
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0002033-90.2012.815.0731
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Ferreira Atacado Distribuidor Ltda
                       (Adv. Maria José Rodrigues Filha – OAB/PB 11.380)
APELADA: Indústria R. A. V. Industria e Comércio e Companhia Ltda

APELAÇÃO.  CANCELAMENTO  DE  PROTESTO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DUPLICATAS
EMITIDAS  SEM  CAUSA.  MERCADORIA  NÃO  ADQUIRIDA.
PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES.
ILEGALIDADE,  NEXO  DE  CAUSALIDADE  E  DANO  MORAL
DEMONSTRADOS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
CONFIGURADA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  PARA
REFORMAR  A  SENTENÇA  E  JULGAR  PROCEDENTES  OS
PEDIDOS.

-  “De  acordo  com  a  Lei  n.  5.474/68,  a  duplicata  é  um  título  de
crédito formal e causal, cumprindo ao credor aferir a existência de
uma fatura a justificar a emissão do título, bem como certificar-se
de que a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços tenha
sido efetivamente concretizada. 2. No caso em apreço, não houve
escorreita demonstração da regularidade da emissão da duplicata
protestada,  ônus  que  incumbia  aos  demandados,  concluindo-se
pela inexistência do negócio jurídico subjacente ao título, no que
logram  êxito  os  pedidos  de  anulação  da  duplicata  e  de
cancelamento do protesto.  3.  Tratando-se de protesto indevido,  a
demandante  faz  jus  ao  recebimento  de  indenização  relativa  ao
abalo de  crédito,  hipótese  em que o  dano moral  é  presumido e
dispensa a produção de prova. […]” (TJ-RS - AC: 70065558181 RS,
Relator:  Ana  Lúcia  Carvalho  Pinto  Vieira  Rebout,  Data  de
Julgamento:  09/03/2016,  Décima Segunda  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2016) . A indenização por
dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de
acordo com o princípio da razoabilidade. O valor não pode ensejar



enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não
coibir a reincidência em conduta negligente. No caso, a ação lesiva
provocou  repercussão  que  supera  a  esfera  interna  da  empresa,
respingando  em  sua  imagem  perante  o  mercado  em  que  atua,
diminuindo  sua  credibilidade  e  confiabilidade  entre  parceiros
comerciais. Neste cenário, entendo que a fixação da indenização no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja suficiente para alcançar os
fins a que se destina, posto não ser ínfimo, tampouco exacerbado,
provocando enriquecimento indevido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, dar provimento ao recurso, integrando a decisão a súmula de
julgamento encartada à fl. 174.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta
por   Ferreira Atacado Distribuidor Ltda em desfavor de Indústria R.  A.  V. Industria e
Comércio e Companhia Ltda.

Na  decisão,  o  magistrado  registrou  que  embora  tenha  ocorrido  a
revelia,  o  autor  não  logrou  demonstrar  a  devolução  das  mercadorias  remetidas
irregularmente pelo réu, daí porque não era possível declarar inexistente a dívida.

Inconformado, recorre o promovente aduzindo que nunca efetuou o
pedido  que  gerou  as  duplicatas  protestadas,  bem  como  efetuou  a  devolução  da
mercadoria correspondente, como fazem provas os documentos encartados às fls. 23/24
dos autos.

Acrescenta que alertou a ré sobre o equívoco via e-mail e através de
notificação  extrajudicial,  mas  mesmo  assim  teve  seu  nome  inscrito  em  cadastro  de
restrição ao crédito após o protesto dos títulos, prejudicando sua imagem no comércio. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os
pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência do débito e, por consequência, condenando a
recorrida a cancelar os protestos e a pagar indenização por danos morais.

Intimada através de sua representante legal,  a parte recorrida não
apresentou contrarrazões. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, do



RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em definir se houve ato
ilícito por parte da demandada em efetuar a remessa de mercadoria não adquirida para a
recorrente,  lançando  títulos  de  crédito  no  mercado  que,  após  o  vencimento,  foram
protestados, incluindo o nome da empresa autora no rol de inadimplentes.

O compulsar dos autos revela, de antemão, que a versão apresentada
sobre a não realização da compra das mercadorias pela autora/recorrente é verdadeira,
tanto é assim que a promovida reconheceu, via mensagem eletrônica, o erro (fl. 30). Como
se sabe, a duplicata constitui título de crédito causal, vinculado a operações de compra e
venda  de  mercadorias  ou  de  prestação  de  serviços,  incumbindo  ao  credor  verificar  a
existência  de  uma  operação  que  justifique  a  emissão  do  título,  bem  como  se  ela  foi
efetivamente concretizada.

Partindo dessa premissa,  então,  conclui-se  de logo que houve por
parte do demandado a emissão do título sem lastro causal, configurando a ilegalidade
reclamada. Para além disso, consigne-se que embora a magistrada tenha alegado que não
houve prova da devolução da  mercadoria,  as  mensagens eletrônicas  trocadas  entre as
empresas  envolvidas  deixam  transparecer  que  a  mercadoria  sequer  foi  recebida  pela
recorrente (fl. 24), tendo ela se limitado a emitir a nota fiscal de devolução para que os
produtos pudessem retornar, através da própria empresa que iria fazer a entrega, para a
recorrida que as enviou irregularmente. Tal é o que ocorre quando se volta os olhos para a
nota fiscal de fl. 24, onde não há assinatura da empresa recorrente dando o recebido nas
mercadorias.

Outrossim,  restaram  demonstradas  as  infrutíferas  tentativas  da
empresa  apelante  em  resolver  a  situação,  inclusive  com  notificação  extrajudicial  (fls.
35/37), mas que findou por provocar o protesto dos títulos emitidos irregularmente e a
inscrição em cadastro de restrição ao crédito.

No  panorama  posto,  impositiva  a  necessidade  de  declaração  de
inexistência da dívida, bem como o cancelamento do protesto e do registro nos cadastros
de restrição ao crédito, diante da manifesta irregularidade na emissão do título de crédito.
Sobre o tema, confira-se o julgado do TJRS:

“Presume-se válida a citação da pessoa jurídica realizada por carta
AR citatória ao endereço indicado como aquele em que se encontra
estabelecida,  para  se  ter  convalidado o  ato.  Além disso,  não  há
exigência para que a citação seja recebida pelo representante legal



da  pessoa  jurídica.  Agravo  retido  desprovido.  2.  MÉRITO.
PROTESTO INDEVIDO. Não comprovado pela ré que a emissão
das  duplicatas  tivesse  decorrido  de  relação  de  compra  e
venda/prestação de serviços existente entre ela e o autor, ônus que
lhe  competia,  correto  o  julgamento  que  declarou  a  nulidade
cártulas  apontadas,  determinando  o  cancelamento  definitivo  do
protesto  efetuado  e  da  inscrição  do  nome  da  parte  autora  nos
cadastros de inadimplentes. 3. DANOS MORAIS. Não há falar em
ausência de danos extrapatrimoniais indenizáveis, pois a hipótese
contempla a figura do dano moral in re ipsa, que dispensa a prova
do prejuízo. 3.1. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Majora-se para R$
8.000,00 (oito mil reais), montante que se mostra mais adequado à
situação  descrita  nos  autos,  bem  assim  aos  valores  fixados  em
precedentes  da  Câmara  em  casos  semelhantes.  PROVIDA  A...
APELAÇÃO DO AUTOR E DESPROVIDOS O AGRAVO RETIDO
E APELAÇÃO DA RÉ.  (Apelação  Cível  Nº  70063442040,  Décima
Segunda Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do RS, Relator:  Ana
Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 10/12/2015)”. (TJ-
RS - AC: 70063442040 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout, Data de Julgamento: 10/12/2015, Décima Segunda Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2015)

Firmada  tal  conclusão,  inegável,  por  outro  lado,  que  a  conduta
perpetrada  pelo  recorrido  tem  manifesto  poder  de  afetar  a  honra  objetiva  da  pessoa
jurídica, eis que tanto o protesto indevido como a negativação da promovida vilipendiam
a imagem da empresa perante o mercado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PROTESTO
INDEVIDO  DE  DUPLICATA  MERCANTIL  SEM  CAUSA
SUBJACENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. De acordo com a
Lei n. 5.474/68, a duplicata é um título de crédito formal e causal,
cumprindo ao credor aferir a existência de uma fatura a justificar a
emissão do título, bem como certificar-se de que a compra e venda
mercantil  ou  a  prestação  de  serviços  tenha  sido  efetivamente
concretizada.  2.  No  caso  em  apreço,  não  houve  escorreita
demonstração da regularidade da emissão da duplicata protestada,
ônus  que  incumbia  aos  demandados,  concluindo-se  pela
inexistência  do  negócio  jurídico  subjacente  ao  título,  no  que
logram  êxito  os  pedidos  de  anulação  da  duplicata  e  de
cancelamento do protesto. 3.  Tratando-se de protesto indevido,  a
demandante  faz  jus  ao  recebimento  de  indenização  relativa  ao
abalo  de  crédito,  hipótese  em que o  dano moral  é  presumido e



dispensa  a  produção  de  prova.  4.  Considerando  a  existência  de
protesto preexistente, o valor da indenização vai reduzido para R$
4.000,00,  por ser  montante que bem cumpre a tríplice finalidade
(punitiva,  pedagógica  e  indenizatória)  da  sanção  pecuniária,
amoldando-se  aos  precedentes  da  Câmara  em  casos  análogos.
APELAÇÃO  PROVIDA  EM  PARTE.  (Apelação  Cível  Nº
70065558181,  Décima Segunda Câmara Cível,  Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado
em 09/03/2016).  (TJ-RS - AC: 70065558181 RS, Relator:  Ana Lúcia
Carvalho  Pinto  Vieira  Rebout,  Data  de  Julgamento:  09/03/2016,
Décima  Segunda  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 11/03/2016)

Nesta linha, comprovados os elementos da responsabilidade civil, há
de se perquirir  acerca da fixação dos danos morais.  Destarte,  quanto a este aspecto, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao
Ministro  Castro  Filho,  entendeu  que  “não  há  critérios  determinados  e  fixos  para  a
quantificação  do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se). Neste particular,
transcrevo o seguinte julgado:

“[...] 3. É assente que o  quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade econômica  do  réu.  4.  A  jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. [...]” (STJ - REsp 716.947/RS -  Rel. Min.
Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270).

Portanto,  a  indenização por dano moral  deve ser  fixada mediante
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a
finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar  enriquecimento  sem causa,  nem pode  ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

Ou seja, referida indenização pretende compensar a dor do lesado e
constitui  um exemplo  didático  para  a  sociedade  de  que  o  direito  repugna  a  conduta
violadora.  Ao  mesmo  tempo,  objetiva  sancionar  o  causador  do  dano,  inibindo-o  e



desestimulando-o em relação a novas condutas.

No caso,  a  ação  lesiva  provocou repercussão  que  supera  a  esfera
interna  da  empresa,  respingando  em  sua  imagem  perante  o  mercado  em  que  atua,
diminuindo sua credibilidade e confiabilidade entre parceiros comerciais. Neste cenário,
entendo  que  a  fixação  da  indenização  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  seja
suficiente  para  alcançar  os  fins  a  que  se  destina,  posto  não  ser  ínfimo,  tampouco
exacerbado, provocando enriquecimento indevido.

Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  ao  recurso  para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a
inexistência da dívida e determinando o cancelamento do protesto correspondente, bem
assim condenando a empresa demandada a pagar indenização no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais). Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta
decisão (Súmula 362, do STJ). Juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), a partir do
evento lesivo (data do protesto). Custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, por conta da
empresa recorrida. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator




