
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011333-73.2010.815.0011 — 6ª Vara Cível de Campina 
Grande. 
RELATOR :Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE  :Benfica e Amorim Serviços de Apoio Administrativo Ltda. ME. 
ADVOGADO  :Rodrigo Scalet. 
APELADO  :Dão Silveira Motors Ltda. 
ADVOGADO :Alexei Ramos de Amorim. 

APELAÇÃO  CÍVEL  —  RESCISÃO  CONTRATUAL  E 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  —  CONTRATO  DE 
FIGURAÇÃO  —  NULIDADE  —  INSCRIÇÃO  INDEVIDA — 
RECONHECIMENTO DO DANO MORAL — PROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO  —  RECURSO  —  ALEGAÇÕES 
INSUBSISTENTES  —  MINUTA  FIRMADA  POR 
FUNCIONÁRIO DESPIDO DE PODERES DE GERÊNCIA — 
NULIDADE  DECLARADA  —  INAPLICABILIDADE  DA 
TEORIA DA APARÊNCIA NA ESPÉCIE — MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA — DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

—  Conjunto probatório que impede seja reconhecida a validade do  
contrato e do débito objeto da discussão, eis  que não firmado por  
pessoa com poderes de negociação. Não evidenciados pressupostos  
mínimos para a aplicação da Teoria da Aparência1. 

—  Além  disso,  ainda  que  se  considerasse  válida  tal  avença,  a  
demandante comprovou ter pago o “Termo de Confissão e Quitação  
de Publicidade” (fl 34 e 36), cujo item 7 dispunha que o cumprimento  
do acordo ensejaria a quitação da dívida, o que, no caso em exame,  
não ocorreu. 

— Resta  evidente,  portanto,  a  nulidade  do  contrato  entre  as  
partes, sendo pertinente a condenação da recorrente ao pagamento de  
uma  indenização  por  danos  morais,  notadamente  em  razão  da 
inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, conforme se infere da  
fl. 26 dos autos.

1 TJRS.  Apelação Cível  Nº 70044014520,  Décima Primeira Câmara Cível,  Tribunal  de  Justiça do RS,  Relator:  Luiz Roberto 
Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 09/11/2011 
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VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto relator. 

RELATÓRIO. 

Cuida-se de  Apelação Cível interposta por Benfica & Amorim 
Serviços de Apoio Administrativo Ltda. em face da sentença de fls. 120/127, proferida 
pelo  Juízo  da 6ª Vara  Cível  da  Comarca  de Campina  Grande,  nos  autos  da  “Ação 
Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  e  Rescisão  Contratual  c/c  Indenização  por  
danos morais e repetição de indébito”, proposta pela Dão Silveira Motors Ltda. em 
desfavor do recorrente. 

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, “para 
rescindir  o  Contrato  de  Figuração  n°  15876,  firmado entre  as  partes”,  declarando 
inexistente  o  débito  decorrente  da  assinatura  do  contrato.  Condenou  o  recorrente, 
também,  à  restituir  à  parte  autora  a  quantia  de  R$  3.015.35,  acrescidos  de  juros  e 
correção  monetária,  oficiando-se  ao  Serasa  e  SPC  para  exclusão  do  nome  da 
promovente. 

Ainda,  condenou a  empresa  recorrente  ao pagamento  de uma 
indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de 
juros de mora, custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação. 

Inconformada,  a  empresa  recorrente  discorre  acerca  da 
legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, afirmando que a contratação de 
seus  serviços  ocorreu  de  forma  regular,  sendo  devida  a  negativação  pelo 
inadimplemento. No mais, observa que o fato em exame não enseja dano moral, e que o 
valor fixado é excessivo. Ao final,  pugna pelo provimento do recurso, para que seja 
julgado improcedente o pedido inicial. 

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 173/178. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 185/187, opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

Voto. 

A recorrida propôs a presente  Ação de Rescisão Contratual em 
desfavor da Benfica e  Amorim Serviços de Apoio Administrativo,  alegando ter  sido 
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vítima  de  um  “golpe”,  consistente  na  indevida  celebração  de  um  “Contrato  de 
Figuração”, para fins de divulgação do seu nome em “Telelistas” e sites de internet. 

Afirmou,  em  síntese,  que  a  empresa  recorrente  celebrou  o 
contrato de forma indevida, já que se utilizou de empregado da autora sem poderes de 
representação,  que  somente  assinou  o  contrato  porque  a  recorrente  informou,  na 
ocasião, que se tratava “apenas de autorização para veiculação de propaganda gratuita  
de experiência”. 

Observou que,  em apenas 07 (sete)  dias após a  assinatura do 
contrato, recebeu uma indicação de protesto, onde estaria sendo cobrada a importância 
de R$ 8.376,00 (oito  mil  trezentos  e  setenta  e  seis  reais),  correspondente à  suposta 
contratação para divulgação de anúncios. 

Asseverou,  ainda,  que  por  medo  de  perder  o  emprego,  o 
funcionário responsável pela assinatura do contrato firmou, em 08/07/2009, um termo 
de confissão e quitação de publicidade, consistente no pagamento, em parcela única, do 
valor de R$ 3.015,35 (três mil e quinze reais e trinta e cinco centavos), mas que, mesmo 
assim, o nome da empresa foi indevidamente negativado. 

Dirimindo a controvérsia,  o Juízo  a quo julgou procedente o 
pedido, nos seguintes termos: 

“Ante o exposto, com esteio nas disposições do art. 269, I,  do CPC Julgo 
Procedente a  Demanda,  para rescindir o Contrato de Figuração n°  15879, 
firmado entre as partes, ante a sua nulidade latente, por conseqüência, declaro 
inexistente o débito decorrente da assinatura deste contrato, além de condenar 
a promovida a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.015,35, que incidirão 
juros  de  mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação,  acrescidos  correção 
monetária, a contar deste data, ratificando a tutela antecipada deferida (f. 61), 
para tanto, determino que se oficie ao Serasa e SPC para exclusão do nome 
da promovente. 

Condeno a promovida Benfica & Amorim Serviços de Apoio Administrativo 
Ltda., a pagar a Promovente Dão Silveira Motoros Ltda., a título de reparação 
por danos morais,  a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),  que incidirão 
juros  de  mora  de  1% ao  mês  a  partir  da  citação,  acrescidos  de  correção 
monetária, a contar desta data. 

E, por fim, condeno a promovente ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação.” 

Inconformada,  a  empresa  recorrente  discorre  acerca  da 
legalidade do negócio jurídico firmado entre as partes, afirmando que a contratação de 
seus  serviços  ocorreu  de  forma  regular,  sendo  devida  a  negativação  pelo 
inadimplemento. No mais, observa que o fato em exame não enseja dano moral, e que o 
valor fixado é excessivo. 

Pois bem. 
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Inicialmente,  é  importante  considerar  que  o  contrato  em 
discussão não foi firmado entre presentes, além do que o responsável pela sua pactuação 
foi um empregado da empresa autora, ocupante do cargo de “gerente de peças” (fls. 
29/30),  que,  em  tese,  não  possui  poderes  para  a  pactuação  de  um  contrato  de 
publicidade.

Tal constatação, por si só, já impede a aplicação da Teoria da 
Aparência. Isso porque, não diligenciando a recorrente quanto aos poderes daquele que 
estava firmando o contrato, não há que se falar em induzimento em erro quanto aos 
poderes de representação, mormente em se tratando de contratação por telefone, em que 
seria exigida maior cautela. 

Sobre  este  particular  aspecto,  a  sentença  recorrida  bem 
observou: 

“Neste  sentido,  podemos  concluir  que,  se  a  promovida  não  tinha 
conhecimento sobre os reais poderes do suposto representante e mesmo assim 
firmou o negócio, não há fundamento capaz de justificar a aplicação da teoria 
da aparência, mesmo que diante de situação que se apresente como verídica, 
ou  mesmo  que  o  pretenso  representante  demonstrasse  ou  afirmasse  ter 
poderes de representação. Deveria, pois, a promovida ter se precavido com as 
precauções devidas para averiguar a real representação do gerente de peças 
para firmar o contrato”

Além  disso,  ainda  que  se  considerasse  válida  tal  avença,  a 
demandante comprovou ter pago o “Termo de Confissão e Quitação de Publicidade” (fl 
34 e 36), cujo item 7 dispunha que o cumprimento do acordo ensejaria a quitação da 
dívida, o que, no caso em exame, não ocorreu.

Em  nosso  entender,  portanto,  resta  evidente  a  nulidade  do 
contrato entre as partes, sendo pertinente a condenação da recorrente ao pagamento de 
uma indenização por danos morais,  notadamente em razão da inclusão indevida no 
cadastro de inadimplentes, conforme se infere da fl.  26 dos autos.   Sobre o tema, 
observe-se o seguinte precedente análogo: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  DÉBITO.  AGRAVO  RETIDO. 
PRELIMINARES.  DESACOLHIDAS.  CONTRATO  DE FIGURAÇÃO. 
MERA  DISPONIBILIZAÇÃO  DE  DENOMINAÇÃO  SOCIAL, 
ENDEREÇO,  TELEFONE  E  SITE,  EM  SÍTIO  ELETRÔNICO  DE 
DUVIDOSA  POPULARIDADE,  POR  CONTRAPRESTAÇÃO 
EXPRESSIVA (R$ 7.740,00). MINUTA FIRMADA POR FUNCIONÁRIO 
DESPIDO  DE PODERES DE  GERÊNCIA.  NULIDADE  DECLARADA, 
INAPLICABILIDADE  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA  NA  ESPÉCIE, 
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. PRETENSÃO 
INDENIZATÓRIA,  A TÍTULO DE DANOS MORAIS,  DESACOLHIDA. 
RECONVENÇÃO  JULGADA  IMPROCEDENTE.  AGRAVO  RETIDO 
NÃO PROVIDO E APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS –  Número do 
processo:  70050543594  -  Data  de  Julgamento: 02-05-2013  - 
Relator: Bernadete Coutinho Friedrich). 
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No tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, 
é  sabido  não  existir  consenso  jurisprudencial,  ou  mesmo  parâmetros  consolidados. 
Todavia, existem balizas suficientes para permitir ao Julgador decidir, no caso concreto, 
o montante justo para cumprir a função ‘punitivo-compensatória’ dos danos morais.

Assim, diante do contexto produzido nos autos, mormente em 
razão da inscrição indevida no cadastros de restrição ao crédito (fl. 26), reputo adequada 
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), apta, em nosso sentir, a equalizar os princípios 
compensatório  e  indenitário,  os  quais  regem a  parametrização  das  indenizações  da 
presente natureza. 

Face  ao  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO, 
mantendo a sentença de fls. 120/127, em todos os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Des. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), 
Juiz convocado para substituir  o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 
de Justiça convocado. 

João Pessoa, 26 de agosto de 2014. 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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