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ADVOGADOS :  Túlio Terceiro Neto P. Miranda, Getúlio Bustorff Feodrippe
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APELADO : Petrobrás Distribuidora S/A
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PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  Cível  –
Preliminar  de  nulidade  da  sentença  –
Sentença  “citra  petita”  –  Preliminar  que  se
afasta – Rejeição.

–  Se  o  magistrado  comarcão  julgou
improcedentes  "os  pedidos  formulados  na
presente  ação",  por  óbvio  o  pedido  de
indenização  por  danos  morais  estava
incluído,  aliás  todos  pedidos  contidos  na
petição inicial foram julgados improcedentes.

DIREITO CIVIL – Apelação Cível – Mérito –
Ação declaratória  de  inexistência  de  débito
c/c reparação por danos morais – Protesto –
Notas  fiscais  –  Transação  efetivada  por
funcionário  que  sempre  agiu  em  nome  da
empresa  –  Contratação  realizada  em  data
anterior  à  comunicação  da  autora  à
promovida  acerca  da  mudança  de
responsável  pela  realização  de  compras  –
Aplicação da teoria da aparência – Dever de
satisfazer o crédito decorrente da obrigação
assumida  por  funcionário  que  sempre  agiu

1



Apelação Cível nº  0748662-30.2007.815.2001

como  preposto  da  empresa  –  Protestos
legítimos  –  Ausência  de  dano  moral  a
indenizar – Desprovimento.

– Tendo  a  empresa  autora  sempre
contratado  com  a  demandada  através  do
funcionário  que  assinou  as  ordens  de
fornecimento levados a protesto, em atenção
à teoria  da aparência,  há de ser declarado
válido o negócio jurídico.

– São legítimos os protestos realizados pela
empresa  ré,  tendo  em  vista  o
inadimplemento da autora.

– Não  há  que  se  falar  em  danos  morais
decorrentes  dos  protestos  realizados  pela
demandada, posto que ocorridos legalmente.

V I  S T O S,  relatados  e discutidos  estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona, rejeitada  a  preliminar,  negar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível   interposta  por
CONSTRUTORA  LRC  LTDA, em  face  da  PETROBRÁS  DISTRIBUIDORA
S/A, irresignada com a sentença de fls. 261/263, proferida pelo M.M. Juiz de
Direito  da  13ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela c/c reparação por danos morais, julgou improcedente o pedido deduzido
na inicial,  condenando  a empresa  autora,  ora  recorrente,  a  pagar  custas  e
despesas  processuais,  bem como  honorários  advocatícios  fixados  em  10%
(dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a demandante alega em suas
razões  recursais,  fls.  268/274,  preliminarmente,  vício  na  sentença  recorrida,
sustentando que o magistrado “a quo” deixou de analisar o pedido de condena-
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ção em danos morais. No mérito, defende que a apelada agiu displicentemente
ao celebrar contrato de compra e venda de produtos com funcionário que não o
representava, sendo, porquanto, o negócio jurídico inválido e, em consequên-
cia, não podendo serem imputados a si os títulos de crédito decorrentes da re-
ferida negociação.

Pugna, ao final, pela declaração de inexistên-
cia de débito, com a liberação do protesto realizado pela demandada/recorrida,
bem como a condenação em indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas às fls.  283/286
dos autos, requerendo a rejeição da preliminar de sentença “citra petita” e, no
mérito, pela manutenção do “decicum” objurgado.

Com vista  dos autos,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça ofertou parecer às fls. 295/299, sem opinião sobre da preliminar arguída e
sobre o mérito do recurso.

É, no essencial, o relatório.

V O T O

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,
intrínsecos e extrínsecos, é de se conhecer do presente recurso. 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Aprioristicamente,  nas  razões  recursais,  a
recorrente/autora argúi a nulidade da sentença primeva por ser "citra petita",
tendo em vista que não se pronunciou acerca do pedido de indenização por
danos morais.

Sem razão a apelante.

É que o juiz “a quo” ao prolatar a sentença,
concluiu:  "Ante  o  exposto  e  o  mais  que  dos  autos  consta,  JULGO
IMPROCEDENTES  os  pedidos  formulados  na  presente  ação,  extinguindo  o
processo nos termos do artigo 269, I, do CPC".

Ora,  se  o  magistrado  comarcão  julgou
improcedentes "os pedidos formulados na presente ação", por óbvio o pedido
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de indenização por danos morais estava incluído, aliás todos pedidos contidos
na petição  inicial  foram julgados  improcedentes.  E  outra  não poderia  ser  a
conclusão,  posto  que,  se  o  juiz  declarou  legítimo  o  protesto,  consequencia
lógica  é que a  apelante  não faz  “jus”  ao  pedido  de indenização por  danos
morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO
CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO
E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS -
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  -
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -  INOCORRÊNCIA  -
AUSÊNCIA  DE  REPRESENTAÇÃO  -  NÃO
OCORRÊNCIA  -  SENTENÇA  CITRA  PETITA  -
PRELIMINAR  QUE  SE  AFASTA -  INVERSÃO  DO
ÔNUS  DA  PROVA  -  POSSIBILIDADE  -  DUPLICATA
MERCANTIL  -  COMPROVANTE  DE  ENTREGA  DE
MERCADORIA  -  FALTA  DE  ASSINATURA  DO
COMPRADOR  -  DOCUMENTO  ASSINADO  APENAS
TRANSPORTADOR  -  REQUISITO  LEGAL  NÃO
ATENDIDO  -  NULIDADE  DO  TÍTULO  -  PROTESTO
INDEVIDO  -  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -
NECESSIDADE  -  PRELIMINARES  REJEITADAS  E
RECURSO PROVIDO. Corroborados nos autos elementos
de prova documental  suficientes à formação do juízo de
convencimento  do  julgador,  não  há  se  falar  em
cerceamento de defesa, se julgada antecipadamente a lide.
É de se ressaltar que a pessoa jurídica mantém em seu
favor  a  presunção  de  regularidade  da  representação
processual,  cabendo  à  parte  interessada  o  ônus  de  sua
desconstituição.  Se  o  magistrado  julgou  improcedentes
""os  pedidos  iniciais"",  por  certo  que  o  pedido  de
indenização por danos morais estava incluído, pois todos
pedidos  contidos  na  petição  inicial  deixaram  de  ser
acolhidos.  A  inversão  do  ônus  da  prova,  lado  outro,
prevista no Código de Defesa do Consumidor não constitui
princípio  absoluto,  não  é  automática  e  não  depende
apenas  da  invocação  da  condição  de  consumidor,  pois
esse  conceito  não  é  sinônimo  necessário  de
hipossuficiência,  tampouco de verossimilhança.  Uma vez
negado o recebimento da mercadoria, perde o caráter de
titulo executivo extrajudicial a duplicata mercantil, mesmo
protestada  por  falta  de  aceite,  cujo  comprovante  de
entrega  da  mercadoria  foi  firmado  apenas  pelo
transportador. Nulos são os títulos que não se revestem de
requisitos  legais  e  indevido  é  o  protesto  com  base  em
duplicata  sem  comprovante  de  entrega  da  mercadoria,
sendo cabível, portanto, indenização por danos morais ao
apelante.  (TJ-MG  100240564114080011  MG
1.0024.05.641140-8/001(1),  Relator:  ROGÉRIO
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MEDEIROS,  Data  de  Julgamento:  14/08/2008,  Data  de
Publicação: 03/09/2008).
Logo, não merece ser acolhida a preliminar.

M É R I T O

A questão posta a deslinde cinge-se ao fato
de que o juiz de base, prolator da sentença recorrida, entendeu por prestigiar a
teoria  da  aparência,  por  verificar  dos  autos  que  a  empresa  autora  sempre
contratou com a demandada através do funcionário Sr. Victor Gonçalves da
Costa.

Ressaltou que  as  ordens  de  fornecimento
anteriores e inclusive as datadas de janeiro de 2007 sempre foram assinadas
pelo Sr. Victor, conforme atesta documentos de fls. 74/78.

Por  fim,  consignou que somente em 05 de
fevereiro de 2007 foi  que a demandante comunicou à promovida acerca da
mudança  do  responsável  pela  compra  de  produtos,  como  comprova  o
documento encartado à fl. 73.

Por tais fundamentos,  o juiz de piso, tendo
verificado que o suso citado funcionário, por diversas vezes, realizou a mesma
transação  com  a  parte  promovida,  sempre  agindo  em  nome  da  empresa
perante terceiros de boa-fé, considerou válidos os títulos de crédito emitidos e
protestados pela recorrida.

A sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios  e  bem postos  fundamentos,  os  quais  ficam inteiramente  adotados
como  razão  de  decidir  pelo  desprovimento  do  recurso,  nos  termos  já
amplamente adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, quando reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum.”  “REsp nº
662.272-RS, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. e 4.9.2007; REsp nº
641.963-ES,  2ª  Turma,  rel.  Min.  Castro  Meira,  j.  de  21.11.2005;  REsp  nº
592.092-AL, 2º Turma,  rel.  Min.  Eliana Calmon, j.  de 17.12.2004 e REsp nº
265.534-DF, 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).

Consigna-se  apenas  que,  corretamente,  da
sentença consta o seguinte:

(…) Ademais, consta às fls. 74/78 ordens de fornecimento
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anteriores com a assinatura do Sr.  Victor Gonçalves da
Costa, nos períodos de outubro de 2006 a janeiro de 2007.
Ainda, comprova o documento encartado às fls. 75 que a
ordem de fornecimento e as notas fiscais, objeto de protes-
to, foram emitidas em 23 de janeiro de 2007, enquanto a
comunicação da autora à promovida acerca da mudança
de  responsável  pela  requisição  de  compras  foi  enviada
apenas em 05/02/2007 (fls. 73).

(…)

Ressalte-se que a dinâmica da prática comercial não exige
comprovação  de  poderes  para  contratar,  especialmente
nos dias de hoje, em que muitos negócios são realizados
via Internet, prevalecendo, neste aspecto, a aparência so-
bre a forma. 

Assim, tendo o funcionário realizado, por diversas vezes, a
mesma transação com a parte requerida, tem-se que, pe-
rante terceiros, age em nome da empresa. Desta forma, se
o referido representante da empresa Construssati extrapo-
lou suas funções, restará ao autor o direito de ajuizar ação
pelos danos sofridos.

Ademais, não trouxe o autor prova de que havia uma pes-
soa legitimada, contratualmente, a fazer a retirada de pro-
dutos junto à demandada, levando a crer, em nome da boa-
fé que permeiam os negócios jurídicos, que aquele que se
apresentava como autorizado pela empresa detinha pode-
res para prática do ato.

Portanto, são válidos os títulos de crédito emitidos pela re-
querida, devendo a autora cumprir a obrigação assumida,
pois se trata a requerida de terceiro de boa-fé. 

(...)

Por fim, tem-se que a autora não alegou ter a promovida
inadimplido com a entrega dos pedidos realizados, fazendo
jus esta, portanto, ao recebimento dos valores contratados.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IM-
PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação,
extinguindo  o  processo  nos  termos  do  artigo  269,  I,  do
CPC.

Como se vê, é irretocável  a sentença,  pois
não restou comprovado dos autos que a apelada não tenha procedido com a
entrega dos produtos contratados.
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Acerca da teoria da aparência, vale transcre-
ver a lição de ORLANDO GOMES1:

"Admite a eficácia do ato entre terceiro e quem não é o
verdadeiro titular do direito sempre que este, investido em
um título formal, suscita naquele a convicção de que é o
verdadeiro titular do direito. O pressuposto da proteção
do terceiro reside, pois, na confiança que lhe inspira o tí-
tulo, formal ou não. Segundo essa teoria, larguíssimo seria
o  campo  de  aplicação  da  aparência,  pois  instrumentos
particulares, documentos privados e até a posse se consi-
deram títulos de investidura que podem gerar o fenômeno.
Assenta, desse modo, num formalismo que constitui peculi-
aridade do direito alemão. Trata-se de uma construção te-
órica que não pode ser transplantada para outros sistemas
que não emprestam tanta importância ao título formal. É
claro, porém, que, num ordenamento formalístico, a prote-
ção do  terceiro se  torna muito  mais  enérgica e  intensa
porque fica ele dispensado de justificar sua conduta, sem-
pre que tiver agido com fundamento num título formal" 

Dessa  forma,  pela  aplicação  da  teoria  da
aparência, a apelante tornou-se obrigada a satisfazer o crédito decorrente da
obrigação assumida por funcionário que sempre agiu como seu preposto, não
merecendo reforma a r. sentença. 

Por fim, salienta-se que caberia à demandan-
te atuar diligentemente no sentido de informar às empresas com quem negocia-
va tão logo tivesse realizado a substituição do funcionário responsável pelas
compras, de forma a não prejudicar terceiros de boa fé. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE  INEXIGIBILIDADE  DE  OBRIGAÇÃO  CUMULADA
COM ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E CAUTE-
LAR DE PROTESTO - DUPLICATA - TRANSAÇÃO EFE-
TIVADA  POR  EX  FUNCIONÁRIO  -  IRRELEVÂNCIA  -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - HONORÁ-
RIOS  DE SUCUMBÊNCIA  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
20, §4º - RECURSO IMPROVIDO. A contratação efetuada
por ex funcionário, que diz realizar o negócio em nome da
postulante,  é  suficiente  para  vinculá-la  aos  negócios  e
compromissos por ele assumidos, em razão da teoria da
aparência. A verba honorária deve ser fixada nos termos
do § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil, segun-
do o qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados

1Orlando Gomes, "in" "Transformações Gerais do Direito das Obrigações", 2ª ed. RT, p. 117.
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eqüitativamente atendidos o grau de zelo do profissional; o
lugar da prestação do serviço; a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido  para  o  seu  serviço.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0090.09.021783-8/001, Relator(a):  Des.(a) Rogério Me-
deiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2012,
publicação da súmula em 11/05/2012). 

Por  todo  o  exposto,  rejeitada  a  preliminar,
NEGO provimento à apelação, por não encontrar razões que justifiquem a re-
forma da sentença vergastada, não havendo que se falar em danos morais de-
correntes dos protestos dos títulos de crédito, posto que ocorridos legalmente.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  Miguel de Britto Lyra Filho, Juiz Convocado, com jurisdição plena,
em substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves do  Egito  de Araújo  Duda
Ferreira.

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

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
19 de fevereiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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