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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS  MORAIS.  PROTESTO  DE  TÍTULO.
ENDOSSO-MANDATO. EXCESSO DE MANDATO.
LEGITIMIDADE  DA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  DANO
MORAL.  PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

– A Instituição Financeira é parte legítima para
figurar no polo passivo do feito, porquanto promoveu
o protesto de título já adimplido. 

– Assim, diante da demonstrada a negligência
ou  o  excesso  da  Instituição  Financeira  no
cumprimento  do  mandato,  ela  responde  pelo
protesto indevido do título adimplido, decorrendo o
dano moral.

– No  caso,  deve  ser  mantido  o  montante
indenizatório, eis adequado à espécie e de acordo
com os parâmetros estabelecido pela Câmara para
casos análogos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER  o  Recurso  Apelatório,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.165.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A

contra a Sentença prolatada pelo Juiz da  Vara Única do São João do Cariri,

que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais

proposta por Josefa de Farias Sousa.

Em suas razões recursais, a Instituição Financeira  aduz, em

suma,  que  não  possui  responsabilidade  pelo  evento,  já  que  atuou

exclusivamente em virtude do mandato outorgado pela Empresa Promovida.

Nesse sentido, afirma que agiu nos estritos limites dos poderes transmitidos, à

luz da súmula nº 476/STJ. Afirma, ainda, que inexiste o dever de indenizar ante

a ausência de negativação frente aos órgãos de proteção ao crédito. Rogou,

enfim, o provimento do Apelo e a reforma da Sentença. 

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 159/160).

É o relatório.

VOTO

A questão posta nos autos se refere a indenização por danos

morais, em razão do protesto indevido.

No caso concreto, verifica-se que o Apelante, requer que seja

afastada sua responsabilidade pelo  protesto indevido  do título,  sustentando

sua  condição  de  mero  mandatário,  de  forma  que  não  poderia  ser

responsabilizado pela irregularidade do protesto do título. 

Sem razão o Recorrente.

Como é  cediço,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em regime

previsto  no  art.  543-C  do  CPC,  firmou  que  apenas  responde  por  danos
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materiais e morais o Banco Endossatário que, após receber o título de crédito

mediante  endosso-mandato,  o  leva  a  protesto,  extrapolando os poderes de

mandatário ou em razão de falha na prestação do seu serviço. 

Observa-se,  portanto,  que  o  entendimento  do  STJ  ressalva

expressamente  a  responsabilidade  da  Instituição  Financeira  quando  restar

demonstrado nos autos a existência de falha na prestação dos serviços, sendo

este exatamente o caso dos autos.

In casu, a parte autora logrou êxito em comprovar que realizou

o pagamento do débito (fls. 13/17), afigurando-se ilícito o encaminhamento do

título  a  protesto,  consubstanciando  a  falha  na  prestação  de  serviço  e

legitimando a responsabilização da Instituição Financeira em razão do evidente

excesso havido.

Noutro  giro,  extrai-se  o  excesso  praticado  pela  Instituição

Financeira quando não comprovada a real existência das duplicatas levadas a

protesto, o que faz presumir que foram emitidas de forma irregular, incorrendo

em ato ilícito, ensejando, de qualquer modo, a ilicitude do protesto. 

Dito isto,  tenho que o protesto é indevido e configura danos

morais, ante a quitação da dívida antes do vencimento acordado, devendo o

Apelante  arcar  com  o  pagamento  da  indenização,  pois  não  foi  diligente,

consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROTESTO  INDEVIDO.  ENDOSSO-MANDATO.
ATUAÇÃO  NEGLIGENTE  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  LEGITIMIDADE.  DANO  MORAL.
REVISÃO. INVIABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO
DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.  1.  Responde  o  banco  endossatário-
mandatário  pelo  pagamento  de  indenização
decorrente  do  protesto  de  título  já  quitado,
caracterizada nas instâncias ordinárias a negligência
do mesmo. 2. O valor arbitrado a título de reparação por
danos morais está sujeito a controle do Superior Tribunal
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de justiça, desde que seja irrisório ou exagerado. O valor
de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  nos  termos  da
jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável. 3. Agravo
Regimental improvido. grifei

No que diz respeito ao quantum indenizatório arbitrado,  deve-

se levar  em consideração as condições do ofensor,  do ofendido e do bem

jurídico  lesado,  assim  como  a  intensidade  e  duração  do  sofrimento,  e  a

reprovação  da  conduta  do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o

ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor

os  prejuízos  suportados,  sem  importar  em  enriquecimento  sem  causa  da

vítima.

Considerando os critérios acima, entendo que o montante de

R$ 2.000,00 (dois  mil  reais)  não deve  ser  reduzido,  eis  que é  suficiente e

razoável  para  indenizar  o  dano  moral  que  se  evidenciou,  não  estando  em

dissonância com o entendimento da Turma para casos semelhantes. 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA        Relator
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Assim agindo, mesmo que cumprindo mandato outorgado pelo sacador, claramente

desempenhou seu papel sem diligência necessária e inerente ao tipo de prestação de serviço que executa,

causando prejuízo ao devedor, motivo que determina sua legitimidade para figurar no polo passivo da

lide."(fl. 214) 

Partindo desta premissa fática, a decisão que decidiu pela legitimidade da instituição

financeira vai ao encontro da jurisprudência pacífica desta Corte, verbis: 

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, em regime previsto no

art. 543-C do CPC, firmou que apenas responde por danos materiais e morais o banco

endossatário que, após receber o título de crédito mediante endosso-mandato, o leva a

protesto, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de falha na prestação do

seu  serviço.  

Observa-se,  portanto,  que  o  entendimento  do  STJ  ressalva  expressamente  a

responsabilidade  da  instituição  financeira  quando  restar  demonstrado  nos  autos  a

existência de falha na prestação dos serviços, sendo este exatamente o caso dos autos,

conforme  se  infere  da  fundamentação  esboçada.  

Por  ocasião  da  análise  da  preliminar  acolhida  ,  consignou-se  que:  
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"Primeiramente, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do Banco Safra S/A para

figurar  no  pólo  passivo  da  lide,  uma  vez  que,  foi  a  própria  instituição  bancária  a

responsável por providenciar os protestos, conforme se infere dos documentos de fls.

07/08.  

Ainda que se considere existente a figura do endosso mandato, como alega o banco, isto

não tem o condão de excluir o banco da lide, pois, em tese, o endossatário-mandatário

poderá  responder  por  eventuais  perdas  e  danos  ou  pelos  encargos  da  sucumbência

quando  comprovada  a  sua  negligência  por  ato  próprio.  

À luz dos pilares da teoria da asserção, não sendo possível, em uma análise preliminar,

a verificação da ausência das condições da ação, emerge a legitimidade da instituição

bancária"  (fls.  157).  

No  mérito  do  acórdão  restou  reconhecida  a  ilicitude  da  emissão  de  boletos

unilateralmente pelo banco, sem respeitar as formalidades legais, demonstrando assim

evidente falha a prestação do serviço a justificar a sua manutenção no pólo passivo da

ação  indenizatória  e,  também,  a  condenação  solidária  do  banco  ao  pagamento  da

condenação.  
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Com  efeito,  tem-se  que  a  situação  não  diz  apenas  com  o

endosso mandato, sendo a responsabilização do recorrente decorrente de o

título  ter  sido  pago  pela  sacada,  sem  que  a  instituição  financeira  tenha

processado o pagamento, o que ocasionou o protesto indevidamente, de título

quitado.

Assim sendo,  mostra-se flagrante a falha de serviço,  pois  a

instituição  financeira  recebeu  o  pagamento  efetuado  antes  mesmo  do

vencimento  da  dívida  mediante  boleto bancário  e  deixou  de  dar  baixa  na

pendência, ocasionando o protesto do título.

No mais, 

Desta  forma,  o  banco  recorrente  é  responsável  por  não

processar o pagamento que lhe foi transferido, deu ao  protesto combatido e,

em consequência, ao dano suportado pela parte autora.

Ademais, como o boleto bancário não caracteriza um título de

crédito nem constitui um documento representativo de dívida, deveria o banco

ter  apresentado  as  duplicatas,  entretanto,  sequer  foi  demonstrada  a  real

existência das duplicatas levadas a protesto, o que faz presumir que foram

emitidas de forma irregular. 

Diante da situação havida não é crível  admitir  como lícita  a

conduta  do  banco  apelante  que  agiu,  a  meu  ver,  no  mínimo  de  forma

desatenta.  Ora,  o  pagamento  tinha  como destinatário  a  pessoa  do  próprio
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banco apelante. Aliás, a falta de organização foi tamanha que nem ao menos a

instituição cuidou de repassar à apelada (endossatária) o valor pago no título

pela sacada. 

No  caso  concreto,  após  a  análise  da  certidão  positiva  de

protesto  acostada  à  fl.18,  verifica-se  que  o  título  impugnado  na  inicial  foi

apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A,  ou seja,  a instituição financeira

recebeu o título objeto do protesto, através de endosso translativo.

Assim, é o Banco requerido o responsável por verificar a causa

originária do crédito e o adimplemento, uma vez que não está atuando em

nome  do  credor  originário  (endosso-mandato),  mas  em  nome  próprio

(endosso-translativo), uma vez que os direitos oriundos do título de crédito são

integralmente transferidos à instituição financeira. 

Neste  contexto,  o  Banco  Recorrente  possuía  o  dever  de

verificar se o título havia sido pago pelo sacado antes de realizar o protesto, o

que  certamente  não  fez,  pois  de  uma  simples  leitura  dos  documentos

acostados às fls.13/17, verifica-se que os boletos foram pagos antes mesmos

do vencimento da dívida.
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Logo,  tenho  que  o  protesto  é  indevido  e  configura  danos

morais,  in re ipsa, ante a quitação da dívida antes do vencimento acordado,

devendo arcar com o pagamento da indenização, pois não foi diligente quanto

à conferência do pagamento.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  TÍTULO  COM  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.  PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO RETIDO
NÃO  REITERADO.  PROTESTO  INDEVIDO.  DANO
MORAL  IN  RE  IPSA.  QUANTUM  MANTIDO.
HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS
JUROS  DE  MORA.  RELAÇÃO  EXTRACONTRATUAL.
EVENTO  DANOSO.  VEDAÇÃO  DA  REFORMATIO  IN
PEJUS.  Não  merece  conhecimento  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva,  objeto  de  despacho  saneador
atacado  por  agravo  retido  que  não  foi  reiterado  na
apelação  do  banco  réu,  conforme  art.  523,  §  1º,  do
CPC/73, aplicável excepcionalmente ao caso. Restando
incontroversa  a  emissão  de  boleto  de  cobrança
erroneamente  no  CPF  da  parte  autora  e  o  protesto
indevido, caracterizado está o dano moral in re ipsa que,
por  ser  presumido,  dispensa a  efetivação de prova de
seu  alcance,  deduzindo-se  o  prejuízo  dos  efeitos
nefastos  que  advém  própria  inscrição.  Quantum
indenizatório mantido, por estar em consonância com os
parâmetros  adotados  por  esta  Câmara  em  demandas
análogas.  Manutenção  dos  honorários  sucumbenciais,
arbitrados pela sentença em percentual condizente com
o disposto no art. 85, § 2º do CPC/2015 Os juros de mora
foram  fixados  a  contar  da  citação  e  cuidando-se  de
responsabilidade extracontratual, deveriam incidir  desde
o  evento  danoso,  qual  seja,  o  protesto.  No  entanto,
havendo pretensão de reforma visando a fixação a contar
do  arbitramento  da  indenização  e  em  observância  ao
princípio da non reformatio in pejus, mantenho o termo
inicial  fixado  pela  sentença.  APELAÇÃO  DO  RÉU
BANCO  ITAU  S/A  PARCIALMENTE  CONHECIDA  E
DESPROVIDA..  APELAÇÃO  DA  RÉ  EQUIPAGUA
EQUIPAMENTOS  PARA  AGUA  LTDA  DESPROVIDA.
RECURSO  ADESIVO  DA  PARTE  AUTORA
DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70071216873,
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2017) 
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No que diz respeito ao quantum indenizatório arbitrado,  deve-

se levar  em consideração as condições do ofensor,  do ofendido e do bem

jurídico  lesado,  assim  como  a  intensidade  e  duração  do  sofrimento,  e  a

reprovação  da  conduta  do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o

ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor

os  prejuízos  suportados,  sem  importar  em  enriquecimento  sem  causa  da

vítima.

Considerando os critérios acima, entendo que o montante de

R$  2.000,00  (dois  mil  reais)  não  deve  ser  minorado,  eis  que  suficiente  e

razoável  para  indenizar  o  dano  moral  que  se  evidenciou,  não  estando  em

dissonância com o entendimento da Turma para casos semelhantes. 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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	Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a Sentença recorrida.

	É o voto.
	Assim agindo, mesmo que cumprindo mandato outorgado pelo sacador, claramente desempenhou seu papel sem diligência necessária e inerente ao tipo de prestação de serviço que executa, causando prejuízo ao devedor, motivo que determina sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide."(fl. 214)
	Partindo desta premissa fática, a decisão que decidiu pela legitimidade da instituição financeira vai ao encontro da jurisprudência pacífica desta Corte, verbis:
	Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, em regime previsto no art. 543-C do CPC, firmou que apenas responde por danos materiais e morais o banco endossatário que, após receber o título de crédito mediante endosso-mandato, o leva a protesto, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de falha na prestação do seu serviço. Observa-se, portanto, que o entendimento do STJ ressalva expressamente a responsabilidade da instituição financeira quando restar demonstrado nos autos a existência de falha na prestação dos serviços, sendo este exatamente o caso dos autos, conforme se infere da fundamentação esboçada. Por ocasião da análise da preliminar acolhida , consignou-se que: "Primeiramente, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do Banco Safra S/A para figurar no pólo passivo da lide, uma vez que, foi a própria instituição bancária a responsável por providenciar os protestos, conforme se infere dos documentos de fls. 07/08. 

Ainda que se considere existente a figura do endosso mandato, como alega o banco, isto não tem o condão de excluir o banco da lide, pois, em tese, o endossatário-mandatário poderá responder por eventuais perdas e danos ou pelos encargos da sucumbência quando comprovada a sua negligência por ato próprio. 

À luz dos pilares da teoria da asserção, não sendo possível, em uma análise preliminar, a verificação da ausência das condições da ação, emerge a legitimidade da instituição bancária" (fls. 157). No mérito do acórdão restou reconhecida a ilicitude da emissão de boletos unilateralmente pelo banco, sem respeitar as formalidades legais, demonstrando assim evidente falha a prestação do serviço a justificar a sua manutenção no pólo passivo da ação indenizatória e, também, a condenação solidária do banco ao pagamento da condenação.
	Com efeito, tem-se que a situação não diz apenas com o endosso mandato, sendo a responsabilização do recorrente decorrente de o título ter sido pago pela sacada, sem que a instituição financeira tenha processado o pagamento, o que ocasionou o protesto indevidamente, de título quitado.
	Assim sendo, mostra-se flagrante a falha de serviço, pois a instituição financeira recebeu o pagamento efetuado antes mesmo do vencimento da dívida mediante boleto bancário e deixou de dar baixa na pendência, ocasionando o protesto do título.
	No mais,
	Desta forma, o banco recorrente é responsável por não processar o pagamento que lhe foi transferido, deu ao protesto combatido e, em consequência, ao dano suportado pela parte autora.

	Assim, é o Banco requerido o responsável por verificar a causa originária do crédito e o adimplemento, uma vez que não está atuando em nome do credor originário (endosso-mandato), mas em nome próprio (endosso-translativo), uma vez que os direitos oriundos do título de crédito são integralmente transferidos à instituição financeira.
	Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo a sentença recorrida.

	É o voto.

