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EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  PROTESTO  DE  DUPLICATA.
INSCRIÇÃO DO NOME DA SACADA EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA.
TÍTULO  EMITIDO  A  PARTIR  DE  NOTA  FISCAL.  INCIDENTE  DE
FALSIDADE. PROCEDÊNCIA. ASSINATURA FALSA. RELAÇÃO JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  DECLARATÓRIO  E
CONDENATÓRIO. APELAÇÃO DA EMITENTE. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO.  TÍTULO DE NATUREZA CAUSAL.  EXISTÊNCIA
CONDICIONADA À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
MERCANTIL.  VERACIDADE  DA  CÁRTULA  DESCONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A ENTREGA E O
RECEBIMENTO  DA  MERCADORIA.  INEXISTÊNCIA.  TÍTULO
INEXEQUÍVEL. PRÁTICA DE ATOS COERCITIVOS. ILEGALIDADE. DANO
MORAL. ADEQUAÇÃO À COMPENSAÇÃO DO AGRAVO E SUFICIÊNCIA
DA REPRESÁLIA. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE
1º. GRAU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1.  A  duplicata,  enquanto  título  de  natureza  causal,  possui  sua  existência
condicionada à celebração de um negócio jurídico, qual seja, à realização da venda
de mercadorias, a prazo, em território nacional, nos termos previstos nos art. 1º. e
20, da Lei n. 5.474/68, de modo que a cártula, ao ser emitida, deve fazer remissão
direta  aos termos em que se deu a  avença.  Entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento AgInt no AREsp n. 520.663/SP.

2. Conquanto se presuma a veracidade do conteúdo disposto em título executivo, a
existência da relação jurídica certificada em seus termos poderá ser ilidida por prova
em contrário  ou  por  declaração  de  falsidade  prolatada  em incidente  processual.
Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
989.616/TO.

3. Considerando que a legitimidade da cobrança da duplicata deve ser corroborada
por documento hábil  a comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria,  nos
termos do art. 15, II, b, da Lei n. 5.747/681, cabe ao emitente o ônus processual de
provar, por qualquer meio probatório idôneo, dada a natureza dúplice da presente
demanda declaratória, que houve o efetivo cumprimento da prestação com a qual se
obrigou e que o sacado não se desincumbiu da obrigação pecuniária avençada.



4. Não havendo prova suficiente da existência da causa que justificou sua emissão, a
duplicata não dispõe de aptidão para ser executada, razão pela qual são ilícitos os
atos coercitivos praticados pelo emitente com o propósito de cobrar o débito nela
certificado, notadamente, o protesto cartorário e a inscrição do nome do sacado em
cadastro de inadimplência.

5.  A indenização  pecuniária  por  dano  moral,  ao  ser  quantificada,  a  partir  dos
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  destina-se  a  proporcionar  a
adequada compensação do agravo suportado pela vítima e a suficiente represália ao
responsável pela conduta danosa, de modo que haja um desestímulo à reiteração do
ato ilícito.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
autuada sob o n.  0010362-59.2008.8.15.0011,  em que figuram como Apelante  M.
Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos e como Apelada Ana Carla de
Araújo Medeiros de Oliveira - ME.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe parcial
provimento.

VOTO.

M.  Dias  Branco  S.A.  Indústria  e  Comércio  de  Alimentos  interpôs
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª. Vara Cível da Comarca de
Campina Grande,  f.  122/127,  nos  autos  da Ação Declaratória  de Inexistência  de
Débito e de Indenização por Dano Moral proposta em seu desfavor por Ana Carla
de Araújo Medeiros de Oliveira - ME, que julgou procedente o pedido, declarando
inexistente a obrigação pecuniária constituída na Duplicata n. 01885481, f. 25, no
valor  de  R$  2.166,76  (dois  mil,  cento  e  sessenta  e  seis  reais  e  setenta  e  seis
centavos), condenando a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
título de indenização por dano moral, ao fundamento de que, ante a declaração de
falsidade  da  Nota  Fiscal  de  f.  48,  havida  no  Incidente  n.  0019625-
18.2008.8.15.0011,  não  restou  demostrada  a  existência  da  dívida  cujo
inadimplemento  justificou  a  inscrição  do  nome  da  Apelada  no  cadastro  de
inadimplência.

Nas suas razões, f. 124/141, a Apelante alegou que não praticou qualquer ato
ilícito que justifique sua condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento
de que,  ao  inscrever  o nome da Apelada no cadastro de inadimplentes,  agiu  no
exercício regular de direito,  posto que ela não adimpliu tempestivamente o valor
referente à aquisição de produtos alimentícios, nos termos descritos na Nota Fiscal
de f.  48,  razão pela qual não deve suportar a condenação pecuniária que lhe foi
imposta na Sentença, pugnando pela sua reforma e pelo provimento do Apelo, para
que  o  pedido  seja  julgado  improcedente,  entretanto,  caso  não  seja  esse  o
entendimento, requereu a minoração do valor indenizatório.

Contrarrazoando, f. 143/160, a Apelada afirmou que a pretensão recursal da
Apelante  não  deve  ser  acolhida,  posto  que  se  limitou  a  repisar  os  mesmos



argumentos já deduzidos na Contestação, e que já restou suficientemente provado
nos autos a inexistência de relação jurídica que justifique a dívida consubstanciada
na Duplicata n. 01885481, f. 25, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação é tempestiva, f. 141-v, e foi instruída com o comprovante de
pagamento do preparo recursal, f. 141, pelo que, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dela conheço.

Resulta demonstrado nos autos que, em 28 de janeiro de 2008, o nome da
Apelada foi inscrito no Sistema de Proteção ao Crédito, f. 21, em decorrência do
protesto da Duplicata n. 01885481, f. 25, emitida pela Apelante, no valor de  R$
2.166,76 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), extraída a
partir  de  um  pretenso  contrato  de  compra  e  venda  mercantil  de  produtos
alimentícios a que faz referência a Nota Fiscal de f. 48. 

A  duplicata,  enquanto  título  de  natureza  causal1,  possui  sua  existência
condicionada à celebração de um negócio jurídico, qual seja, à realização da venda
de mercadorias, a prazo, em território nacional, nos termos previstos nos art. 1º. e
20, da Lei n. 5.474/682, de modo que a cártula, ao ser emitida, deve fazer remissão
direta aos termos em que se deu a avença, em consonância com o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n.
520.663/SP3.

1 “Os títulos causais têm uma causa necessária,  isto é,  só existem em função de um determinado
negócio  fundamental,  e  esse  negócio  especial  influencia  a  sua  existência,  trazendo,  assim,  os
documentos, nas declarações literais que contêm, referência ao mesmo. É o que acontece com as
duplicatas  que,  para serem emitidas,  necessitam que tenha havido uma venda de mercadorias,  a
prazo, em território nacional" (Fran Martins. Títulos de Crédito. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016. p. 27-28).

2 Lei n. 5.474/ 68, art . 1º. Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas
no território brasileiro,  com prazo não inferior  a 30 (trinta)  dias,  contado da data da entrega ou
despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.
§  1º  A  fatura  discriminará  as  mercadorias  vendidas  ou,  quando  convier  ao  vendedor,  indicará
somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou
entregas das mercadorias. 
[…]
art . 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à
prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata. § 1º A fatura
deverá discriminar a natureza dos serviços prestados. § 2º A soma a pagar em dinheiro corresponderá
ao preço dos serviços prestados. § 3º Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de
serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de
venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer
documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.

3 “A duplicata é um título causal, sendo necessária a existência de efetiva relação jurídica subjacente
para que o credor possa emitir o título.” (STJ, AgInt no AREsp 520.663/SP, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).



Na lide em julgamento,  a  Duplicata  n.  01885481, f.  25,  foi  emitida pela
Apelante em razão de uma suposta venda de 75 (setenta e cinco caixas) unidades do
produto “Cream Cracker Pilar  Premium” à Apelada,  conforme disposto na Nota
Fiscal de f. 48, em cujo rodapé há a assinatura do Sr. Lourival Araújo Medeiros,
atestando o recebimento das mercadorias vendidas, em 03 de novembro de 2007.

O Superior  Tribunal  de Justiça,  no julgamento  do REsp n.  989.616/TO4,
adotou o entendimento de que,  conquanto se presuma a veracidade do conteúdo
disposto em título executivo, a existência da relação jurídica certificada em seus
termos poderá ser ilidida por prova em contrário ou por declaração de falsidade
prolatada em incidente processual5, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

4 “Nosso sistema contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos, a qual se
afasta apenas por elemento inequívoco em contrário ou por meio de incidente de falsidade, hipóteses
não presentes no caso vertente.” (STJ, REsp 989.616/TO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 20/05/2008, DJe 18/06/2008).

5 APELAÇÃO  CÍVEL  -  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL  E  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO - SENTENÇA REJEITANDO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÃO - DA
PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DA  AÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  E
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO  -  NÃO  CONHECIDA  -  NO  MÉRITO  -
ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOS DOCUMENTOS DE FLS. 51, 66, 79 E 94 -
PRECLUSÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
DAS  DUPLICATAS  -  DUPLICATAS  ACOMPANHADAS  COM  COMPROVANTE  DE
ENTREGA  DAS  MERCADORIAS  -  TÍTULOS  LÍQUIDOS,  CERTOS  E  EXIGÍVEIS  -
APELAÇÃO NEGADA PROVIMENTO À UNANIMIDADE. 1.  A apelada juntou as duplicatas
devidamente protestadas, bem como acompanhadas de suas respectivas notas fiscais e comprovantes
de entrega das mercadorias com a assinatura do recebedor, encontrando-se presente o seu interesse
de  agir  na  ação  de  execução  por  título  extrajudicial.  2.  Não  se  trata  de  pedido  juridicamente
impossível vez que é perfeitamente cabível a cobrança de duplicatas na ação de execução por título
extrajudicial. 3. A alegação de ausência de autorização para o fornecimento de combustível é questão
de mérito da apelação, não ensejando a carência de ação, devendo assim, ser apreciada na ocasião do
julgamento do mérito do recurso, portanto não conheço da referida preliminar de carência de ação. 4.
Cabe à parte suscitar o incidente de falsidade documental na contestação, ou, no prazo de dez
dias, da intimação da sua juntada aos autos, caso contrário, haverá preclusão temporal.  5. O
apelante não arguiu a falsidade dos documentos de fls. 51, 66, 79 e 94, juntados pela apelada na sua
petição inicial,  na ocasião da contestação conforme determina o art.  430 do CPC/2015, restando
preclusa a sua arguição em sede de apelação. 6. Alega o apelante terem sido os títulos gerados de
borderôs sem a devida demonstração das autorizações de qualquer abastecimento ou fornecimento de
combustível, sem identificação e placa dos veículos, apenas, colocado o nome do apelante, sendo
ilíquidos, incertos e inexigíveis. 7. A apelada juntou na sua ação de execução por título extrajudicial,
as duplicatas acompanhadas dos Borderôs de cobrança, assinados pelo apelante,  relativos a cada
duplicata nos quais  constam as notas ficais  correspondentes,  com assinatura de recebimento e a
descrição do produto fornecido, preço, constando ainda, a identificação das placas dos veículos. 8.
Não é necessário que o recebedor da mercadoria seja obrigatoriamente funcionário da empresa, ou
seja, representante legal, podendo o recebimento ser firmado por qualquer preposto. 9. Consta nos
documentos  que  comprovam o  recebimento  da  mercadoria,  o  endereço  do apelante,  desta
forma vigora a teoria da aparência na qual a pessoa que recebeu no endereço da empresa em
seu  nome,  presume-se  ter  poderes  para  tal.  10.  As  duplicatas  encontram-se  devidamente
protestadas e acompanhadas de prova da entrega de mercadoria sendo títulos hábeis para
instruir à execução conforme inciso II do art.  15 da Lei nº 5.474/68.  11. Apelação Cível  nº
437.886-5, não conhecer da preliminar de carência da ação,  e,  no mérito,  negado provimento, à
unanimidade. (Apelação nº 0000058-28.2014.8.17.1080, 3ª Câmara Cível do TJPE, Rel. Francisco
Eduardo Gonçalves Sertório Canto. j. 29.09.2016, unânime, DJe 11.11.2016).

APELAÇÕES. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO E AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE
TÍTULO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  ÚNICA.  DUPLICATA.



Conforme  Sentença  proferida  nos  autos  do  Incidente  de  Falsidade  n.
0019625-18.2008.8.15.0011, f. 113/115, cujo trânsito em julgado se deu em 09 de
novembro de 2015, f. 131, restou declarada a falsidade da Nota Fiscal de f. 48, em
consonância  com  o  Laudo  Grafotécnico,  f.  102/103,  ao  fundamento  de  que  a
subscrição  havida  na  referida  fatura  não  provieram  do  punho  escritor  do  Sr.
Lourival Alves de Medeiros, empregado da Apelada.

Incontroversa a imprestabilidade da Nota Fiscal de f.  48 para certificar a
existência  da  suposta  relação  jurídica  entre  as  Partes  e  considerando  que  a
legitimidade da cobrança da duplicata deve ser corroborada por documento hábil a
comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, II, b, da
Lei n. 5.747/686, caberia à Apelante o ônus processual de provar, por qualquer meio
probatório  idôneo,  dada  a  natureza  dúplice  da  presente  demanda7,  que  houve o

FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ
E  DO  TJPE.  RECURSOS  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  DECISÃO  UNÂNIME.  Nosso
sistema contempla como regra geral a presunção de veracidade dos documentos,  a qual se
afasta apenas por elemento inequívoco em contrário ou por meio de incidente de falsidade.
Precedente do STJ. Constando do recibo de entrega da mercadoria a assinatura do recebedor,
presume-se que o mesmo seja preposto do sacado, cumprindo a este produzir prova em sentido
diverso. Precedente do TJPE. Inexistindo provas que induzam a convencimento contrário, o
negócio jurídico deve ser considerado válido, e a duplicata mercantil, um título exigível, o que
configura,  por  conseguinte,  a  legitimidade  do  protesto  realizado  por  falta  de  pagamento.
Apelações  Cíveis  a  que  se  nega  provimento,  à  unanimidade.  (Apelação  nº  0002014-
04.2003.8.17.0001,  1ª  Câmara  Cível  do  TJPE,  Rel.  Stênio  José  de  Sousa  Neiva  Coêlho.  j.
25.02.2014, unânime, DJe 06.03.2014).

6 Lei n. 5.474/68, Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade
com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil  ,quando se tratar:  […]   II  -  de duplicata ou triplicata não aceita,  contanto que,
cumulativamente:  […]  b)  esteja  acompanhada  de  documento  hábil  comprobatório  da  entrega  e
recebimento da mercadoria; […].

7 “De início, destaca-se que o ponto nodal da controvérsia consiste em definir se há exequibilidade (ou
não) em sentenças não condenatórias, notadamente após o acréscimo, pela Lei n. 11.232/2005, do
art. 475-N, I, ao CPC/1973 (‘Art. 475-N. São títulos executivos judiciais: I - a sentença proferida
no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou
pagar quantia’), quer a decisão contenha julgamento de procedência, quer de improcedência,
dada a natureza dúplice do elemento declaratório presente em toda decisão judicial. Inclusive, a
Lei n. 13.105/2015 (CPC/2015) reproduz essa norma: ‘Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo
cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no
processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer
ou de entregar coisa". Daí a atualidade da matéria. De fato, a execução forçada não se destina ao
ajustamento  ou  à  definição  do  direito  do  exequente,  de  modo  que  sua  instauração  demanda
necessariamente que a situação jurídica do titular  do direito  tenha  sido completa e  previamente
reconhecida em título executivo, assim entendido, por doutrina, como ‘o documento que contém um
ato de acertamento do direito que o credor pretende executar’. É o que se dessume da interpretação
conjunta dos arts. 580 e 586 do CPC/1973, reproduzidos respectivamente pelos arts. 786 e 783 do
CPC/2015. Com efeito, a decisão de cunho condenatório sempre foi considerada o título executivo
judicial por excelência, à evidência da norma inserta no revogado art. 584, I, do CPC/1973 (‘Art.
584. São títulos executivos judiciais: I - a sentença condenatória proferida no processo civil’).  A
grande carga de executividade dessa espécie de decisão decorre do fato de que seu comando
consubstancia efetiva manifestação judicial acerca da existência e validade da relação jurídica
controvertida e da exigibilidade da pretensão que dela deriva,  revestindo-a com o grau de
certeza exigido pela lei quanto à obrigação inadimplida, em virtude da identificação de todos os
elementos dessa relação jurídica.” (STJ, REsp 1324152/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016).



efetivo cumprimento da prestação com a qual se obrigou e que a Apelada não se
desincumbiu da obrigação pecuniária avençada, o que não restou demonstrado nos
autos8.

Não  havendo  prova  suficiente  da  existência  da  causa  que  justificou  sua
emissão,  a  Duplicata  n.  n.  01885481,  f.  25,  não  dispõe  de  aptidão  para  ser
executada, razão pela qual são ilícitos os atos coercitivos praticados pela Apelante
com  o  propósito  de  cobrar  o  débito  nela  certificado,  notadamente,  o  protesto
cartorário e a inscrição do nome da Apelada em cadastro de inadimplência.

8 APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  -  DUPLICATA  MERCANTIL  -  ÔNUS  DO  CREDOR  DE
DEMONSTRAR A EFETIVA REMESSA E O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OU A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA
JURÍDICA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - VALOR
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS  -  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a prova da
relação negocial e a necessidade de a parte autora suscitar o incidente de falsidade documental do
documento  apresentado  pela  ré;  b)  a  violação  da  honra  objetiva  da  pessoa  jurídica  a  justificar
reparação dos danos morais; c) o valor da indenização; e d) majoração dos honorários advocatícios
em sede recursal (art. 85, § 11, CPC/2015). 2.  Se a negativação tem origem em uma duplicata
mercantil,  cujo  título  possui  natureza  causal,  ou  seja,  vincula-se  ao  negócio  subjacente,
alegando a parte apontada como devedora inexistir a causa debendi a justificar emissão do
título,  ao  credor  incumbirá  o  ônus  de  comprovar  a  efetiva  remessa  e  o  recebimento  das
mercadorias ou a prestação de serviços, não havendo que se falar que, nesta hipótese, compete ao
suposto devedor requerer a instauração do incidente de falsidade documental da nota fiscal. 3. "As
pessoas jurídicas podem sofrer dano moral" (Súmula 227/STJ), entretanto, "para a pessoa jurídica, o
dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à
pessoa  natural  (...)  É,  contudo,  possível  a  utilização  de  presunções  e  regras  de  experiência  no
julgamento"  (REsp  1637629/PE,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  julgado  em
06.12.2016, DJe 09.12.2016). 4. O valor para a compensação dos danos morais não pode constituir
meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não
importe  em repreensão  ao  ofensor,  tolhendo-se  da  reprimenda  o  caráter  educador  e  preventivo,
também ínsito à condenações desse jaez. 5. No âmbito recursal, os honorários deverão ser majorados
se a parte que deu causa à demanda recursal for sucumbente (art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil/15). 6. Apelação da ré conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente
provido. (Apelação nº 0835046-19.2014.8.12.0001, 2ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Paulo Alberto de
Oliveira. j. 30.08.2017).

APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE
DUPLICATA  MERCANTIL,  CUMULADA  COM  REPARAÇÃO  POR  DANO  MORAL  E
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO A VALIDAR
A  EMISSÃO  DOS  TÍTULOS.  PROTESTOS  INDEVIDOS.  DEVER  DE  INDENIZAR
CONFIGURADO.  MONTANTE  INDENIZATÓRIO  VINCULADO  AO  SALÁRIO  MINIMO.
IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO.  A
duplicata  mercantil  é  título  causal  que,  para  sua  validade,  depende  da  prova  do  negócio
jurídico  subjacente  entre  o  emitente  e  o  sacado.  Em tendo  sido  demonstrado,  através  do
Incidente de Falsidade, que o autor não assinou os documentos relativos ao negócio jurídico,
noticiado pelo réu, o ilícito resta cabalmente demonstrado, sendo desnecessária a prova do
prejuízo, pois este é ínsito à própria ofensa. Dano moral puro. O reconhecimento da indenização
somente vai ser eficaz se, além de compensar a vítima pelo prejuízo suportado, ocasionar impacto no
patrimônio do agente causador do dano, capaz de evitar a reincidência do evento danoso. Quantum
indenizatório adequadamente fixado. O montante indenizatório não pode ser vinculado ao salário
mínimo. Necessidade de converter a indenização para valor certo, em moeda corrente. Inteligência
do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Correção monetária devida desde a sentença, quando



Configurada a ilicitude dos atos praticados, o eventual dano suportado pela
Apelada  deve  ser  mensurado por  regras  de  experiência,  em consonância  com o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1564955/SP9,  por  meio  das  quais  se  verifica  se  houve  mácula  à  sua  reputação
perante a  comunidade em que está  inserida,  perda de sua credibilidade entre  as
demais empresas, deturpação de sua imagem comercial, impedimento à obtenção de
crédito etc10. 

A Corte Superior, no julgamento do AgRg no AREsp 638.673/DF11, adotou
o  entendimento  de  que  a  indenização  pecuniária  por  dano  moral,  ao  ser

foi arbitrada. Súmula 362 do STJ. Juros de mora. Reconhecimento adstrito ao pedido. O arbitramento
dos honorários deve ser feito com base na apreciação equitativa do juiz, atendendo aos ditames das
alíneas "a", "b" e "c" do §3º artigo 20 do CPC, em combinação com o §4º do mesmo dispositivo,
quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Limitação em
20% sobre o valor da condenação. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO ADESIVO
PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70041753872, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PROTESTO  DE
DUPLICATAS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  E  DOS
HONORÁRIOS. Banco-réu que recebeu as duplicatas por endosso translativo. Legitimidade para
responder pela ausência de causa subjacente dos títulos e pelo protesto indevido. A codemandada
negou  a  emissão  dos  títulos.  Em incidente  de  falsidade  documental  julgado  procedente  foi
declarada a falsidade das cártulas. Inexistindo relação negocial entre a autora e a empresa
emitente das duplicatas, responde somente instituição financeira por ter levado a protesto as
duplicatas  uma  vez  que  não  verificou  a  origem  e  a  regularidade  da  emissão  dos  títulos.
Inteiramente  dispensável  a  prova  do  prejuízo  experimentado  pela  autora  quando  o  dever  de
indenização por dano moral emerge do protesto indevido de título (dano in re ipsa). Configurado o
dano moral, cujo valor fixado se mostra adequado ao ressarcimento do autor. Mantida a sentença de
procedência da ação. Honorários adequadamente fixados, com fundamento no art. 20§ 3º do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70042071126, Décima
Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Nelson  José  Gonzaga,  Julgado  em
22/08/2013).

9 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO
EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso
especial  interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.  Para a pessoa
jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto
daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras
de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo
quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros
documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso
especial provido. (STJ, REsp 1564955/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

10 “Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da
comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. Assim, embora a lição em
sentido contrário de ilustres doutores (Horácio Roitman e Ramon Daniel Pizarro, El Dãno Moral y
La Persona Jurídica, RDPC, p. 215) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode
ser  mensurado através  de arbitramento. É certo,  que,  além disso, o  dano à reputação da pessoa
jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de
negócios  e  de celebração  de contratos,  diminuição  da clientela,  etc,  donde concluo que  as  duas
espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes” (STJ, REsp 60.033/MG, Rel. Ministro
Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 09/08/1995, DJ 27/11/1995, p. 40893).

11 RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO



quantificada, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destina-se
a  proporcionar  a  adequada  compensação  do  agravo  suportado  pela  vítima  e  a
suficiente  represália  ao responsável  pela  conduta danosa,  de modo que haja  um
desestímulo à reiteração do ato ilícito.

Na lide em julgamento, o nome da Apelada foi inscrito, pela Apelante, em
28  de  janeiro  de  2008,  no  cadastro  de  inadimplentes  gerido  pelo  Sistema  de
Proteção  ao  Crédito,  f.  21,  em decorrência  de  um suposto  débito,  cuja  efetiva
existência não restou provada nos autos, havendo sido cancelada a citada inscrição
em 22 de abril de 2008, sem que haja sido registrada qualquer consulta de terceiros
nesse interregno.

Havendo  o  arbitramento  de  quantia  indenizatória  que atenda  às
peculiaridades do caso concreto e que se preste a punir adequadamente aquele que
praticou o ato ilícito, bem como a reparar o dano suportado pela vítima, o valor que
exceda  essas  finalidades  importará  em  enriquecimento  indevido,  pretensão  não
passível de acolhimento.

Nada obstante a irregularidade da inscrição do seu nome no cadastro de
inadimplentes, não há nos autos prova de que tal fato importou, por exemplo, em
embaraço  à  contratação  de  operações  de  crédito  pretendidas  pela  Apelada  ou
quaisquer outras consequências mais gravosas, notadamente ante a exiguidade do
tempo  em que  se  perdurou  a  restrição,  razão  pela  qual  o  valor  da  indenização
pecuniária arbitrada pelo Juízo deve ser minorado para o importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), adequado à compensação do agravo imposto pelo evento danoso e
suficiente para punir a Apelante pela prática do ato ilícito,  em consonância com
quantias indenizatórias reputadas razoáveis pelo Superior Tribunal de Justiça para
casos análogos12.

ESPECIAL.  INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1.  OMISSÃO
DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  INEXISTÊNCIA.  2.  DANO  IN  RE  IPSA.  3.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração
a expungir do julgado eventuais omissão,  obscuridade ou contradição,  não se caracterizando via
própria  ao  rejulgamento  da  causa.  2.  Prevalece  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se
configura in re  ipsa,  ou seja,  independentemente de prova.  3.  O Tribunal estadual fixou o valor
indenizatório  em  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais)  a  título  de  danos  morais, de  acordo  com as
peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-
probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da
Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no
AREsp 638.673/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2015,
DJe 24/08/2015).

12 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais
pode  ser  revisto  tão  somente  nas  hipóteses  em  que  a  condenação  se  revelar  irrisória  ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorre no caso dos autos,
face a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000, 00 pela manutenção indevida do nome
do autor  em cadastros  de  inadimplentes.  Incidência  da  Súmula  7  do  STJ.  2.  Agravo interno
desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 972.972/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em 12/09/2017, DJe 18/09/2017).



Posto isso, conhecida a Apelação,  dou-lhe parcial provimento para, tão
somente, reduzir o valor da condenação da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a Sentença em seus demais termos.

Ante a sucumbência  recursal parcial,  majoro o importe dos honorários
advocatícios devidos pela Apelante para  18%  (dezoito por cento) do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil13.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  DANO  MORAL.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS
ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  VALOR  COMPENSATÓRIO  MAJORADO.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais será viável
quando  irrisório  ou  exorbitante  o  montante  fixado,  em  evidente  ofensa  aos  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na espécie, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado a
título de danos morais por falta de notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo não
reflete  os  parâmetros  regulares  desta  Casa,  motivo  pelo  qual  se  majorou  o  quantum  da
compensação para R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 811.028/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

13 CPC, Art. 85. (…). […].
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites  estabelecidos  nos  §§  2o e  3o para  a  fase  de
conhecimento. […].


