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TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  RESPONSABILIDADE  DO
BANCO PELOS DANOS DECORRENTES.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

- Os documentos do acervo probatório demonstram que
as empresas credoras originárias cederam à instituição
financeira  o  direito  aos  créditos  consubstanciados  nos
títulos. Portanto, tendo ocorrido a operação de desconto,
o que se constitui em endosso pleno dos títulos, cabe ao
banco a legitimidade para responder sobre eles.

-  O Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível
a  utilização  do  instituto  da  denunciação  da  lide  nas
demandas consumeristas, ante disposição contida no art.
88 do Código de Defesa do Consumidor.

-  Responde  pelos  danos  decorrentes  de  protesto
indevido  o  endossatário  que  recebe  por  endosso
translativo  título  de  crédito  contendo  vício  formal
extrínseco ou intrínseco.

-  O  endosso  próprio  (também  chamado  de
translativo/pleno) é o ato cambiário por meio do qual o
endossante transfere ao endossatário o título de crédito
e, em consequência, os direitos nele incorporados.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as
preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento à apelação
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cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  do
Nordeste  S/A contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  Cível  da
Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de  Débito  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  com  Pedido  de  Tutela
Antecipada ajuizada por Layse Maria Medeiros e outros, consistentes em
protestos embasados por duplicatas supostamente frias ou simuladas.

O  julgador  de  primeiro  grau  (fls.  189/195)  rejeitou  a
preliminar de ilegitimidade passiva, rechaçou a intervenção de terceiro na
modalidade denunciação à lide e, no mérito, julgou procedentes os pleitos
iniciais nos seguintes termos:

“(…)  julgo  procedente  o  pedido  para,  em  consequência,

determinar:

a)  o  cancelamento  dos  protestos,  bem  como  determino  o

cancelamento dos registros de débitos feitos em nomes dos autores

nos cadastros restritivos de crédito, em decorrência da inexistência

de dívida advinda dos títulos trazidos aos autos.

b)  julgo  ainda  procedente  o  pedido  inicial  para  condenar  o

requerido a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 7.000,00

(sete mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros

moratórios  de  1%  ao  mês,  desde  o  evento  danoso  (protesto  e

anotação em cadastro de restrição ao crédito), conforme art. 398 do

CC e Súmula 54 do STJ e correção monetária do valor a contar

desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Condeno  a  parte  vencida  ao  pagamento  de  custas  e  despesas
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judiciais, como previsto pela lei processual.

Condeno  também  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  ex

adverso  que  fixo  em  10%  do  valor  da  condenação,  segundo

disciplina o art. 84, §2º, CPC.”

Em  suas  razões  recursais  (fls.  197/231),  a  instituição
financeira  argui,  em  sede  de  preliminar,  a  sua  ilegitimidade  passiva ad
causam e requer a denunciação da lide. No mérito, em síntese, sustenta ter
agido no exercício regular do direito, ao argumento de ser mero mandatário
da empresa com quem os autores contrataram. Afirma, ainda, a inexistência
de dano de ordem moral.

Pugna pelo acolhimento da preliminar levantada e, em
caso de entendimento diverso, requer o acolhimento da denunciação da lide
das  empresas  Paraíba  Verdade  Publicidade  LTDA  ME  e  Quarenta
Produções e Editora LTDA ME para resguardar o direito de regresso do
BNB.

Contrarrazões apresentadas às fls. 240/247, pleiteando a
manutenção da decisão vergastada.

A Procuradoria  de  Justiça  (fls.  252/254)  se  pronuncia
apenas  pela  rejeição  da  preliminar  de  ilegitimidade  passiva,  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminar de ilegitimidade passiva   ad causam
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Nas  razões  do  recurso  apelatório,  o  Banco  do
Nordeste aduz que os nomes dos apelados foram negativados em razão
de  duplicatas  emitidas  pelas  empresas  Paraíba  Verdade  Publicidade
LTDA e Quarenta Produtora e Editora LTDA.

Assevera  que  a  Paraíba  Verdade  celebrou  com  a
instituição  financeira,  em  29  de  fevereiro  de  2012,  um  contrato  para
desconto de títulos objetivando o recebimento,  em antecipação,  de um
crédito rotativo no valor de R$230.000,00, com vencimento do limite em
23 de fevereiro de 2013 e prazo para reembolso de 2 dias, exclusivamente
destinado para o desconto de títulos apresentados ao Banco pela empresa
emitente, provenientes de vendas por ela realizadas ou dos serviços por
ela  prestados  a  terceiros.  Afirma,  ainda,  que  no  dia  da  celebração  do
pacto,  a  empresa  assumiu  a  responsabilidade  pela  existência  e
legitimidade dos títulos.

Sustenta  que  a  empresa  Quarenta  Produtora  e
Editora também celebrou contrato da mesma espécie em 20 de abril de
2011, com o objetivo de receber antecipadamente o crédito rotativo de R$
25.000,00, com vencimento do limite em 18 de abril de 2012. Diz que em
07 de dezembro de 2011 esta empresa celebrou novo contrato, desta vez
com o propósito de receber R$ 45.000,00, tendo como data de expiração
04 de dezembro de 2012.

Alega que dentre os créditos vinculados às propostas
de  descontos,  enviados  eletronicamente  pelas  empresas,  estavam  as
duplicatas em debate, as quais os apelados figuravam como sacado dos
títulos.

Aduz que sendo utilizado o crédito dos contratos de
desconto, mas sem o devido pagamento ao banco, efetuou os protestos
por  falta  de  aceite  e  pagamento  em  relação  às  várias  duplicatas
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vinculadas aos pactos.

Pelos motivos expostos diz não ter legitimidade para
figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  sob  a  alegação  de  que  o
endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por
danos  decorrentes  de  protesto  indevido  se  extrapolar  os  poderes  de
mandatário.

Argumenta  que  no  caso  em  debate  não  há
transferência da propriedade, motivo pelo qual é impossível atribuir-lhe
qualquer responsabilidade.

Pois bem. 

O endosso é a forma pela qual se transfere o direito
de receber o valor que consta no título através da tradição da própria
cártula. Este é classificado em endosso próprio e impróprio.

Na  modalidade  imprópria  não  se  transfere  a
titularidade do crédito, mas tão somente o exercício de seus direitos. 

Este se subdivide em:

Endosso-mandato  ou  endosso-procuração:  permite
que  o  endossatário  aja  como  representante  do  endossante,  podendo
exercer  os  direitos  inerentes  ao  título.  No  endosso-mandato,  o
endossatário não age em nome próprio, mas sim em nome do endossante.

De acordo com a Súmula 476 do Superior Tribunal de
Justiça,  o  endossatário  de  título  de  crédito  por  endosso-mandato  só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os
poderes de mandatário.
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Endosso-caução  ou  pignoratício:  figura  como  mera
garantia  ao  endossatário  de  uma dívida  do  endossante  para  com ele.
Deve sempre conter a cláusula: “valor em garantia” ou “valor em penhor”.
Tendo,  portanto,  o  endossante  cumprido  a  obrigação  para  a  qual  se
destinou a garantia, poderá rever o título de crédito.

Diferentemente,  na modalidade de endosso próprio
(também chamado de endosso translativo ou pleno), o ato cambiário é
aquele por meio do qual o endossante transfere ao endossatário o título
de crédito e, em consequência, os direitos nele incorporados. Nesse tipo
de endosso não é transferida ao endossatário apenas a titularidade do
crédito, mas também o exercício de seus direitos.

A Súmula 475 do STJ define que o endossatário que
recebe por endosso translativo título  de crédito  contendo vício  formal
extrínseco ou intrínseco, responde pelos danos decorrentes de protesto
indevido.

No  presente  caso  temos  o  endosso
próprio/translativo/pleno,  em  razão  dos  documentos  acostados  pelo
banco  (fls.  94/147),  especialmente  os  contratos  de  desconto  de  títulos,
demonstrarem  que  a  empresa  (credora  originária)  cedeu  à  instituição
financeira o direito aos créditos consubstanciados nestes.

Portanto,  tendo ocorrido a operação de desconto,  o
que se constitui em endosso pleno dos títulos, cabe ao Banco do Nordeste
a responsabilidade sobre eles.

Por  todo  o  arrazoado,  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade.

Preliminar de denunciação da lide
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A relação jurídica da presente ação é consumerista e,
o  entendimento  pacífico  do  STJ  é  no  sentido  da  impossibilidade  de
utilização  do  instituto  da  denunciação  da  lide  nas  demandas
consumeristas, ante disposição contida no art. 88 do CDC:

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANO MORAL. PROTESTO

INDEVIDO  DE  DUPLICATA  MERCANTIL  ORIUNDA  DE

DÍVIDA DESCONHECIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA

INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  APRESENTANTE  DO

TÍTULO  PARA  PROTESTO.  ALEGAÇÃO  DE  TER

RECEBIDO O TÍTULO MEDIANTE ENDOSSO-MANDATO

NÃO  COMPROVADA.  AINDA  QUE  TENHA  AGIDO

COMO MERA MANDATÁRIA, NÃO DEMONSTROU QUE

AGIU  COM  CAUTELA  ANTES  DE  PROCEDER  COM  O

PROTESTO  DA  CÁRTULA.  NÃO  VERIFICAÇÃO  DOS

REQUISITOS  ESSENCIAIS  PARA  COBRANÇA  E

PROTESTO  DO  TÍTULO.  RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA DO BANCO, POIS CONTRIBUIU COM O ATO

LESIVO.  APLICAÇÃO  DO  CDC. RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA.  SÚMULA  479  DO  STJ.  DANO  MORAL

CONFIGURADO,  IN  RE  IPSA.  DEVER  DE  INDENIZAR

QUANTUM  ARBITRADO  EM  R$  8.000,00  QUE  NÃO

COMPORTA MINORAÇÃO. VALOR QUE ESTÁ AQUÉM AOS

PARÂMETROS  DA  TURMA.  SENTENÇA  MANTIDA  POR

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46

DA LEI 9.099/95. Enunciado Nº 2.6, Nº 12.15 E Nº 12.16 TRR/PR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.  Precedentes RI

20120003804-8  e  RI  0004088-  32.2013.8.16.0058.  os  Juízes  da

Segunda  Turma  Recursal  do  Paraná,  à  unanimidade,  em

CONHECER E  NEGAR provimento  ao  recurso,  mantendo  a

sentença  por  seus  próprios  fundamentos,  nos  termos  do  ar

(TJPR  -  2ª  Turma  Recursal  -  0002647-39.2013.8.16.0018/0  -
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Maringá - Rel.: Fernanda Batista Dornelles - - J. 19.08.2015) (TJ-

PR - RI: 000264739201381600180 PR 0002647-39.2013.8.16.0018/0

(Acórdão),  Relator:  Fernanda  Batista  Dornelles,  Data  de

Julgamento: 19/08/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação:

23/08/2015) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.  TARIFA DE

ESGOTO.  DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE.  IMPOSSIBILIDADE.

RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  ART.  88  DO  CDC.  1.  A

jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de

utilização do instituto da denunciação da lide nas demandas

consumeristas,  ante  disposição  contida  no  art.  88  do  CDC.

Precedentes: AgRg no AREsp 195165/MG, Rel. Ministro SIDNEI

BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 14.11.2012; AgRg no AREsp

157812/RJ,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA

TURMA, DJe 2.8.2012. 2. Agravo regimental não provido. (STJ -

AgRg no AREsp:  501633 RJ  2014/0084763-8,  Relator:  Ministro

MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  Data  de  Julgamento:

22/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe

28/05/2014) (grifei)

Dessa forma, rechaço a preliminar.

Mérito

Ultrapassada as questões levantadas, passo ao exame
meritório da controvérsia.

Como  bem  explanado  anteriormente,  Layse  Maria
Medeiros e outros tiveram seus nomes insertos no Serasa em decorrência
de duplicadas fraudulentas protestadas.

Desse modo, em respeito ao entendimento sumulado
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pelo  Tribunal  da  Cidadania  (Súmula  475),  o  endossatário  (in  casu,  a
instituição financeira) que recebe por endosso translativo título de crédito
(no caso, uma duplicata) contendo vício formal extrínseco ou intrínseco,
deve responder pelos danos decorrentes de protesto indevido.

In verbis:

Súmula  475  STJ -  Responde  pelos  danos  decorrentes  de

protesto  indevido  o  endossatário  que  recebe  por  endosso

translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou

intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os

endossantes e avalistas.

Pelo exposto, correto o decisum que imputou ao Banco
do Nordeste o cancelamento dos protestos e os danos morais suportados
pelos recorridos, em razão das inscrições indevidas nos órgãos restritivos
de crédito.

Por fim, levando-se em conta a condição econômica das
partes e o caráter pedagógico da medida, entendo razoável e proporcional
manter  a  condenação  em  danos  morais  imposta  em  primeiro  grau  de
jurisdição na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor/
apelado.

Com  essas  considerações,  REJEITO  AS
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA
LIDE e, no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.
Custas  e  honorários  advocatícios  mantidos  ao encargo  da  parte  vencida,
sendo estes fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, com
base no § 2º do art. 85 do CPC/2015. 

É como voto.
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Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 20 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado para  substituir  o  Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de  Albuquerque.  Presente  à  Sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, 26 de fevereiro de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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