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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS, DEVOLUÇÃO DE CÁRTULA E PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. CHEQUE. TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VAZADOS NA EXORDIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

SUSCITADA OCORRÊNCIA DE REVELIA. INSTRUMENTO
DE MANDATO QUE CONFERE PODERES AOS CAUSÍDICOS
DA RÉ PARA ATUAREM NO PRESENTE PROCESSO.
EXPRESSÃO "EM CONJUNTO" NA CLÁUSULA SÉTIMA DO
CONTRATO SOCIAL DA RECORRIDA QUE NÃO TEM A
FINALIDADE DE EXIGIR PARTICIPAÇÃO CONCOMITANTE DE
AMBAS AS SÓCIAS NOS ATOS DA PESSOA JURÍDICA.
SUSCITADO ERRO NA PROCURAÇÃO QUE NÃO PASSA DE
MERO EQUÍVOCO DE DIGITAÇÃO. PRETENSÕES
AFASTADAS.

POSTULADA APLICAÇÃO DO PERGAMINHO
CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE SUB EXAMINE. LITIGANTES
QUE EFETUARAM OPERAÇÃO DE FACTORING. APELANTE
QUE NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE DESTINATÁRIA
FINAL, NEM MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE POR CONTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM
COMENTO. TESE REPELIDA.

VENTILADA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA. COMPROVANTES APRESENTADOS PELA
DEMANDANTE NO PROCESSO QUE, DE PER SI, NÃO TÊM O
CONDÃO COMPROVAR A QUITAÇÃO DO CHEQUE OBJETO
DA PRESENTE ACTIO. DÍVIDA PERANTE A RÉ QUE ATÉ
ENTÃO ENCONTRA-SE EM ABERTO. LICITUDE DE
COBRANÇA PELA DETENTORA DO DIREITO. DANOS
MORAIS QUE, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO SÃO
CONFIGURADOS. ALEGAÇÕES DEFENESTRADAS.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALMEJADA MITIGAÇÃO
DO ESTIPÊNDIO ARBITRADA EM FAVOR DOS ADVOGADOS
DA RÉ. QUANTIA FIXADA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).
REDUÇÃO QUE DESPRESTIGIARIA O EXERCÍCIO DA
ADVOCACIA. VALOR MÓDICO QUE, INCLUSIVE, CABERIA
MAJORAÇÃO E SÓ NÃO É PROCEDIDA PARA NÃO



INCORRER-SE EM REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA
MANTIDA INCÓLUME.

REBELDIA INACOLHIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2016.022533-3, da Comarca de Taió, em que é apelante Roterwill Madeiras Ltda., e
apelada Fomento Mercantil Keske e Grando Ltda.:

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao Recurso de Apelação. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Lédio Rosa de Andrade, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. José Everaldo
Silva.

Florianópolis, 10 de maio de 2016.

Carstens Köhler
RELATOR
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RELATÓRIO

Roterwil Madeiras Ltda. interpôs Recurso de Apelação (fls. 224-244)
contra sentença prolatada nos autos n. 0003079-79.2010.8.24.0070, correspondentes
à ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais,
devolução de cártula e pedido de tutela antecipada (fls. 2-13) proposta pela Apelante
em face de Fomento Mercantil Keske e Grando Ltda., tendo o Magistrado de origem
julgado o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto, Julgo improcedentes, com resolução do mérito (art. 269, I, do
CPC) os pedidos formulados na presente ação ajuizada por Roterwil Madeiras Ltda.
contra Fomento Mercantil Keske e Grando Ltda.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de
sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao procurador da ré, nos termos do
artigo 20, § 4.º, do Código de Processo Civil, mormente pela natureza da causa.

P. R. I.
Após o trânsito em julgado, procedam-se as devidas baixas e cautelas de

estilo, arquivando-se os presentes autos em definitivo.
(fls. 216-220).

Em suas razões recursais, a Autora sustenta: a) a ocorrência dos efeitos
da revelia; b) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; c) a inexistência do
débito; d) a necessidade de condenação por danos morais; e e) a redução da verba
honorária fixada em favor dos advogados da Recorrida.

O Reclamo foi recebido no seu duplo efeito (fl. 247).
Com as contrarrazões (fls. 250-260), os autos ascenderam a este grau

de jurisdição.
É o necessário escorço.

VOTO

Preambularmente, impende esclarecer que o novel Pergaminho Adjetivo
Civil respeitará os atos praticados na vigência do Código Buzaid, como bem doutrina
Humberto Theodoro Júnior:

[...] Há quem afirme o caráter retroativo das leis de processo, tendo em vista
sua incidência imediata, inclusive sobre os processos em curso.

Como explica Amaral Santos, "encarregou-se a doutrina contemporânea de
demonstrar o engano em que incide esta afirmação".

Na verdade, a lei que se aplica em questões processuais é a que vigora no
momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu.

Também a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada (Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6º).

E mesmo quando a lei nova atinge um processo em andamento, nenhum efeito
tem sobre os fatos ou atos ocorridos sob o império da lei revogada. Alcança o
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processo no estado em que se achava no momento de sua entrada em vigor, mas
respeita os efeitos dos atos já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo
em que foram consumados. Se, por exemplo, a lei nova não mais considera título
executivo um determinado documento particular, mas se a execução já havia sido
proposta ao tempo da lei anterior, a execução forçada terá prosseguimento normal
sob o império ainda da norma revogada.

Em suma: as leis processuais são de efeito imediato frente aos feitos
pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em
vigor é que se regularão por seus preceitos. Tempus regit actum.

Deve-se, pois, distinguir, para aplicação da lei processual nova, quanto aos
processos:

1) exauridos: nenhuma influência sofrem;
2) pendentes: são atingidos, mas ficando respeitado o efeito dos atos já

praticados;
3) futuros: seguem totalmente a lei nova.
(Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e

processo de conhecimento. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 19).

No mesmo norte, haure-se das sempre elucidativas lições de Fredie
Didier Jr., membro da comissão estabelecida para a reforma do Código de Processo
Civil na Câmara dos Deputados:

Cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção. Lei
nova não pode atingir ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF/1988), mesmo se ele
for um ato jurídico processual. Por isso o art. 14 do CPC [de 2015] determina que se
respeitem "os atos processuais praticados".

[...] Há direitos processuais; direitos subjetivos processuais e direitos
potestativos processuais – direito ao recurso, direito de produzir uma prova, direito
de contestar etc. O direito é uma situação jurídica ativa. Uma vez adquirido pelo
sujeito, o direito processual ganha proteção constitucional e não poderá ser
prejudicado por lei. Lei nova não pode atingir direito adquirido (art. 5º XXXVI,
CF/1988), mesmo se for um direito adquirido processual.

Por isso o art. 14 do CPC [de 2015] determina que se respeitem "as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".

[...]
A aplicação imediata da norma processual não escapa à determinação

constitucional que impede a retroatividade da lei para atingir ato jurídico perfeito e
direito adquirido.

(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte
geral e processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. p.
56-57).

Feita a necessária ressalva, passa-se à análise das matérias levantadas
no Apelo.

1 Da revelia
Ab initio, ressalte-se que não deve ser albergada a tese de revelia face a
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ilegitimidade ad processum.
Isso porque, como bem observado pelo Magistrado a quo, não há dúvida

de que (1) a procuração constante à fl. 54 confere poderes aos Causídicos da Ré
para atuarem no presente processo e (2) a expressão "em conjunto" na cláusula
sétima do Contrato Social da Requerida (fls. 50-53) não tem a finalidade de exigir
participação concomitante de ambas as sócias nos atos da pessoa jurídica.

A expressão "em conjunto", referida na cláusula em discussão, deve ser
interpretada no sentido de conferir iguais poderes a ambas as sócias, ou seja, que
qualquer uma delas pode praticar (individualmente e com os mesmos poderes) os
atos descritos naquela cláusula – incluindo a outorga de procuração, o que é o caso
dos autos.

Ademais, o suscitado erro na procuração de fl. 54 não passa de mero
equívoco de digitação, havendo a troca dos últimos dois números dos autos, de "9-3"
para "3-9", circunstância que não tem o condão de afastar os poderes outorgados aos
Advogados da Ré para atuarem no presente feito.

Dessarte, rechaçam-se as teses urdidas.

2 Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor
No caso concreto, inexiste a configuração de uma relação consumerista,

haja vista que a Autora expressamente afirmou em sua peça vestibular que efetuou
operação de factoring junto à Ré (fl. 3).

O Tribunal da Cidadania já proclamou, mutatis mutandis:

CONTRATO DE FACTORING. RECURSO ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO
DO ESCRITÓRIO DE FACTORING COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR À AVENÇA MERCANTIL, AO FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE.

1. As empresas de factoring não são instituições financeiras, visto que suas
atividades regulares de fomento mercantil não se amoldam ao conceito legal,
tampouco efetuam operação de mútuo ou captação de recursos de terceiros.
Precedentes.

2. "A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode
ser considerada destinatária final do produto ou serviço. Na hipótese em que produto
ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção
entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser
considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem
resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações". (REsp 836.823/PR, Rel.
Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJ de 23.8.2010).

3. Com efeito, no caso em julgamento, verifica-se que a ora recorrida não é
destinatária final, tampouco se insere em situação de vulnerabilidade, porquanto não
se apresenta como sujeito mais fraco, com necessidade de proteção estatal, mas
como sociedade empresária que, por meio da pactuação livremente firmada com a
recorrida, obtém capital de giro para operação de sua atividade empresarial, não
havendo, no caso, relação de consumo.

4. Recurso especial não provido.
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(REsp n. 938.979/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19-6-12).

Destarte, considerando que a Apelante não se insere no conceito de
destinatária final, nem mesmo se encontra em situação de vulnerabilidade por conta
da relação jurídica em comento, mantém-se incólume a sentença no ponto que afasta
a incidência do Pergaminho Consumerista.

3 Da inexistência de débito
A tese de inexistência do débito merece naufragar.
A verdade é muito simples: o cheque n. 000536 foi emitido por Cavacos

Vale do Norte Indústria e Comércio Ltda. em favor da Apelante, em 16-9-10, no valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e tinha previsão de desconto ("bom para") no
dia 21-10-10 (fl. 65).

As Contendoras entabularam um contrato de fomento mercantil em
20-8-10 (fls. 67-74) e, por conta dessa relação jurídica, o cheque em análise foi
adquirido pela Factoring, repassando à Autora o valor com deságio e outros encargos
decorrentes da operação, no montante de R$ 23.908,54 (vinte e três mil, novecentos
e oito reais e cinquenta e quatro centavos) – fls. 71-72.

Tendo em vista que a Emitente do título não honrou com o pagamento
de forma tempestiva, a Factoring cobrou da Autora em 22-10-10 a quitação do débito,
fato último expressamente confirmado na contestação (fl. 84) e no presente Apelo (fl.
233).

No dia 1-11-10, a Emitente pagou extemporaneamente os R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) e de forma direta à Autora (fl. 66), inexistindo provas
concretas de que a referida quantia foi repassada à Ré, obrigação que era da
Apelante por conta da cláusula de recompra entabulada entre as Litigiantes (Cláusula
11, fls. 68-69).

Portanto, a dívida perante a Empresa de fomento até então encontra-se
em aberto, sendo lícita a sua cobrança pela Detentora do direito.

Registre-se que os comprovantes apresentados às fls. 23-24 não têm o
condão, de per si, de comprovar a quitação do cheque objeto da presente actio.
Esses são os dois documentos principais que a Apelante se escora para comprovar o
suposto adimplemento da cambial.

Para corroborar, adota-se como ratio decidendi as ponderações
lançadas pelo Togado de origem, doutor Rafael Espíndola Berndt:

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão autoral
não merece acolhimento.

Isso porque, muito embora as argumentações expendidas pela requerente, no
sentido de que teria pago a integralidade do valor correspondente ao cheque nº
000536, através dos depósitos cujos comprovantes encontram-se às págs. 23-24,
verifica-se que estes em nada fazem referência à origem do débito.

Com efeito, os depósitos efetuados pela requerente através dos
comprovantes acima indicados possuem beneficiários distintos, além de não
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fazerem referência à origem do débito que se pretendia quitar.
Logo, é certo que não há nos autos documento algum que comprove que o

cheque nº 000536 foi pago à requerida, não havendo portanto o que se falar em
devolução da cártula e não apontamento para cobrança.

Não bastasse, na audiência de instrução e julgamento o preposto da
requerida, ao ser interrogado, ratificou os termos da peça contestória,
afirmando que a empresa ré não recebeu qualquer valor referente àquela
cártula e que os valores depositados pela requerente em nada tem a ver com o
cheque nº 000536.

Além disso, afirmou que a requerente recebeu a totalidade do valor
correspondente à cartula – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – diretamente
do emitente, porém não efetuou o repasse dos valores à requerida afim [sic] de
que pudessem quitar suas obrigações, encontrando-se assim, em débito com a
ré (gravação audiovisual de p. 212).

Por tais razões, não há como se furtar à conclusão de que os valores cobrados
são legais, não havendo o que se falar de cobrança indevida ou condenação em
danos morais, tampouco na devolução do título.

(fls. 219, grifou-se).

Destarte, face as razões suso esmiuçadas, improcede a alegação de
inexistência do débito.

4 Dos danos morais
Considerando que o valor cobrado no cheque pela Ré é legal e que a

dívida foi reconhecida como existente, não há que se falar, por óbvio, em condenação
por danos morais decorrentes de "[...] ato ilícito da ré de receber o valor da dívida e
não liberar o título correspondente ao pagamento, além de tomar a iniciativa de
protesto indevido contra cliente da autora" (fl. 236).

5 Dos honorários advocatícios
A Insurgente pugna para que o estipêndio advocatício fixado aos

Causídicos da Ré, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sejam mitigados.
Sem razão.
Na hipótese dos autos, constata-se que os Procuradores da Demandada

atuaram em Comarca diversa da que possuem escritório (fl. 54), observando-se, por
outro lado, que a lide revestiu-se de complexidade normal à espécie, tendo os
Advogados se manifestado nas ocasiões em que foram chamados a intervirem,
demonstrando zelo profissional.

Verifica-se também que o valor da causa é de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) e que o processo tramita por mais de cinco anos.

Como se vê, levando-se em conta os balizamentos dos §§ 3º e 4º do art.
20 do Código de Processo Civil de 1973 e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, tem-se que os honorários fixados na instância de origem se
mostram até mesmo módicos, de tal forma que, caso fossem reduzidos ainda mais, o
exercício da advocacia seria desprestigiado.

Destarte, face a impossibilidade de majorar o estipêndio por ausência de
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postulação da Interessada e sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus,
mantém-se a quantia fixada.

É o quanto basta.
Ante o exposto, por unanimidade, nega-se provimento ao Apelo.
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