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PRELIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO.  PEDIDOS  JULGADOS  PROCEDENTES.
ALEGAÇÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  INSURGÊNCIA  NO
TOCANTE A FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DEVOLUÇÃO  DO  TEMA  SOB  ASPECTO  DA
INEXISTÊNCIA  DO  ATO  ILÍCITO.  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.  CONFIGURAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. 

Como as razões recursais atacam os fundamentos da decisão,
inexiste violação ao postulado da dialeticidade.

MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  CANCELAMENTO  DE
PROTESTO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  INSURGÊNCIA  DA
EMPRESA FATURIZADORA. DUPLICATA EMITIDA SEM A
RESPECTIVA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  CESSÃO  DO
TÍTULO.  ENVIO  DA  CÁRTULA  PARA  PROTESTO.
ENTIDADE  DE  FACTORING  QUE  ASSUME  O  RISCO
RELATIVO  AO  ATO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA
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CONFIGURADA.  QUANTUM INDENIZATÓRIO
ARBITRADO COM RESPALDO NOS ASPECTOS PUNITIVO
E PEDAGÓGICO. DESPROVIMENTO.

A empresa de factoring deve agir com o máximo de cuidado
a fim de investigar a autenticidade do título adquirido e a
causa  do  negócio  subjacente,  devendo  suportar,  de  forma
integral,  os  riscos  inerentes  à  atividade  lucrativa  que
desenvolve.

A  faturizadora,  que  recebe  a  duplicata  emitida
indevidamente, ante a ausência de lastro fático para justificar
sua  emissão,  e  a  protesta,  responde  pelo  dano  moral
decorrente  de  ato,  por  deixar  de  se  certificar  sobre  a
existência  da  prestação,  considerando  que  esses  elementos
compõem o risco da atividade empresarial que exerce.

Como a prestação indenizatória foi  arbitrada com respaldo
nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexiste a
caracterização  do  excesso  alegado  pela  apelante,  impondo
sua manutenção.

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

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela  PS Factoring Fomento
Comercial  Ltda. contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  Cível  da
Comarca de  Campina Grande nos autos  da ação  declaratória  de  indébito  c/c
indenização em face dela ajuizada e da Poliobras Empreendimentos Ltda. por
Fuji S/A – Mármores e Granitos.

O Juízo  a quo julgou procedentes os pedidos por entender
que ocorreu o protesto indevido, considerando ter a Poliobras Empreendimento
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S/A emitido título relativo ao serviço não prestado à autora, e ocorrer a prática do
ato de protesto por parte da PS Factoring Fomento Comercial Ltda.. Condenou as
demandadas solidariamente ao pagamento da indenização por dano moral no
importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assevera a apelante que, na qualidade de cessionária, não é
responsável  pela  prestação  indenizatória,  por  ter  recebido  a  duplicata
acompanhada  de  nota  fiscal,  e  existir  na  contestação  da  Poliobras
Empreendimento S/A afirmativa a regularidade da prestação de serviço.

Sustenta  que  a  apelada  deveria  ter  se  insurgido  contra  a
cobrança, manifestando o não conhecimento da dívida, ao ter ciência do ato de
cessão celebrado entre as demandadas, aduzindo que essa tese está respaldada
no art. 294 do Código Civil.

Afirma que a extensão do quantum indenizatório não atende
aos  requisitos  estabelecidos  na  ordem  jurídica  vigente,  por  viabilizar  o
enriquecimento ilícito da beneficiária da prestação.

Pugna pelo provimento do apelo para, sucessivamente, julgar
improcedentes  os  pedidos,  declarar  ausente  a  solidariedade das  demandadas
pela dívida, ou reduzir a prestação indenizatória (f. 216/221).

Argui  a  apelada/autora,  em  preliminar,  a  violação  ao
postulado da dialeticidade, por deixar a apelante de impugnar especificamente
os fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta que a recorrente detinha conhecimento
da  inexistência  da  dívida,  motivo  pelo  qual  deve  ser  responsabilizada  pela
prestação indenizatória e inexistir a configuração de culpa concorrente.

Pleiteia o desprovimento do apelo.

O Ministério Público opina pela rejeição da preliminar e não
emite juízo de valor no tocante ao mérito, f. 274/276.

É o relatório.
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VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

1 – Preliminar – violação do princípio da dialeticidade

Sustenta  a  apelada,  preliminarmente,  estar  caracterizada  a
violação ao postulado da dialeticidade, por repetir as razões recursais o conteúdo
da contestação.

O Juízo  a  quo enfrentou  os  temas  concernentes  à  emissão
indevida da duplicata, à caracterização do protesto ilegítimo e à configuração do
ato ilícito.

As  razões  recursais  apresentadas  veicularam  argumentos
relativos à ausência do ato ilícito, e essa circunstância afasta a caracterização da
violação do princípio da dialeticidade.

A ordem jurídica  vigente  impõe  ao  recorrente  o  dever  de
apresentar os fundamentos de fato e de direito em relação à reforma da decisão,
exigindo que a motivação da sentença fosse atacada de forma específica.

Nesse  sentido,  colaciono  Súmula  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso  concreto,  as  alegações  apresentadas  pela  apelante
para  obter  a  reforma  da  sentença  hostilizada  atacaram  especificamente  os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, via de consequência, a violação
ao postulado da dialeticidade.

Isso porque devolveu argumentos pertinentes à inexistência
de responsabilidade em relação ao ato ilícito.

Em face do exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

2 – Mérito
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Narra a autora, na petição inicial, que é indevida a quantia de
R$ 29.000,00 (vinte nove mil reais), por não ter ocorrido a prestação dos serviços
pela Poliobras Empreendimentos Ltda., e ser ilegítimo o protesto efetuado pela
P.S. Factoring Fomento Comercial Ltda.

O Órgão judicial de origem julgou procedentes os pedidos,
declarou inexistente o débito, cancelou o protesto, condenando as demandadas
solidariamente ao pagamento da indenização por dano moral no importe de R$
6.000,00 (seis mil reais).

A segunda  demandada,  Poliobras  Empreendimentos  Ltda.,
não  se  insurgiu  contra  a  sentença,  inclusive,  já  realizou  o  pagamento  da
prestação indenizatória, f. 266, conforme recibo expedido pela autora/apelada.

Logo, a irresignação em desfavor da sentença foi manifestada
tão somente pela empresa - PS Factoring Fomento Comercial Ltda.

Alega  a  apelante  que,  na  qualidade  de  cessionária,  não  é
responsável  pela  prestação  indenizatória,  ao  argumento  de  que  recebeu  a
duplicata  acompanhada  de  nota  fiscal,  e  houve  manifestação  da  Poliobras
Empreendimento  S/A  relativa  à  regularidade  da  prestação  de  serviço  na
contestação.

Portanto a questão controvertida versa sobre a existência ou
não do dever de indenizar da apelante.

A duplicata, título de natureza essencialmente causal, só se
legitima com supedâneo em uma operação de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços. E, caso seja emitida fora dessas hipóteses legais, é nula,
não  gerando direitos  para  quem a emite,  nem obrigações  para  aquele  contra
quem é ela sacada.

Destaco  que  o  contrato  celebrado  entre  a  apelante  e  a
Poliobras  Empreendimentos  Ltda.  constitui-se  típica  cessão  de  crédito,  e  é
disciplinado pelo artigo 286 e seguintes do Código Civil, pois o credor originário,
chamado "faturizado", cede seu crédito à faturizadora que, por sua vez, antecipa
o pagamento do título, mediante certa retribuição.

Destarte, considerando que o contrato de fomento mercantil
se  trata  de  cessão  de  crédito,  a  empresa  faturizadora,  no  caso  a  apelante,
responde perante o devedor/sacado pelos defeitos inerentes à cambial e pelos
eventuais danos sofridos pelo apontamento indevido do título.
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Isso  porque  é  dever  da  empresa  de  factoring verificar  a
legitimidade  da  cártula  recebida  mediante  cessão,  assumindo  o  risco  da
atividade que exerce, e essa circunstância também afasta a culpa concorrente da
suposta devedora da prestação corporificada na duplicata.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  CUMULADA  COM  LEVANTAMENTO  DE  PROTESTO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  RECLAMO  DA  SEGUNDA  RÉ.  EMPRESA  DE
FOMENTO  MERCANTIL QUE  ALEGA A INOPONIBILIDADE  DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS E AUSÊNCIA DE CULPA, O QUE AFASTARIA
O  DEVER  DE  INDENIZAR.  TESES  ARREDADAS.  DUPLICATA
EMITIDA SEM  CAUSA DEBENDI.  AQUISIÇÃO  PELA FACTORING
QUE  SE  CARACTERIZA  COMO  CESSÃO  DE  CRÉDITO.
OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS.  ARTIGO 294 DO CC.
Dever da faturizadora de certificar-se sobre a higidez das cártulas no
momento  da  aquisição  e  antes  do  envio  para  protesto.  Ato  ilícito
configurado.  Teoria  do  risco  da  atividade  empresarial.  Exegese  do
artigo  927,  parágrafo  único,  do  Código  Civil.  Reclamo  desprovido.
Postulada  a  redução  do  quantum  indenizatório.  Não  acolhimento.
Observância  dos  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Condenação que não pode servir  como fonte de  enriquecimento sem
causa  mas  que  deve  consubstanciar-se  em  sanção  inibitória  à
reincidência. Imperativa a manutenção do montante arbitrado, o qual se
mostra adequado e condizente com os fins a que se destina. Alteração
que não deve ocorrer em não se verificando a excessividade do valor
arbitrado  no  juízo  a  quo.  Almejada  a  redução  dos  honorários
advocatícios. Rejeição. Verba fixada em consonância com o disposto no
artigo 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do Código de Processo Civil. Recurso
conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 2013.039107-3, 5ª Câmara de
Direito  Comercial  do  TJSC,  Rel.  Cláudio  Valdyr  Helfenstein.  j.
15.08.2013).

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  TÍTULO  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATAS MERCANTIS -
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  -  ENDOSSO  MANDATO  -
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  -  EMPRESA  DE  FACTORING  -
CESSIONÁRIA -  ENDOSSO  TRANSLATIVO -  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - TÍTULO SEM LASTRO - PROTESTO INDEVIDO - DANO
MORAL - DEVER DE INDENIZAR. O Banco que efetua o protesto de
título de crédito por endosso mandato não é parte legítima para figurar
no polo passivo de ação de indenização por danos morais, pois não é o
proprietário do título, cumprindo somente a determinação do sacador,
mandante, que responde por todos os efeitos do protesto. A empresa de
factoring cessionária que recebe a  duplicata  por endosso e  protesta
título sem lastro,  responde pelo  dano moral  decorrente  de  seu ato,
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juntamente  com  a  empresa  emitente.  É  irregular  o  protesto  de
duplicatas mercantis, emitidas sem qualquer sinal de lastro, tais como
faturas, notas fiscais respectivas e a prova da remessa e entrega das
supostas mercadorias correspondentes. O protesto indevido de títulos
é ato ilícito que autoriza condenar o responsável a ressarcir o lesado
do dano moral sofrido, verba que deve ser fixada de acordo com as
circunstâncias  em  que  ocorreu  o  fato. (Apelação  Cível  nº  1069288-
31.2008.8.13.0024, 9ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Osmando Almeida. j.
12.04.2011, unânime, Publ. 23.05.2011).

In casu, é incontroversa a falta da causa subjacente à emissão
da duplicata, por não ter ocorrido a prestação do serviço pela cedente -  Poliobras
Empreendimentos  Ltda.,  e  essa  circunstância  caracteriza  a  irregularidade  do
protesto.

Outrossim,  cuidando-se  de  vício  formal  no  título,  como a
inexistência  de  causa  apta  a  conferir  lastro  à  emissão  da  duplicata,  eventual
protesto levado a efeito pelo cessionário deve ser considerado indevido, e essa
circunstância  desencadeia  a  mitigação  do  princípio  da  inoponibilidade  das
exceções pessoais, prevista no art. 294 do Código Civil, ex vi:

Art.  294.  O  devedor  pode  opor  ao  cessionário  as  exceções  que  lhe
competirem,  bem  como  as  que,  no  momento  em  que  veio  a  ter
conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.

Transcrevo precedentes dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DE  ANULAÇÃO  DE  TÍTULO  DE  CRÉDITO.  DUPLICATA
MERCANTIL.  FACTORING.  CESSÃO  DE  CRÉDITO.  CAUSA
DEBENDI. Na operação de factoring, assumindo a empresa de fomento
o  risco  da  atividade  comercial,  não  se  aplica  o  princípio  da
inoponibilidade das exceções pessoais, inerente ao direito cambiário,
não se caracterizando como terceira de boa-fé a empresa de fomento
mercantil. DANO MORAL CONFIGURADO. O fato de ter ocorrido o
protesto indevido, por si  só,  é capaz de gerar dano à reputação e ao
nome  da  apelante.  PEDIDO  DE  MINORAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  DESCABIMENTO.  Indenização  moral  fixada  em
observação  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,
cumprindo  com a  natureza  pedagógica  e  compensatória  pelos  danos
causados.  JUROS  DE  MORA.  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.  APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ.
Tratando-se  de  protesto  de  duplicata  sem  causa  subjacente,  a
responsabilidade do banco é extracontratual,  razão pela qual incide a
Súmula 54 do STJ, fins de fixar os juros de mora desde o evento danoso.
MINORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
DESCABIMENTO. Considerando o grau de complexidade da causa e o
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tempo de tramitação da demanda, adequados os honorários arbitrados
pelo julgador, estando dentro dos parâmetros adotados por esta Corte
em casos semelhantes. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível nº
70073640567,  15ª  Câmara  Cível  do  TJRS,  Rel.  Ana  Beatriz  Iser.  j.
07.06.2017, DJe 19.06.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  CUMULADA  COM  LEVANTAMENTO  DE  PROTESTO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  RECLAMO  DA  SEGUNDA  RÉ.  EMPRESA  DE
FOMENTO  MERCANTIL QUE  ALEGA A INOPONIBILIDADE  DAS
EXCEÇÕES PESSOAIS E AUSÊNCIA DE CULPA, O QUE AFASTARIA
O  DEVER  DE  INDENIZAR.  TESES  ARREDADAS.  DUPLICATA
EMITIDA SEM  CAUSA DEBENDI.  AQUISIÇÃO  PELA FACTORING
QUE  SE  CARACTERIZA  COMO  CESSÃO  DE  CRÉDITO.
OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS.  ARTIGO 294 DO CC.
Dever da faturizadora de certificar-se sobre a higidez das cártulas no
momento  da  aquisição  e  antes  do  envio  para  protesto.  Ato  ilícito
configurado.  Teoria  do  risco  da  atividade  empresarial.  Exegese  do
artigo  927,  parágrafo  único,  do  Código  Civil. Reclamo  desprovido.
Postulada  a  redução  do  quantum  indenizatório.  Não  acolhimento.
Observância  dos  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Condenação que não pode servir  como fonte de  enriquecimento sem
causa  mas  que  deve  consubstanciar-se  em  sanção  inibitória  à
reincidência. Imperativa a manutenção do montante arbitrado, o qual se
mostra adequado e condizente com os fins a que se destina. Alteração
que não deve ocorrer em não se verificando a excessividade do valor
arbitrado  no  juízo  a  quo.  Almejada  a  redução  dos  honorários
advocatícios. Rejeição. Verba fixada em consonância com o disposto no
artigo 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do Código de Processo Civil. Recurso
conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 2013.039107-3, 5ª Câmara de
Direito  Comercial  do  TJSC,  Rel.  Cláudio  Valdyr  Helfenstein.  j.
15.08.2013). 

Portanto,  não há falar  em inexistência de responsabilidade
civil da apelante, por responder pelos riscos da atividade de fomento mercantil
ao receber a duplicata mediante cessão, devendo responder solidariamente com
a Poliobras Empreendimento Ltda. pelo protesto indevido.

Configurados  os  elementos  do  ato  ilícito  e  ensejadores  da
responsabilidade civil da recorrente, quais sejam, o ato comissivo, externado pela
ausência de observância da higidez da duplicata, o nexo causal e o resultado,
passo a apreciar a extensão da prestação indenizatória.

No  que  diz  respeito  à  quantificação  do  dano  moral  no
importe  de  R$  6.000,00,  entendo  que  os  argumentos  veiculados  nas  razões
recursais  destoam das circunstâncias fáticas delineadas nos autos e invocadas
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pelo Juízo a quo para fixar o quantum indenizatório.

O  órgão  judicial  monocrático  arbitrou  a  quantia  da
indenização  com  fundamento  nos  aspectos  punitivo  e  pedagógico,  que  são
vetores  delineados  no  ordenamento  jurídico  para  fins  de  arbitramento  dessa
prestação.

Logo, inexiste qualquer retoque a ser efetivado na sentença
recorrida, tendo em vista que o Juízo  a quo ponderou as circunstâncias fáticas
apresentadas  em  harmonia  com  as  hipóteses  legais  que  disciplinam  o  caso
concreto.

Em  face  do  exposto, REJEITADA  A  PRELIMINAR,  no
mérito, NEGO PROVIMENTO AO APELO, e mantenho irretocável o decisum
recorrido.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal de Justiça da Paraíba,  realizada no dia 08 de
maio de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto  Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa-PB, 14 de maio de 2018.

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