
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001463-71.2014.815.0881 – São Bento/PB
Relator: Des. José Ricardo Porto.
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Advogado: Rubens Gaspar Serra.
Apelado: Cláudio Gomes da Silva – EPP. 
Advogado: Paulo Ferreira Lúcio da Silva.

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REJEIÇÃO.

- “(...) a instituição financeira tem legitimidade para ocupar o
polo passivo de demanda de reparação por danos morais
causados  à  Agravada  pelo  protesto  indevido  de  título
realizado por força de endosso-mandato.”
(STJ  –  AgRg  no  Ag  1381576/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe
27/06/2011).

MÉRITO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
PROTESTO.  DUPLICATAS.  INEXISTÊNCIA  DE
PROVAS  DO  ACEITE  OU  DA  ENTREGA  DE
MERCADORIAS.  PROTESTO  INDEVIDO.
MINORAÇÃO  DO  DANO  MORAL.
IMPOSSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Se  não há elementos nos autos que comprovem de
forma satisfatória  o aceite  da duplicata ou a entrega
das  mercadorias  capazes  de  caracterizar  a  relação
mercantil,  não  se  pode  reconhecer  como  devido  o
protesto  realizado  pelo  sacador  e  pelo  banco
endossatário.

-  O simples protesto indevido caracteriza dano moral
indenizável,  independentemente  da  prova  da  efetiva
potencialidade do dano, uma vez que este é presumido
em razão da injusta inscrição.

- A indenização por dano moral deve atender ao caráter
compensatório  e  punitivo,  observando-se,  também,  a
condição  econômica  das  partes.   Preenchidos   estes
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requisitos,  não  deve  haver  a  minoração  do  valor,  pois  a
fixação do quantum indenizatório atendeu aos requisitos da
proporcionalidade e da razoabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E
DESPROVER O APELO. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  143/152)  interposta  pelo  BANCO

BRADESCO S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de São Bento (fls.

132/140),  que,  nos  autos  da  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  PROTESTO  ajuizada  por

CLÁUDIO GOMES DA SILVA – EPP, julgou parcialmente procedente o pedido exordial

para declarar cancelado o protesto lançado contra o autor em razão da inexistência de

relação  contratual,  bem  como  as  duplicatas  colacionadas  às  fls.  18/21  dos  autos,

condenando os demandados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano

moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a

partir  da data  da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a  contar  do

protesto indevido.

Por  fim,  fixou  os  honorários  advocatícios  em  20%  sobre  o  valor  da

condenação.

Nas razões recursais, o banco apelante defendeu, preliminarmente, a sua

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que agiu apenas

como simples mandatário do sacador-endossante.

No mérito, aduz, em síntese, que tinha o dever de cobrar o título em razão

do endosso-mandato que lhe fora conferido, motivo que afasta qualquer conjectura sobre

ato  ilícito  e  responsabilidade  civil.  Ao  final,  pugnou  pela  reforma  da  sentença  e,

alternativamente, pela minoração do valor fixado a título de danos morais.
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Contrarrazões apresentadas (fls. 161/164), pugnando pela manutenção da

sentença.

O Ministério Público ofertou parecer (fls. 173/176), opinando pela rejeição da

preliminar  de ilegitimidade passiva e,  no mérito,  alegou inexistir  interesse público que

justifique a intervenção ministerial.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Antes  de  adentrar  no  mérito,  faz-se  necessário  analisar  a  preliminar  de

Ilegitimidade passiva aviada pelo apelante.

Alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda,

eis que, no protesto da duplicata em questão, agiu apenas como simples mandatário do

sacador-endossante.

Porém, tal argumento não merece prosperar.

No  Superior  Tribunal  de  Justiça,  assentou-se  o  entendimento  de  que  o

endossatário de duplicata, como é o caso do recorrente, possui legitimidade passiva para

responder por protesto indevido, conforme julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO
ESPECIAL  -  DANOS  MORAIS  -  ENDOSSO  MANDATO  -
PROTESTO  -  LEGITIMIDADE  PASSIVA  -  ATITUDE
NEGLIGENTE  CARACTERIZADA  COM  BASE  NAS  PROVAS
ACOSTADAS  AOS  AUTOS.  SÚMULA  STJ/07.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  FIXADO  COM  RAZOABILIDADE.  REVISÃO
OBSTADA.
1.- In casu, o Tribunal estadual, analisando as provas acostadas,
reconheceu  que  a  entidade  bancária  agiu  com  excesso  de
poderes  ao  descumprir  cláusula  contratual  que  autorizava  o
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encaminhamento  dos  títulos  a  protesto,  desde  que  houvesse
ordem  expressa  do  credor  principal.  Assim,  a  instituição
financeira  tem legitimidade para ocupar  o  polo passivo  de
demanda  de  reparação  por  danos  morais  causados  à
Agravada pelo protesto indevido de título realizado por força
de endosso-mandato. Em âmbito de Recurso Especial não há
campo  para  se  revisar  entendimento  assentado  em  provas,
conforme  está  sedimentado  no  enunciado  7  da  Súmula  desta
Corte.
2.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar
o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou
exagerado, situação que não ocorreu no caso concreto.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  Ag  1381576/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA TURMA,  julgado  em  21/06/2011,  DJe  27/06/2011).
(g.n.).

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito

Cinge-se a demanda em analisar a regularidade do protesto de duplicata

emitida  pelo primeiro  demandado,  IRMÃOS MERCURI LTDA.,  cuja  cessão de crédito

(endosso-mandato) foi transferida para o apelante, que procedeu à apresentação do título

de crédito ao cartório. 

O  apelante  defende  que  tinha  o  dever  de  cobrar  o  título  em  razão  do

endosso-mandato que lhe fora conferido, motivo que afastaria qualquer responsabilidade

pelas cobranças ou protesto indevido.

Contudo,  compulsando os  autos,  observa-se  que bem caminhou o  Juízo

Monocrático  ao  decidir  que  faltam  elementos  capazes  de  demonstrar  o  aceite  ou  a

entrega de mercadorias aptos a justificar a repulsa da duplicata acostada à fl. 22. 

De fato, os demandados não trouxeram ao processo nenhuma prova de que

tenha havido alguma relação comercial com o apelado, violando a regra contida no antigo

art.  333, II,  do CPC/73, reproduzido na íntegra pelo atual art. 373, II,  do CPC/2015, a

saber:
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Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

Neste sentido, o ônus da prova que lhe competia não foi exercido, cabendo-

lhe a responsabilidade por tais atos.

Sobre o ônus da prova do réu, a jurisprudência tem entendimento pacificado,

conforme o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO.  AÇÃO  DE  DESPEJO
CUMULADA  COM  COBRANÇA  DE  ALUGUÉIS.  ÔNUS  DA
PROVA.  CASO  CONCRETO.  BENFEITORIAS.  A  recorrente
cabia  a  prova  do  alegado  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito do autor, a teor do inciso II do art. 333 do
CPC, não se desincumbindo desse ônus a contento, impõe-
se a procedência da demanda.  Além disso,  se  o contrato de
locação  veda  a  realização  de  benfeitorias  no  imóvel,  sem
autorização expressa do locador,  de rigor  o desacolhimento de
alegação de realização de acordo no sentido de abater do valor
dos locativos, eventuais obras empreendidas no imóvel. APELO
DESPROVIDO. (Grifou-se).
(Apelação Cível Nº 70026413989, Décima Sexta Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Marco  Aurélio  dos  Santos
Caminha, Julgado em 16/04/2009).

No caso,  não se pode reconhecer,  repita-se, que o protesto da duplicata

tenha-se dado de forma devida, pois não existem elementos nos autos que comprovem

de forma satisfatória o débito alegado.

Neste sentido, a 2ª Câmara Cível deste Tribunal esclareceu:

DIREITO CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C  CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO QUITADO
CONFIGURAÇÃO  DE  PROTESTO  INDEVIDO PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA EMPRE-
SA CEDENTE DO TITULO E DO BANCO MANDATÁRIO APE-
LAÇÃO CÍVEL ENDOSSO-MANDATO PRELIMINAR DE ILEGITI-
MIDADE PASSIVA REJEIÇÃO INEXISTÊNCIA DE RESPONSABI-
ILIDADE DO MANDATÁRIO PELO FATO LESIVO INOCORRÊN-
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CIA COMPROVAÇÃO  DE NEGLIGÊNCIA NO  CUMPRIMENTO
DE  OBRIGAÇÃO  CONTRATUAL  CONCORRÊNCIA  PARA  O
FATO DANOSO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR
INTELIGÊNCIA DOS ART 186 E 667 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
RECURSO APELATÓRIO DESPROVIDO - O banco que recebe
duplicata para cobrança, especialmente em razão da ativida-
de que desenvolve, responde pelos danos que, devido a sua
negligência, causar a terceiro, sendo irrelevante o fato de ter
atuado como mero mandatário. (Grifou-se).
(TJPB - Acórdão do processo nº 00120030119547001 - Órgão (2ª
Câmara Cível) - Relator DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBU-
QUERQUE - j. em 30/03/2010).

 

Não destoa o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

JUIZADOS  ESPECIAIS.  PROCESSUAL  CIVIL.  COMERCIAL.
PRELIMINARES  DE  INCOMPETÊNCIA,  IILEGITIMIDADE
PASSIVA AD  CAUSAM  E  INÉPCIA DA INICIAL  REJEITADAS.
PRESCRIÇÃO  INOCORRENTE.  PROTESTO  DE  DUPLICATA
SEM  LASTRO.  ILICITUDE.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO. 
(...)
6.  A  duplicata  mercantil  é  título  de  crédito  causal.  Sua
emissão  somente  é  possível  para  representar  crédito
decorrente  de  hipótese  expressamente  autorizada  em  lei:
compra e venda mercantil. 
7.  O  ônus  da  prova  de  que  a  duplicata  não-aceita
efetivamente  representa  crédito  decorrente  de  compra  e
venda mercantil, objeto do protesto que o indicado devedor
afirma desconhecer, é do credor. Sem a prova pertinente da
existência do negócio jurídico subjacente, deve ser declarada
a inexigibilidade dos títulos emitidos. 
8.  Recurso conhecido e improvido.  Sentença mantida por seus
próprios  fundamentos,  com súmula  de  julgamento  servindo  de
acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado a
recorrente  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários
advocatícios de 10% (dez) do valor da causa. (Grifou-se).
(20100310224403ACJ,  Relator  SANDRA  REVES  VASQUES
TONUSSI,  PRIMEIRA  TURMA  RECURSAL  DOS  JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, julgado em 01/02/2011,
DJ 03/02/2011 p. 260).

Acrescente-se  que,  conforme  declinado  na  sentença,  o  simples  protesto

indevido caracteriza dano moral indenizável, independentemente da prova da sua efetiva

potencialidade.

Por fim, cumpre ainda averiguar o pedido de minoração do valor dos danos
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morais fixados na sentença.

Ressalte-se que o apelante foi  condenado solidariamente com os demais

demandados a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais).

Segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao magistrado

arbitrar  a  compensação  por  danos  extrapatrimoniais  mediante  a  observação  das

peculiaridades do caso concreto, mensurando as condições financeiras do ofensor e a

situação da vítima, de modo que a reparação não se torne fonte de enriquecimento sem

causa.

De outro lado, o quantum não pode ser inexpressivo, a ponto de não atender

aos fins a que se propõe, ou seja, compensar a vítima e inibir a repetição da conduta

ilícita pelo agressor.

Com base nessas considerações, tenho que o montante fixado pelo Juízo

Singular atende aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, haja vista, ainda, a

condição social do apelado e o enorme poder econômico do apelante.

Diante  do  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO

para que sejam mantidos incólumes todos os termos da decisão proferida pelo Juízo de

primeiro grau. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J/14  J/06(R)
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