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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 
2023433-09.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, é agravado DIGITALCERT LTDA 
EPP.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U. Sustentou oralmente o Dr. Gustavo Pollo OAB/RJ 141270", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUCILA 
TOLEDO (Presidente sem voto), LUIZ ARCURI E COELHO MENDES.

São Paulo, 22 de agosto de 2017.

JAIRO OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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15ª Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento nº 2023433-09.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 
Agravado: DIGITALCERT LTDA EPP
Voto nº 5.415

Agravo de instrumento contra o indeferimento de tutela de 
urgência. Pretensão à reforma da decisão para determinar a 
suspensão dos efeitos publicísticos dos protestos indicados nas 
razões recursais, sem a necessidade de prestação de caução. 
Alegação da agravante de que os títulos protestados referem-se 
a serviços realizados após a rescisão contratual. Suspensão 
dos efeitos dos protestos que se faz necessária a fim de impedir 
as nefastas consequências da negativação até se concluir se os 
títulos são ou não exigíveis. Caução, por sua vez, necessária 
para evitar possíveis danos ao agravado, principalmente 
porque remanesce discussão acerca da validade das notas 
fiscais. Pretensão da recorrente em impedir a agravada de 
realizar novos protestos referentes às renovações “on-line” de 
certificados digitais realizados após a rescisão contratual. 
Possibilidade. Medida que não trará prejuízos à agravada. 
Recurso parcialmente provido.

Vistos.

Agravo de Instrumento interposto contra r. 
decisão proferida pela MM. Juíza Carolina de Figueiredo Dorlhiach 
Nogueira que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada 
com indenização, rejeitou os embargos declaratórios, com a observação de 
que as notas fiscais (referentes aos títulos DSI nº 522 e DSI nº 524) 
indicam que as cobranças são relativas a serviços prestados pela agravada 
antes da rescisão contratual e manteve o indeferimento do pedido de 
abstenção de realização de novos protestos, sob o fundamento de que a 
medida obstaria a prática de exercício regular de direito da recorrida.
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Postula que seja determinada a sustação imediata 
dos efeitos publicísticos dos protestos dos títulos DSI nº 522 e DSI nº 524, 
independentemente de caução. Requer ainda que, a recorrida abstenha-se 
de realizar novos protestos referentes às renovações de certificados digitais 
ocorridos após a data de rescisão do contrato (04/08/2016). Alega que os 
serviços de validação de certificados digitais referentes aos meses 
mencionados nas Notas Fiscais 522 e 524, já foram devidamente pagos e 
considera indevida a cobrança relativa à renovação desses certificados, 
feitas após a extinção do vínculo contratual. Afirma que a recorrida foi 
contratada para a comercialização de certificados digitais disponibilizados 
pela recorrente, mediante remuneração. Argumenta que durante a vigência 
do contrato, firmado em 18/02/2015, ocorreram inúmeras falhas cometidas 
pela recorrida que motivaram a rescisão justificada do referido 
instrumento. Alega que houve o envio de prévia notificação à agravada 
sobre a rescisão contratual com antecedência de 6 (seis) meses, nos termos 
da cláusula 20.1 do 4º Termo Aditivo. Segundo a recorrente, a notificação 
foi recebida pela agravada em 04/02/2016, de modo que o fim do pacto 
entabulado operou-se de pleno direito em 04/08/2016. Menciona que 
durante a vigência do contrato, a recorrida também era remunerada pela 
primeira renovação    “on-line” de cada um dos certificados digitais. 
Sustenta que desde a rescisão, a agravada realizou a cobrança de notas 
fiscais e protestos indevidos relativos às supostas comissões oriundas de 
renovações “on-line” realizadas após a extinção do contrato. Diz que ao 
contrário do mencionado pelo Juízo “a quo”, o pedido de obrigação de não 
fazer não é genérico, pois se restringe às cobranças de notas fiscais 
emitidas por supostos serviços e fatos geradores posteriores ao término do 
contrato. 

O agravo é tempestivo.

É o relatório.

Agravo de instrumento interposto contra decisão 
que rejeitou os embargos declaratórios, com a observação de que as notas 
fiscais (referentes aos títulos DSI nº 522 e DSI nº 524) indicam que as 
cobranças são relativas a serviços prestados pela agravada antes da rescisão 
contratual e manteve o indeferimento do pedido de abstenção de realização 
de novos protestos, sob o fundamento de que a medida obstaria a prática de 
exercício regular de direito da recorrida.
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Infere-se, dos documentos que instruíram este 
feito, que a agravante refuta as notas fiscais que originaram os 
apontamentos junto ao Cartório de Protesto, sob o argumento de que as 
cobranças são referentes às renovações de certificados digitais realizadas 
sem a sua participação e após a rescisão contratual e, diante desse 
entendimento, ressalta a inexigibilidade dos títulos levados ao Protesto e a 
necessidade de se determinar à agravada que se abstenha de realizar novos 
protestos decorrentes de serviços realizados após a extinção do vínculo 
contratual. 

Em regra, evidente que o registro em qualquer rol 
de maus pagadores impõe uma série de restrições creditícias a quem figura 
nesses cadastros. Na hipótese de o registro ser irregular, há, não só o efeito 
vinculado à recusa de crédito, como também o constrangimento de se ver 
indevidamente negativado.

Outrossim, cabe ressaltar que o artigo 300, 
parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, na concessão de tutela de 
urgência é lícito ao juiz determinar ao requerente da medida a prestação de 
caução, "para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.” Cabe 
ressaltar, assim, que a contracautela tem por finalidade garantir o 
ressarcimento de eventuais prejuízos à parte contrária.

No caso dos autos, a concessão da tutela de 
urgência está amparada na possibilidade de ser indevida a cobrança das 
Notas Fiscais 522 e 524 emitidas em janeiro de 2017 (fls. 129/132), 
submetidas à discussão na origem. 

Há, pois, evidente dúvida sobre a regularidade das 
operações, a ser resolvida após regular dilação probatória. 

Desse modo, prudente que seja preservado o bem 
maior que é a manutenção ordinária das atividades da empresa recorrente, 
justificando-se a concessão da tutela de urgência para determinar a 
suspensão dos efeitos publicísticos dos títulos DSI nº 522 e DSI nº 524, 
mediante a prestação de caução idônea.
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Pelo mesmo motivo, é o caso de se deferir a tutela 
de urgência pleiteada para determinar à agravada que se abstenha de 
realizar novos protestos referentes às renovações “on-line” de certificados 
digitais ocorridos após a data de rescisão do contrato (04/08/2016). 

Tal medida não trará prejuízo à agravada, eis que  
não estará impedida de exercer seu direito de cobrança com relação a 
eventuais serviços realizados e não pagos, prestados durante a vigência do 
contrato.

No tocante à exigência da prestação de caução, já 
decidiu em sede de recurso repetitivo, o C. Superior Tribunal de Justiça 
que “A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto 
extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária 
líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por 
representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de 
contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado” 
(Recurso Especial n° 1.340.236-SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão  
Segunda Seção - julgado em 14/10/2015  Dje de 26/10/2015).

Ressalte-se que a contracautela encontra amparo 
também na Súmula n° 16 desta Corte, in verbis: “Insere-se na discrição do 
Juiz a exigência de caução e a análise de sua idoneidade para sustação do 
protesto”.

Assim, necessário que a suspensão dos efeitos dos 
protestos fique condicionada à prestação de caução, como forma de 
garantir, minimamente, eventuais danos que a agravada possa vir a sofrer 
com a efetivação da medida. Nesse passo, a contracautela serve de 
mecanismo para evitar ou diminuir eventuais danos injustos que a 
requerida venha a experimentar.

 Neste sentido:

“ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Ação 
declaratória de inexigibilidade de título de credito cumulada 
com pedido de cancelamento de protesto. Duplicata. Tutela 
antecipatória, de natureza cautelar, voltada à suspensão dos 
efeitos do protesto condicionada a prestação de caução em 
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dinheiro. Admissibilidade. Medida que se insere no poder 
geral de cautela do juiz, a quem incumbe o rigoroso controle 
da idoneidade da garantia, como se verificou na espécie. 
Consideração do teor do julgamento do REsp 1340236/SP, 
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso 
repetitivo, em situação análoga à destes autos. Insurgência 
que não traz adminículo algum que evidencie o desacerto da 
decisão censurada. Decisão mantida. Recurso improvido. 
Dispositivo: negaram provimento ao recurso”. (TJSP - 19ª 
Câmara de Direito Privado  Agravo de Instrumento n° 
2058893-91.2016.8.26.0000  Rel. Des. João Camillo de 
Almeida Prado Costa  j. em 18/04/2016).

“Agravo de instrumento. Decisão agravada que 
condicionou a antecipação da tutela, consistente na 
suspensão dos efeitos do protesto, à prestação de caução em 
dinheiro. Insurgência da Autora. Não cabimento. 
Determinação de prestação de caução em dinheiro que é ato 
discricionário do Juiz. Artigo 300, § 1º, do CPC e Súmula 16 
deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.”. (TJ-
SP - AI: 2019527-11.2017.8.26.0000, Relator: João Pazine 
Neto, Data de Julgamento: 07/03/2017, 37ª Câmara de 
Direito Privado).

No mesmo sentido a Jurisprudência desta E. 15ª 
Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONA TUTELA 
ANTECIPADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO  
ADMISSIBILIDADE  DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO 
 NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AI: 

2024362-42.2017.8.26.0000, Relatora: Lucila Toledo, Data 
de Julgamento: 26/04/2017, 15ª Câmara de Direito Privado).

“AGRAVO REGIMENTAL   Insurgência contra 
decisão monocrática que negou seguimento a agravo de 
instrumento   Não há o que ser alterado no entendimento 
firmado na decisão monocrática agravada, cujos sólidos 
fundamentos, escorados inclusive em entendimento do REsp 
nº 1.340.236-SP, julgado nos termos do art. 543-C do CPC, 
mostram-se mais que suficientes para justificar a 
manutenção da decisão que condicionou a prestação de 
caução em dinheiro para cumprimento da liminar deferida de 
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sustação dos efeitos do protesto dos títulos de crédito - 
AGRAVO DESPROVIDO”. (TJSP - 15ª Câmara de Direito 
Privado  Agravo Regimental n° 2010966-32.2016.8.26.0000 
 Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto  j. em 

14/06/2016).

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao 
recurso.

Jairo Oliveira Junior
 Relator
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