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                           Vistos...

Ação declaratória de inexigibilidade de duplicata 

mercantil cumulada com pedido indenização por danos morais, 

julgada improcedente.

Inconformada, a empresa autora interpõe recurso de 

apelação, defendendo que houve emissão de duplicatas frias 

pela sacadora, na medida em que se operou a devolução 

integral da mercadoria adquirida. Sustenta que a primeira ré 

agiu de forma dolosa juntamente com a empresa de factoring, 

que coagiu a autora “ao pagamento de uma duplicata que não 

deve” (sic fls. 135). Aduz a inexistência de origem dos 

títulos apontados, sendo de rigor a condenação da ré em 

indenização por danos morais tal como salientado na inicial.

É o relatório.
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O recurso é desprovido.

De início é preciso ser salientado que a autora 

desistiu da ação em relação à sacadora dos títulos Tecelagem 

Paris Ltda, tendo a ação anulatória prosseguido apenas em 

relação à factoring corré.

Ao assim agir, a autora inviabilizou a discussão a 

respeito da tese de ilegitimidade ou da ausência de causa 

subjacente das duplicatas mercantis, na medida em que a 

anulação do título viciado somente poderia ser obtida em face 

de quem o emitiu indevidamente.

Assim, se a corré TECELAGEM PARIS, sacadora das 

cártulas, não mais faz parte da lide, mostra-se impossível a 

pretensão de reconhecimento da invalidade do título, 

porquanto não pode ele ser declarado inválido em relação à 

corré que continua na lide, qual seja a Fort Credit Factoring 

Comercial Ltda e, ao mesmo tempo, continuar como se hígido 

fosse em relação à empresa sacadora das duplicatas mercantis, 

que foi voluntariamente excluída da demanda.

Por outro, com relação à factoring não há se falar 

em atitude dolosa ou de má-fé no protesto das duplicatas 

mercantis, porque não teve ela ciência da devolução da 

mercadoria e desfazimento do negócio entre as partes 

originárias.
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Ao contrário, os documentos trazidos com a defesa 

pela factoring corré denotam que a sacadora (excluída da 

demanda) informava a higidez das duplicatas mercantis, 

inclusive por meio de nota fiscal de compra de mercadoria e 

respectivo aviso de recebimento, bem como de instrumento 

particular de confissão de dívida celebrado (fls. 72/80).

Assim, diante da comprovação de origem dos títulos 

pela sacadora, a corré apelada celebrou instrumento 

particular de confissão de dívida, pelo qual acabou por ficar 

responsável pelo crédito representado pelas duplicatas 

mercantis.

Portanto, sem a demonstração de má-fé de terceiro 

detentor dos títulos, não há como responsabilizá-la por 

prejuízos advindos dos protestos dos títulos, eis que a corré 

se limitou a agir como se credora fosse em relação às 

cártulas que lhe foram repassadas.

Como muito bem constou da r. sentença: “(...) Os 

títulos de créditos constituem documentos representativos de 

obrigações pecuniárias e, como tal, são dotados de três 

características essenciais, quais sejam, a cartularidade, a 

literalidade e a autonomia. Não pode a autora, nesta 

oportunidade, tentar furtar-se ao pagamento do título de 

crédito sob o fundamento de que o negócio jurídico subjacente 

efetuado foi rescindido. Isso porque tal assertiva não tem o 

condão de afastar os princípios característicos que norteiam 
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a matéria atinente ao títulos de crédito, conforme acima 

explanado. A duplicata, perante terceiro de boa-fé, é título 

de crédito literal e autônomo que vale pelo que nele se 

contém, ou seja, independentemente da obrigação que lhe deu 

nascimento. Outrossim, por força do princípio da 

inoponibilidade das exceções pessoais, irrelevante que 

negócio jurídico originário com a co-ré TECELAGEM PARIS tenha 

sido inadimplido. Tendo o título circulado, esta matéria é 

totalmente ineficaz (inoponível) em relação à outra ré. As 

relações jurídicas havidas são autônomas; ou seja, a autora 

deve honrar a duplicata endossada a empresa ré e, 

posteriormente e se o caso, exigir o devido da empresa com 

quem realizou e desfez o negócio jurídico” (fls. 119/120).

Deve, por consequência, ser mantida integralmente a 

r. sentença por seus suficientes fundamentos, em que pese o 

esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo 

necessidade de maior reforço de argumentação além do que 

acima constou.  Nesse sentido, o firme entendimento do C. 

Superior Tribunal de Justiça ilustrado pelos seguintes 

precedentes: 

"Processual Civil. Acórdão. Fundamentos da 

sentença. Não se apresenta sem fundamentos o 

acórdão que adota os da sentença, ao ter por bem 

analisada a prova, em caso em que os argumentos da 

apelação não contrariam, mas simplesmente tiram 

conclusões diversas dos mesmos fatos". (REsp 

27.777/SP, Rel Min. Dias Trindade, DJ 09/11/1992, 

p. 20376). 
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"1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 

535 do CPC quando o Tribunal de origem, ainda que 

não aprecie todos os argumentos expendidos pela 

parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e 

fundamenta a decisão em base jurídica adequada e 

suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É 

predominante a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão 

julgador adotar ou ratificar o juízo de valor 

firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no 

acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou 

ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso 

Especial não provido". (REsp 662.272/RS, Rel. Min. 

João Otávio de Noronha, j. 04/09/2007)

Pelo exposto, nos termos do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.

São Paulo, 26 de agosto de 2015.

Walter Fonseca
Relator
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