
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003882-75.2008.815.0331.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
Apelante : Indaiá Brasil Águas Minerais LTDA.
Advogados :  Carlos Roberto Siqueira Castro e Hugo Filardi Oliveira.
Apelada : Guia Express Comercial LTDA.
Advogada : Márcia de Seles Brito.

AÇÃO  DE  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO C/C  SUSTAÇÃO
DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FIRMADO VIA FAX.    FAX DA
INSTRUMENTO  ASSINADO  POR
EMPREGADO  SEM  PODERES  DE
REPRESENTAÇÃO.  NULIDADE.  TEORIA DA
APARÊNCIA.  INAPLICABILIDADE.  ERRO
INESCUSÁVEL. ANULAÇÃO  DO  NEGÓCIO
ENTABULADO  ENTRE  AS  LITIGANTES.
DÉBITO  INEXISTENTE.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA DOS  PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

-  A manifestação de vontade firmada por funcionário,
que não esteja investidos nos necessários poderes de
representação da empresa, é inábil a ensejar os efeitos
desejados, sendo nula de pleno direito.

-  A  aplicação  da  Teoria  da  Aparência  exige  a
constatação  do  preenchimento  de  determinados
pressupostos, quais sejam: situação fática que indique
a regularidade do ato e erro escusável daquele que, de
boa-fé, celebra o ato com o representante aparente.

-  O modus operandi da empresa apelada, consistente
no simples envio de proposta/contrato,  por fax,  para
assinatura da contratante  e posterior recebimento da
via assinada, pelo mesmo meio, dispensando qualquer
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cuidado  em  relação  ao  subscritor  do  documento,
afigura-se  flagrantemente  simplório  e  desidioso,
incompatível  com  a  adoção  da  teoria
supramencionada e com a própria atividade por ela
exercida.

-   A reiteração de  ações  com idêntico objeto  torna
hialina a conclusão de que a recorrida possuía plena
ciência  dos riscos decorrentes do procedimento por
ela adotado, não podendo, pois, alegar em seu favor a
existência  de  erro  escusável  a  ser  acobertado  pela
teoria da aparência.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Indaiá  Brasil
Águas Mineirais LTDA, hostilizando a sentença oriunda do Juízo da 5ª Vara
da  Comarca  de  Santa  Rita,  prolatada  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de
Inexistência  de  Débito  c/c  Sustação  de  Protesto  movida  contra  a  Guia
Express Comercial LTDA.

Pelo que  consta  dos  autos,  a  parte  autora ajuizou a  presente
demanda, alegando, em síntese, que, a empresa ré manteve contato telefônico
com  o funcionário  José  Ricardo Honorio  Fernandes, ao  argumento  de  que
realizaria uma divulgação gratuita da empresa  em lista telefônica, sendo-lhe
enviado um formulário através de fax.  Relatou que o funcionário da autora,
assinou esse formulário e o reenviou para a empresa ré, também através de
fac-símile.

Em adição, asseverou que, dias depois, passou a receber avisos
de  débito  e  cartas  de  cobrança,  com ameaças  de  protesto,  decorrentes  da
suposta contratação.

Sustentou que o contrato não se reveste das formalidades legais
necessárias, uma vez que o funcionário que o assinou não tinha poderes para
assumir obrigações em nome da empresa.

Requereu, por fim, a nulidade do débito e a sustação definitiva
do protesto ora em discussão.

Contestação,  às  fls.  48/57,  onde  o  promovido  sustentou  ter
enviado, em 08/04/2008, contrato de anúncio aos cuidados da empresa autora,
em nome  do  Sr.  José  Ricardo  H.  Fernandes,  que  teria  se  intitulado como
gerente com poderes para receber a proposta.  Afirmou ter solicitado a leitura
do contrato e, em caso de concordância aos dispositivos nele contidos, fosse
reenviado via fax devidamente assinado e carimbado. Defendeu que o gerente
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possuía poderes para responder pela empresa, nos termos do disposto nos arts.
1.169, 1.172 e o inciso III do art. 932, todos do Código Civil. Aduziu, ainda,
que o pacto fora realizado de acordo com a regra estatuída no §2º do art. 40 do
CDC e que a empresa não exerceu seu direito de arrependimento, no prazo de
07 (sete) dias, contados da retransmissão via fax do contrato assinado. Pugnou,
ao final, pela improcedência da demanda.

Réplica oferecida às fls. 70/74.

Realizada audiência preliminar, a conciliação restou frustrada
(fls. 101). As partes declinaram da produção de outras provas.

Sentenciando,  fls.  105/107,  a Magistrada julgou improcedente
os  pedidos,  por  entender  que  a  parte  autora  não  teria  comprovado  o  fato
constitutivo de seu direito. 

 Irresignada,  a autora interpôs  Apelação  (fls.  140/148),
aduzindo, em suma,  que a pessoa jurídica não pode responder por obrigação
assumida  por  quem  não  tem  poderes  de  representação,  razão  pela  qual
totalmente descabida a cobrança perpetrada pela empresa recorrida. Em vista
de tais considerações,  pede a reforma integral  do  decisum,  para que sejam
acolhidos os pleitos inaugurais.

Devidamente  intimada,  a recorrida apresentou  suas
contrarrazões às fls.152/150, requerendo a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Lúcia de
Fátima  M.  de  Farias,  opinou  pelo  prosseguimento  do recurso,  sem
manifestação do mérito (fls. 165/167).

É o breve relatório.

VOTO.

Conheço  a  presente  Apelação  Cível,  pois  satisfeitos  os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A discussão  principal  gira  em torno  da  nulidade  ou  não  da
dívida da autora para com a ré.

Como o devido respeito, ainda que respeitáveis os fundamentos
expostos pelo juízo singular, não coaduno com o referido posicionamento. 

Ao  que  assoma  dos  autos,  o  Sr.  José  Ricardo  Honorio
Fernandes,  funcionário da apelante,  teria  assinado contrato de prestação de
serviços, enviado pela recorrida, via fac-símile, cujo objeto seria a divulgação
dos dados da empresa na rede mundial de computadores.

Extrai-se, ainda, do contrato social da empresa que o signatário
do pacto não faz parte do quadro social da empresa, assim como não lhe foram
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outorgados poderes de representação.  Ao contrário,  perlustrando o contrato
individual  de  trabalho  encartado  às  fl.  75,  conclui-se  que  o  referido
funcionário exerce a função de supervisor de computação, sem qualquer poder
de ingerência perante a empresa.

Outrossim,  como  se  vê  às  fls.  02/21,  o  contrato  social  da
apelada, em sua cláusula 8ª, estabelece que a administração e representação da
pessoa jurídica,  ativa  e  passivamente,  em juízo ou fora dele,  será  exercida
apenas pela sócia, Yolanda Vidal.

Acerca da relação da sociedade com terceiros, assim estatui o
art. 1022 do Código Civil: 

“Art.  1022.  A  sociedade  adquire  direitos,  assume
obrigações  e  procede  judicialmente,  por  meio  de
administradores com poderes especiais,  ou,  não os
havendo,  por  intermédio  de  qualquer
administrador.” 

Sobre o tema leciona Marcelo Fortes Barbosa Filho:

“A  sociedade,  como  pessoa  jurídica,  constitui  um
ente  imaterial,  de  existência  ideal,  não  podendo,
diretamente, relacionar-se com os demais sujeitos de
direito e, por si só, realizar as operações próprias à
consecução  do  objeto  social.  Todo  e  qualquer
relacionamento  da  sociedade  com  terceiros  é
efetivado  por  intermédio  de  seus  órgãos  de
administração.  Aos administradores  cabe presentar
a  sociedade,  dando-lhe  vida  e  possibilitando  seja
obtido sucesso patrimonial na realização do objeto
social (…) São, então, conferidos poderes especiais a
um ou a alguns dos administradores, com exclusão
dos demais, os quais, sob pena de caracterização de
excesso  e  da  responsabilidade  pessoal  do
administrador, precisam ser respeitados com rigor.”
(In  Código  Civil  comentado:  doutrina  e
jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2001, coord.
Cezar Peluso, 4. ed., São Paulo: Manole, 2010, pág.
1.014)

Noutro  vértice,  o  artigo  104  do  Código  Civil  consigna  ser
imprescindível  à  validade  do  negócio  jurídico  a  existência  dos  seguintes
pressupostos:  a)  agente  capaz;  b)  objeto  lícito,  possível,  determinado  ou
determinável e c) forma prescrita ou não defesa em lei.

Nesta  palmilhar  de  ideias,  tem-se  que  a  manifestação  de
vontade  firmada por  funcionário,  que  não esteja  investido  nos  necessários
poderes de representação da empresa,  é inábil a ensejar os efeitos desejados,
sendo nula de pleno direito.
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Importante acrescentar que a Teoria da Aparência, adotada pelo
juízo a quo como fundamento para admitir a validade da contratação não pode
ser aplicada no presente caso. Isso porque,  conforme lição doutrinária,  o seu
emprego exige a constatação do preenchimento de determinados pressupostos,
quais sejam: (a) situação fática que indique a regularidade do ato; (b) erro
escusável daquele que, de boa-fé, celebra o ato com o representante aparente.

Ora o poder de representação da pessoa jurídica será definido
no ato constitutivo,  o  qual  deverá  ser  devidamente  registrado,  assim como
todas as suas posteriores alterações, a fim de resguardar os interesses dos que
com ela tratam. 

De tal maneira, na precisa lição de Vitor Frederico Kumpel, em
sua obra intitulada Teoria da Aparência no Código Civil de 2002 (p. 170-171),
o terceiro de boa-fé que venha a tratar com a empresa, possui a obrigação de
consultar mencionados atos, a fim de saber a sua finalidade e limites. Assim,
não poderá ser considerado contratante de boa-fé  aquele que não realizou tal
consulta, antes de obrigar-se com a pessoa jurídica, pois esta é incapaz para
quaisquer atos fora do seu objeto social.

A meu sentir,  somente  se  admite  a  representação social  por
quem  supostamente  se  apresentava  como  habilitado  à  negociação
empreendida, mesmo não tendo poderes para tal, quando  a situação de fato
cerca-se de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora
uma segura  situação de direito,  considerando,  ainda,  a  situação pessoal  de
quem incorreu no erro. 

Nesta  trilha,  a  consulta  do  terceiro  ao  registro  torna-se
despicienda  apenas  quando  as  partes  realizam  negociações  de  forma
corriqueira  ou,  ainda,  quando  constatada  grande  dificuldade  na  pesquisa,
aplicando-se  a  confiança  na  exteriorização  por  parte  da  pessoa  jurídica,
hipóteses não verificadas, in casu.

No  caso  em  disceptação,  verifica-se  que  a  empresa  ré  não
adotou  as cautelas necessárias à negociação, pois não  diligenciou no sentido
de  averiguar se  o subscritor da proposta detinha autonomia ou poderes para
firmar contratos em nome da ré e, mais ainda, sequer exigiu a apresentação de
autorização expressa da empresa para tal.

Note-se que a conduta perpetrada pela recorrida não pode ser
classificada como erro justificável. O  modus operandi da ré, consistente no
simples envio de proposta/contrato,  por fax,  para assinatura da contratante  e
posterior  recebimento  da  via  assinada,  pelo  mesmo  meio,  dispensando
qualquer  cuidado  em  relação  ao  subscritor  do  documento,  afigura-se
flagrantemente  simplório e  desidioso,  incompatível com a adoção da teoria
supramencionada e com a própria atividade por ela exercida.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, vem reiteradamente
seguindo a  mesma linha  de  raciocínio  alhures  explicitada.  Confiram-se  os
precedentes:
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“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAL  E
MORAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO.  ÔNUS  DA  PROVA  INVERTIDO.
INCUMBÊNCIA DO RÉU. SUPOSTO CONTRATO
DE GUIAS E LISTAS EMPRESARIAIS,  FIRMADO
MEDIANTE  FAX.  TERMOS  ININTELIGÍVEIS.
FUNCIONÁRIO QUE NÃO DETÉM PODERES DE
REPRESENTAÇÃO.  OFENSA  AO PRINCÍPIO  DA
BOA  FÉ-OBJETIVA.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTRATO.  VALORES  INDEVIDOS.  DANO
MATERIAL  COMPROVADO.  DANO  MORAL
PURO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  ÔNUS  DA
PROVA INVERTIDO.  01.  Nas  ações  declaratórias
negativas  de crédito,  o  ônus da prova incumbe ao
réu, vez que não se pode exigir  da parte autora a
realização da prova negativa da relação jurídica. 02.
No  caso  concreto,  o  suposto  contrato  não  foi
firmado  por  pessoa  com  poderes  de  negociação.
Ademais, o fax foi recebido em termos ininteligíveis,
com assinatura apenas na parte que confirmava o
seu recebimento. 03. Não havendo vontade, o vício
está situado no plano da existência do contrato. 04.
Considerando o prejuízo proveniente do ato ilícito,
devida  indenização  dos  danos  matérias
comprovados.  05.  O protesto  indevido  importa  em
dano  moral  puro,  cujo  prejuízo  decorrente  é
presumido.  06.  Fixa-se  a  indenização  por  dano
moral consoante as circunstâncias de fato,  como a
extensão do dano, o seu tempo de duração, condição
econômica das partes, e grau de reprovabilidade da
conduta. Apelação cível provida.”
(TJ-PR  8665356  PR  866535-6  (Acórdão),  Relator:
Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 18/07/2012,
16ª Câmara Cível) (grifei)

“PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  Contrato  de
publicidade.  Negócio  jurídico  firmado  em
instrumento  contratual  enviado  por  "fax"  e
assinado  por  funcionário  sem  poderes  de
representação  da  empresa.  Inaplicabilidade  da
teoria  da  aparência. Prestadora  do  serviço  que
deveria saber das formalidades mínimas necessárias
para se identificar se a pessoa com quem contrata
tem poderes  para  tanto,  pois  esse  procedimento  é
inerente  a  sua  própria  atividade.  Precedentes.
Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - APL: 00162641220088260132 SP 0016264-
12.2008.8.26.0132, Relator: Gilson Delgado Miranda,
Data  de  Julgamento:  27/08/2013,  28ª  Câmara  de
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Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  28/08/2013)
(grifei)

“AÇÃO  MONITÓRIA  Prestação  de  serviços
Duplicata  mercantil  Contrato  de  veiculação  de
publicidade  em  lista  telefônica  assinado  por
funcionário  sem  poderes  de  representação  Autora
que  contrata  por  fax  sem  verificar  os  poderes
atribuídos ao funcionário - Reiteração de ações com
idêntico objeto que impõe o afastamento da teoria da
aparência  Ação  monitória  improcedente  Recurso
improvido.”
(TJ-SP  -  APL:  142290320108260361  SP  0014229-
03.2010.8.26.0361, Relator:  J.  B. Franco de  Godoi,
Data  de  Julgamento:  16/05/2012,  23ª  Câmara  de
Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2012)

“APELAÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA
FALTA  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
DESNECESSIDADE  DA  SUA  REALIZAÇÃO.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE  PELA
PROVA  DOCUMENTAL  SUFICIENTE.
PRELIMINAR AFASTADA. Não há que se cogitar de
cerceamento  de  defesa,  em  razão  do  julgamento
antecipado  da  lide  de  acordo  com  o  estado  do
processo.  APELAÇÃO.  CIVIL.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS.  AÇÃO  MONITÓRIA.  EMBARGOS.
COBRANÇA  DE  MULTA  CONTRATUAL
REFERENTE  A  CONTRATO  DE  SERVIÇOS
PUBLICITÁRIOS.  FAX  DA  CONTRATAÇÃO
ASSINADO  POR  EMPREGADO  DA  EMPRESA
COBRADA.  TEORIA  DA  APARÊNCIA  NÃO
APLICÁVEL.  PRESTADORA  QUE  CONTRATA
POR  FAX  SEM  VERIFICAR  OS  PODERES
ATRIBUÍDOS  AO  FUNCIONÁRIO.
INEXIGIBILIDADE  DA  MULTA  CONTRATUAL.
SENTENÇA REFORMADA.  RECURSO PROVIDO.
A  contratação  foi  realizada  mediante  "fax"  por
funcionário  que  não  detém  poderes  de
representação,  tendo  a  autora-apelada  agido
negligentemente  ao  não  verificar  os  poderes
atribuídos  ao  funcionário,  razão  pela  qual  é
inegável  que  tentou  prestar  um  serviço  não
solicitado  pela  apelante.  Daí  a  inexigibilidade  da
multa cobrada.”
(TJ-SP - APL: 01759283920128260100 SP 0175928-
39.2012.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data
de  Julgamento:  11/03/2014,  31ª  Câmara  de  Direito
Privado, Data de Publicação: 12/03/2014) (grifei)
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“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONTRATO  DE
PUBLICIDADE  FIRMADO  VIA  FAX.
INSTRUMENTO ASSINADO POR EMPREGADO
SEM PODERES PARA CONTRATAR. EMPRESA
QUE  DEIXOU  DE  ADOTAR  AS  MEDIDAS
CABÍVEIS  PARA  SE  RESGUARDAR.
INEFICÁCIA  DA  CELEBRAÇÃO.  A  VONTADE
DE  CONTRATAR  SOMENTE  CONCORRE
QUANDO  A  REPRESENTAÇÃO  É  REGULAR.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. LESÃO
À  BOA-FÉ  OBJETIVA.  SENTENÇA  QUE  DEVE
SER  MANTIDA.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO
APELO,  NA  FORMA  DO  ART.  557,  CAPUT  DO
CPC.”

(TJ-RJ  -  APL:  91466920108190209  RJ  0009146-
69.2010.8.19.0209,  Relator:  DES.  CLAUDIA
TELLES  DE  MENEZES,  Data  de  Julgamento:
15/06/2011, QUINTA CAMARA CIVEL) (grifei)

“RECURSO  APELAÇÃO  AÇÃO  MONITÓRIA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  VEICULAÇÃO  DE
PUBLICIDADE EM LISTA TELEFÔNICA.
Contrato  de  veiculação  de  publicidade  em  lista
telefônica assinado por funcionário sem poderes de
representação.  Teoria  da  aparência.
Inaplicabilidade. Patente ausência de capacidade do
subscritor que, à época, era funcionário de vendas e
permaneceu  poucos  meses  contratado  pela
embargante.  Improcedência  do  pedido
monitório.Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP,  Apelação  018252-23.209.8.26.071  Rel.  Des.
Marcondes  D´Angelo  -  25ª  Câmara  de  Direito
Privado j. 25/07/2012)

Insta  salientar,  por  oportuno,  ser  frequente,  em  todos  os
tribunais do país, o ajuizamento de ações semelhantes à noticiada, inclusive
contra  a  empresa  ora  apelada,  fundamentadas  sempre  no  mesmo  vício
contratual, qual seja, falta de legitimidade daquele que  negocia em nome da
empresa tomadora do serviço.

Assim sendo, a reiteração de ações com idêntico objeto  torna
ainda mais hialina a conclusão de que a recorrida possuía plena ciência dos
riscos decorrentes do procedimento por ela adotado, não podendo, pois, alegar
em seu favor a existência de erro escusável a ser acobertado pela teoria da
aparência.

Ante  as  razões  delineadas,  sopesando  detidamente as
circunstâncias  fáticas  da  causa,  resta  afastada a  existência  da manifestação
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válida de vontade por parte da apelante, bem como  a situação de aparência
propugnada pela apelada.

Em  conformação  com  essas  premissas,  emerge  imperiosa  a
declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços de publicidade
entabulado  entre  as  partes,  assim  como  a  inexigibilidade  das  cobranças
fundadas em tal contratação.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a
sentença  apelada e  JULGAR  PROCEDENTE  O  PEDIDO,  a  fim  de
declarar nulo o contrato celebrado entre os litigantes, cujo instrumento vai às
fls.  23,  e,  consequentemente,  declarar  a  inexigibilidade  das  cobranças  e
protestos nele embasados.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  23 de setembro de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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