENDOSSO  TRANSLATIVO.  RESPONSABILIDADE  DO
ENDOSSATÁRIO,  RESSALVADO  O  DIREITO  DE  REGRESSO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  ATENDIMENTO  AO VIÉS  PREVENTIVO/PEDAGÓGICO.
MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE ATENDE
AO DISPOSTO NAS ALÍNEAS “A” A “C” DO §3º DO ART. 20, DO CPC DE
1973,  ENTÃO  APLICÁVEL.  JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.
RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.  EVENTO  DANOSO.
DESPROVIMENTO DE ALGUNS APELOS E PROVIMENTO DOS DEMAIS.

1.  É  desnecessária  a  emissão  de  dois  preparos  se,  a  despeito  de  serem dois  os
Recorrentes, somente um recurso foi interposto.

2. “As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa,
definem-se  da  narrativa  formulada  inicial,  não  da  análise  do  mérito  da  demanda
(teoria  da  asserção),  razão  pela  qual  não  se  recomenda  ao  julgador,  na  fase



postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares.” (REsp 1561498/RJ, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016,  DJe
07/03/2016)

3. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o
endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se
extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no
caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de
higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

4.  O endossatário que recebe,  por  endosso translativo,  título  de crédito contendo
vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata,
responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de
regresso contra os endossantes e avalistas. (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)

5.  Fixada  a  indenização  por  danos  morais  em  valor  que  atende  ao  seu  caráter
preventivo/pedagógico, não é cabível a sua redução.

6. Os honorários advocatícios arbitrados em Sentença proferida sob a vigência do
CPC de 1973 deve  atender  ao disposto nas  alíneas  “a” a  “c” do §3º  do art.  20,
daquele Diploma.

7. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.” (Súmula 54, do STJ). 

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÕES N.º 0048651-23.1999.815.2001, em que figuram como partes, Banco
Alvorada  S/A,  Banco  Bradesco  S/A,  Banco  Itaú  S/A,  Banco  Fibra  S/A,  Banco
Santander (Brasil) S/A, Banco Itaucard S/A, Credinor Factoring Fomento Comercial
e PB Combustíveis Comércio e Representação Ltda..

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em  CONHECER  DAS  APELAÇÕES,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
DO  BANCO  FIBRA  S/A,  BANCO  SANTANDER  (BRASIL)  S/A  (BANCO
NOROESTE S/A),  E  CREDINOR  FACTORING  FOMENTO COMERCIAL E
DAR  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS  MANEJADOS  PELOS  BANCOS
BRADESCO, ITAÚ, BOAVISTA, ALVORADA (BANCO EXCEL ECONÔMICO
S/A) E ITAUCARD (BANCO BANDEIRANTES S/A).

VOTO

Banco Alvorada S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Boavista S/A, Banco
Itaú S/A, Banco Fibra S/A, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Itaucard S/A e
Credinor Factoring Fomento Comercial interpuseram Apelações contra a Sentença
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 549/561, nos autos
da Ação Declaratória de Desconstituição de Títulos de Crédito c/c Cancelamento de
Protesto  e  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  ajuizadas  pela  PB
Combustíveis Comércio e Representação Ltda. em desfavor dos Apelantes e da



OPP – Organização Pernambucana de Pneus, da Negocial Factoring Fomento
Comercial,  do  Banco  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  S/A,  do  Banco
Bamerindus S/A, do Banco do Brasil S/A e do Unibanco S/A. 

O  referido  Decisum julgou  procedente  o  pedido  constante  da  Ação
Declaratória,  determinando o cancelamento definitivo dos protestos de título e de
eventuais inscrições do nome da Promovente em cadastros de restrição ao crédito,
condenando todos os Promovidos a pagar, cada um, as despesas do processo e os
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando também
procedente  o  pleito  alusivo  à  Ação  Indenizatória,  para  condenar  a  OPP  –
Organização Pernambucana de Pneus, a Credinor Factoring Fomento Comercial, o
Banco do Noroeste S/A, o Banco Bradesco S/A, o Banco Fibra S/A, o Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A, o Banco Bamerindus S/A, o Banco Itaú S/A, o
Banco do Brasil S/A, e o Unibanco S/A, a pagar indenização por danos morais, cada
um, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária pelo
INPC  desde  sua  publicação  e  juros  de  mora  a  partir  dos  protestos  indevidos,
condenando-os, ainda, ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o
valor da condenação.

Em suas  razões,  562/573,  o  Banco  Alvorada  S/A,  incorporador  do  Banco
Excel  Econômico S/A,  alegou que agiu como mero portador  do título de crédito
protestado, não podendo ser responsabilizado por conduta realizada por terceiro, no
caso,  da  OPP – Organização Pernambucana de Pneus,  motivo  pelo  qual  não são
cabíveis os danos morais ou, caso mantida a condenação, sejam estes reduzidos.

O  Banco  Bradesco  S/A  e  o  Banco  Boavista  S/A,  em  seu  Recurso  de  f.
601/613,  repisaram  a  mesma  argumentação  do  Banco  Alvorada,  por  possuir  os
mesmos causídicos.

O  Banco  Itaú  S/A,  f.  640/664,  arguiu  preliminarmente  sua  ilegitimidade
passiva pelo fato de ter se limitado a ser a apresentante do título que lhe foi repassado
por endosso-mandato, não tendo sido o causador do dano, e, no mérito, asseverou a
possibilidade da duplicata ser protestada por boleto bancário, a falta de comprovação
dos danos por ausência de nexo causal, a exorbitância dos honorários advocatícios
fixados nas Ações e do quantum arbitrado na Indenizatória e a aplicação dos juros de
mora a partir da citação.

O  Banco  Fibra  S/A,  f.  666/674,  aduziu  que  o  endosso-mandato  não  gera
responsabilidade  e  que  a  OPP –  Organização  Pernambucana  de  Pneus  foi  quem
causou a lesão à Apelada, acrescentando que o valor dos danos morais foi excessivo.

O Banco Santander (Brasil) S/A, sucessor do Banco Noroeste S/A, 762/775,
suscitou  preliminarmente  sua  ilegitimidade  passiva,  por  entender  que  não foi  ele
quem emitiu  os  títulos  protestados,  mas  a  OPP – Organização Pernambucana de
Pneus e, no mérito, argumentou a ausência de conhecimento das irregularidades das
duplicatas a ele endossadas, a exorbitância do valor da indenização, o marco inicial
dos juros de mora a  partir  da citação e  a necessidade de redução dos honorários
arbitrados em ambas as Demandas.

O Banco Itaucard S/A, incorporador do Banco Bandeirantes S/A, f. 865/878,
arguiu sua ilegitimidade passiva, uma vez que apenas cobrou a duplicata que lhe foi
apresentada e, no mérito, alegou a inexistência de ilícito, a culpa exclusiva da OPP –



Organização Pernambucana de Pneus,  a falta de comprovação do dano moral e a
necessidade de redução do montante arbitrado.

A  Credinor  Factoring  Fomento  Comercial,  895/903,  também  suscitou  sua
ilegitimidade passiva, alegando que encaminhou o título a protesto para garantir o
seu  direito  de  regresso  contra  o  devedor  originário  e,  no  mérito,  apontou  a
responsabilidade da faturizada, no caso, da OPP – Organização Pernambucana de
Pneus, pela certeza e liquidez do título objeto do contrato de factoring, acrescentando
que  a  indenização  é  excessiva,  porquanto  foi  arbitrada  no  mesmo  montante  da
verdadeira causadora do dano, impugnando, ao final, o  quantum  fixado a título de
honorários na Ação Declaratória,  considerando o baixo volume de trabalho que a
Demanda proporcionou.

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões para aos Apelos, f.  915/921,
922/929,  930/936,  937/943,  944/950  e  951/957,  arguindo a  deserção do Recurso
manejado pelo Banco Bradesco S/A e Banco Boavista S/A, ao argumento de que foi
pago apenas um preparo e, no mérito, rechaçando as teses recursais.

A Procuradoria de Justiça, f. 962/965, opinou pela rejeição das preliminares
de  ilegitimidade  passiva  e  de  deserção  e  não  ofereceu  parecer  meritório,  ao
entendimento de que não estão presentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Conheço das Apelações, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A preliminar de deserção quanto à Apelação do Banco Bradesco e do Banco
Boavista S/A não rende acolhida,  vez que foi interposto apenas um Recurso para
ambos, não havendo necessidade de recolhimento de dois preparos.

Com relação à  prefacial  de  ilegitimidade passiva  ad causam suscitada por
alguns  dos  Recorrentes,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  as  condições  da  ação  devem  ser  verificadas,
essencialmente, à luz das alegações feitas na petição inicial, aplicando-se a chamada
“Teoria da Asserção”.1

A Apelada  alegou  na  Exordial  que  as  instituições  promovidas,  devem ser
responsabilizadas pelos protestos dos títulos emitidos fraudulentamente pela OPP –
Organização Pernambucana de Pneus,  já que lhes caberia ter  a cautela necessária
para verificar sua autenticidade e regularidade antes do ato de constrição ao crédito.

Resta  evidenciada,  portanto,  a  legitimidade  dos  Recorrentes,  porquanto  a
1 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE
COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC.
OMISSÃO  INEXISTENTE.  REFORMA  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.  INTERESSE
PROCESSUAL.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  APLICABILIDADE  DA
TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. [...].2. As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa,
definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção),
razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais
preliminares.  [...].  (REsp  1561498/RJ,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)



apreciação do mérito da lide é que resolverá se eles devem ser responsabilizados
pelos protestos, não sendo possível esse exame por meio de preliminar.

Rejeito, pois, as preliminares arguidas.

Passo ao mérito.

Infere-se dos autos a realização de diversos protestos em nome da Apelada de
títulos  apresentados  ou  creditados  pelas  instituições  financeiras  demandadas,
confeccionados pela OPP – Organização Pernambucana de Pneus, o que ensejou o
ajuizamento de Ação Declaratória de Desconstituição de Protestos c/c Cancelamento
de Protesto e de Ação Indenizatória por Danos Morais sob a alegação de que nunca
realizou transação comercial de qualquer natureza com essa empresa.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sede  de  julgamento  de  Recursos
Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que o endossatário que recebe o título,
atuando  sob  as  ordens  do  endossante  por  endosso-mandato,  e  o  leva  a  protesto
somente responderá por danos morais se extrapolar os poderes de mandatário ou em
razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca
do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula2.

Também em apreciação sob o rito  de Recursos  Repetitivos,  o Tribunal  da
Cidadania  assentou  que,  no  caso  de  endosso  translativo,  segundo  o  qual  são
transferidos  ao  endossatário  os  direitos  creditícios  incorporados  ao  título,  este
responderá  pelos  danos  causados  pelo  protesto  indevido,  ressalvado  o  direito  de
regresso contra os endossantes e avalistas.3

Ambos os precedentes, datados do ano 2011, são confirmados por precedentes
mais recentes daquela Corte Superior.4
2 DIREITO  CIVIL  E  CAMBIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC.  DUPLICATA  RECEBIDA  POR  ENDOSSO-
MANDATO.  PROTESTO.  RESPONSABILIDADE  DO  ENDOSSATÁRIO.  NECESSIDADE  DE
CULPA.  1.  Para  efeito  do  art.  543-C  do  CPC:  Só  responde  por  danos  materiais  e  morais  o
endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os
poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da
ciência  acerca  do pagamento  anterior  ou  da  falta  de  higidez  da  cártula.  2.  Recurso  especial  não
provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

3 DIREITO  CIVIL  E  CAMBIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA
POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1.
Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito
contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde
pelos  danos  causados  diante  de  protesto  indevido,  ressalvado  seu  direito  de  regresso  contra  os
endossantes e avalistas.  2. Recurso especial  não provido. (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)

4 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.  PROTESTO  INDEVIDO.  ENDOSSO-MANDATO.  AUSÊNCIA  DE  ABUSO  DOS
PODERES CONFERIDOS. SÚMULA 476/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  O
incidente de uniformização de jurisprudência é uma faculdade do relator e deve ser suscitado nas
razões  do  recurso  principal  ou  em petição  avulsa,  antes  do  pronunciamento  jurisdicional,  sendo
inviável em agravo regimental ou embargos de declaração. Precedentes. 2. A instituição financeira só
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido quando, atuando como mandatária no endosso-
mandato,  extrapola os limites  dos poderes  que lhe foram atribuídos.  Súmula 476/STJ. O acórdão
recorrido afirmou que a atuação da instituição financeira se deu dentro dos poderes a ela conferidos.



Na hipótese vertente, vislumbra-se que, nos protestos realizados pelo Banco
Noroeste S/A, pelo Banco Fibra S/A e pela Credinor Factoring Fomento Comercial
Ltda.,  constam  seus  nomes  na  qualidade  de  credores,  motivo  pelo  qual  resta
demonstrada a ocorrência do endosso translativo ensejador do dano moral, haja vista
a ilicitude dos protestos fraudulentos que causam a lesão in re ipsa5.

Já com relação aos protestos onde constam os nomes do Banco Itaú S/A e
Banco Bradesco S/A (f. 20/29, 31/34, 38, 47, 51/53, 60 e 63), está comprovado nos
autos  que  as  instituições  financeiras  atuaram  como  apresentantes/portadoras  dos

Inviável  infirmar  as  conclusões  do  acórdão  recorrido,  pois  demandaria  o  reexame  de  provas.
Incidência  das  Súmulas  n.  7  e  83  do  STJ.  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg no  AREsp
766.436/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
20/10/2015, DJe 29/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  PROTESTO  INDEVIDO  DE  DUPLICATA  -  DÍVIDA  ADIMPLIDA  EM
MOMENTO  ANTERIOR  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. "Só responde por danos materiais e morais o endossatário
que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes  de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência
acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula". Entendimento sedimentado no recurso
repetitivo  REsp 1063474/RS,  Segunda  Seção,  Rel.  Min.  Luis  Felipe  Salomão,  DJe  17.7.2011.  2.
Tribunal a quo que asseverou ter a empresa de factoring, mediante endosso-mandato, procedido de
forma culposa ao levar a protesto duplicatas pagas.  A revisão do julgado no sentido de que o protesto
era devido demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providencia vedada a teor da
súmula  7/STJ.   3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  595.067/PB,  Rel.  Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE DUPLICATA.
ENDOSSO-MANDATO.  DANO  MORAL.  LEGITIMIDADE  DO  BANCO  ENDOSSATÁRIO.
AFASTAMENTO.  SÚMULA  7/STJ.  QUALIFICAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.
INAPLICABILIDADE.  RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  SÚMULA  475/STJ.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A egrégia Segunda Seção desta Corte de Justiça, na sessão de 28
de setembro de 2011, ao julgar o Resp 1.213.256/RS, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, sob o regime do art. 543-C, § 1º, do Código de Processo Civil (recursos repetitivos) e da
Resolução 8/2008-STJ, consagrou orientação jurisprudencial de que "o endossatário que recebe, por
endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir
lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalista". 2. Com a edição da Sumula 475 desta Corte
Superior, revela-se pacificado o entendimento de que responde pelos danos decorrentes de protesto
indevido o endossatário que recebe por endosso translativo, ficando ressalvado seu direito de regresso
contra os endossantes e avalistas. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1420287/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. ENDOSSO
TRANSLATIVO. PROTESTO. CANCELAMENTO. DANO MORAL. VALOR. LEGITIMIDADE
PASSIVA. SÚMULAS NºS 7 E 475/STJ. 1. Tendo o acórdão de origem consignado que o recorrente
recebeu a duplicata via endosso translativo, assume este a responsabilidade por eventual dano causado
pelo protesto indevido do título, embora lhe seja assegurado o direito de regresso contra o endossante,
aplicando-se  à  hipótese  os  entendimentos  firmados  nas  Súmulas  nºs  7  e  475/STJ.  2.  Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 176.325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)

5 CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  ATO  ILÍCITO.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  RAZOABILIDADE  NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7/STJ.  DECISÃO  MANTIDA.  1.
Consoante  a  jurisprudência  desta  Corte,  "nos  casos  de  protesto  indevido  de  título  ou  inscrição



títulos,  ou  seja,  como  meras  mandatárias,  de  modo  que,  nesse  caso,  deve  ser
reformada a Sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes
da Ação Declaratória  e Indenizatória,  porquanto a  Apelada não trouxe elementos
probatórios no sentido de atestar o conhecimento dos Bancos sobre as irregularidades
das  duplicatas,  competindo  às  endossantes/mandantes  a  responsabilidade  pelo
cancelamento dos protestos indevidos6 e pelos danos morais causados.

O  Banco  Excel  Econômico  S/A,  o  Banco  Bandeirantes  S/A  e  o  Banco
Boavista S/A, conquanto não possuam interesse recursal para discutir a existência
dos  danos morais,  pois  não  foram condenados  a  pagá-los,  também agiram como
meros mandatários/portadores/apresentadores  (f.  19,  30,  35/37,  44/46,  50,  56,  61,
62/65, 72, 74/79 e 85), pelo que deve ser julgado, no tocante a estes, improcedente o
pedido alusivo somente à Ação Declaratória. 

É importante consignar que a fundamentação acima exposta não aproveitam
os demais endossatários/mandatários que não interpuseram recurso, uma vez que as
razões apresentadas  por um litisconsorte  passivo simples,  como se apresentam os
Promovidos nos autos,  não favorecem o outro,  nos termos do posicionamento do
STJ.7

No  que  diz  respeito  ao  quantum  indenizatório  dos  danos  morais,  fixados
individualmente em R$ 6.000,00 (seis  mil  reais),  conclui-se que esse montante é

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova,  ainda  que  a  prejudicada  seja  pessoa  jurídica"  (REsp  n.  1.059.663/MS,  Relatora  Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). [...].(AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

6 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO  DE  CRÉDITO  C/C  CANCELAMENTO  DE  PROTESTO.  DUPLICATA.
LEGITIMIDADE. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. Tratando-
se  de  endosso-mandato,  o  emitente-endossante  é  parte  legítima  para  figurar  no  pólo  passivo  da
demanda que discute nulidade de título de crédito, ainda que o protesto tenha sido levado a efeito pelo
endossatário-mandatário.  [...].(Apelação  Cível  Nº  70061593737,  Décima  Nona  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 07/05/2015)

AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  PROTESTO  C/C  INDENIZATÓRIA  -  DUPLICATA
FUNDADA  EM  NEGÓCIO  JURÍDICO  DESFEITO  -  PROTESTO  INDEVIDO  -  TÍTULO
TRANSFERIDO  POR  ENDOSSO  MANDATO  -  RESPONSABILIZAÇÃO  DA  ENDOSSANTE
PELO PROTESTO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO, COM REDUÇÃO
DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO PARA VALOR MODERADO. Recurso provido em parte.
(TJSP - APL 992070147387 - Relator(a): Edgard Rosa - Julgamento: 25/08/2010 - Órgão Julgador:

30ª Câmara de Direito Privado - Publicação: 08/09/2010)

7 PROCESSO CIVIL.  A  NORMA DO  ART.  509  DO CÓDIGO  DE  PROCESSO CIVIL  SÓ É
APLICÁVEL AOS CASOS DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. Nos termos do art. 509, caput, do
atual  Código de Processo Civil, "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita,
salvo se distintos ou opostos os seus interesses", e assim também era no Código de Processo Civil de
1939, com a só diferença que neste se dizia "aproveitará".   A norma deve ser interpretada sob o
influxo do art. 48 do Código de Processo Civil vigente, a cujo teor, "salvo disposição em contrário, os
litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos; os
atos e omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros".  A regra, portanto, é a de que os
litisconsortes devem, cada qual, cumprir os ônus processuais (v.g., provas, recursos, etc.); a exceção
diz respeito unicamente à aquela espécie de litisconsórcio em que a solução deve ser uniforme para
todos os litisconsortes, quer dizer, quando se trata de litisconsórcio unitário. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 988.735/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  ARI  PARGENDLER,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
11/02/2014, DJe 05/04/2014)



condizente com as circunstâncias do caso e com a gravidade do dano decorrente dos
protestos  indevidos,  atendendo  ao  viés  preventivo/pedagógico  norteador  dessa
modalidade de indenização e aos parâmetros deste Colegiado.

Os  honorários  advocatícios,  arbitrados  em R$ 3.000,00 (três  mil  reais)  na
Ação Declaratória e em 20% sobre o valor da condenação na Ação Indenizatória,
também não merece reparos, eis que restaram observados os requisitos dispostos nas
alíneas “a” a “c” do §3º do art. 20, do CPC de 1973, vigentes à época da prolação da
Sentença, notadamente se observado o tempo dispendido para a resolução das causas,
ajuizadas respectivamente em 1998 e 1999, e a relativa complexidade das questões
meritórias.

O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais firmado na
Sentença, por fim, deve ser mantido, até porque obedeceu o contido na Súmula nº 54
do  STJ8,  que  estabelece  a  incidência  dos  juros  de  mora  desde  o  evento  danoso
quando se tratar de responsabilidade extracontratual.

Posto  isso, rejeitadas  as  preliminares  de  deserção  suscitada  em
Contrarrazões e de ilegitimidade passiva arguida nas razões de recurso, nego
provimento às Apelações do Banco Fibra S/A,  Banco Santander (Brasil)  S/A
Banco Noroeste S/A, e Credinor Factoring Fomento Comercial, dou provimento
aos  Recursos  manejados  pelos  Bancos  Bradesco  e  Itaú,  para  julgar
improcedente os pleitos constantes da Ação Declaratória de Desconstituição de
Títulos de Crédito c/c Cancelamento de Protesto e da Ação de Indenização por
Danos Morais  com relação ao Bradesco e  Itaú, devendo a Apelada pagar as
custas processuais que lhes competia e os honorários advocatícios arbitrados na
Sentença em favor de seus causídicos, dando provimento, ainda, aos Apelos dos
Bancos  Boavista,  Alvorada (Banco Excel  Econômico S/A)  e  Itaucard  (Banco
Bandeirantes  S/A),  para  julgar  improcedente  o  pedido  alusivo  à  Ação
Declaratória  de  Desconstituição  de  Títulos  de  Crédito  c/c  Cancelamento  de
Protesto, invertidos, também, os ônus sucumbenciais. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

8 SÚMULA 54 -OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM
CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL


