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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0172592-61.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante URBIS 
PLANEJAMENTO E PROJETO LTDA., é apelado TIISA INFRAESTRUTURA E 
INVESTIMENTOS S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares 
e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MAURÍCIO PESSOA 
(Presidente) e CARLOS ABRÃO.

São Paulo, 18 de maio de 2016.

Lígia Araújo Bisogni
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 27495
APEL. Nº: 0172592-61.2011.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: URBIS PLANEJAMENTO E PROJETO LTDA
APDA: TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A.

CERCEAMENTO DE DEFESA  Inocorrência Apresentação 
de memoriais escritos que é mera faculdade do juízo (art. 454, §3º, 
do CPC/73 e art. 364, §2º, do CPC/15)  Cumprimento da 
obrigação de solução rápida do litígio, indeferindo as diligências 
inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15, art. 139, inciso II, e 
370)  Preliminar rejeitada. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E 
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO  Dívida representada 
por duplicata mercantil  Emissão de nota fiscal com base em 
suposta prestação de serviços de assessoria e consultoria  
Canhoto da nota fiscal assinado por funcionária da empresa 
contratada como menor aprendiz  Impossibilidade de aplicação 
ao caso do princípio da aparência  Pessoa relativamente incapaz 
(art. 4º, I, do CC/02) que sequer poderia realizar qualquer negócio 
jurídico sem a assistência  Prova oral que corrobora a convicção 
quanto à ausência de negócio jurídico subjacente  Duplicata 
emitida sem causa, não baseada em qualquer compra e venda 
mercantil ou prestação de serviços e indevidamente e levada a 
protesto  Nulidade do título indicado  Ato que, por si só, acarreta 
preconceito e gera difamação  Abalo à reputação da autora no 
meio comercial que deve ser indenizado  Dever de indenizar que 
é de rigor  Dano moral  Ocorrência  Quantum ora fixado que 
evitando exageros, considerou as condições social e econômica 
das partes e o grau de abalo provocado  Recurso improvido.

                                                

Trata-se de ação declaratória de nulidade de título e medida cautelar 

de sustação de protesto ajuizada por Tiisa Infraestrutura e Investimentos S.A. contra 

Urbis Planejamento e Projeto LTDA que, pela r. sentença (fls. 237/240), proferida pela 

magistrada PRISCILLA BUSO FACCINETTO, cujo relatório se adota, foram julgadas 

procedentes, tornando inexigível o débito e, por consequência, o título levado a 

protesto junto 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, número 503, protocolo 

2011.06.02.0653-0, de 10.12.1020, valor de R$ 21.116,25, condenando ainda à 

indenização pelos danos morais sofridos em razão do protesto realizado, no montante 

fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da data da sentença e com 

juros de 1% ao mês, contados do trânsito e julgado, carreando à ré com a 

sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba honorária fixada em 
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10% sobre o valor da condenação em dinheiro. Foi julgada improcedente a 

reconvenção condenando o reconvinte/requerido com as custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da 

reconvenção. 

Irresignada, apelou a ré sustentando, preliminarmente, cerceamento 

de defesa e violação ao princípio do contraditório.  Entende que a ausência de 

oportunidade para apresentação de memoriais gera desconstituição/nulidade da 

sentença. Alega também falta de interesse de agir da autora, por considerar ser a 

cobrança legítima e exigível. Diz que a autora teve inequívoco conhecimento acerca 

da efetivação prestação dos serviços e seus pagamentos parciais, conforme nota 

fiscal n. 503, emitida em 10.12.2010, devidamente assinada pela preposta em 

14.12.2010. Afirma que manteve relações comerciais com a autora prestando serviços 

de assessoria, com elaboração de projetos, estudos e cálculos. Propugna que a dívida 

é devida por estarem presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade e, 

caso não fosse devido o pagamento, deveria haver notificação de não reconhecimento 

do título. Menciona que sua testemunha confirmou a prestação de serviço, valores, 

pagamento parcial e, por sua vez, a testemunha da autora reconhece que recebeu os 

documentos nota fiscal n. 503 e carta em 2010. Assevera que a nota fiscal n. 476 

apresenta todas as informações necessárias que comprovam a prestação de serviços 

referente ao Edital da Sabesp TGT 34.421/10. Requer, por fim, a procedência do 

pedido reconvencional no sentido de condenar a autora reconvinda a pagar sue 

crédito e afastamento da condenação indenizatória, por não haver nexo causal, culpa, 

tampouco comprovado a autora os danos que alega ter sofrido.  Subsidiariamente, 

postula a redução da verba indenizatória em R$ 2.000,00. 

Recurso bem processado, acusando resposta (fls. 292/300), subiram 

os autos.  

É o relatório.

De início, cumpre ressaltar que não há obrigatoriedade do juízo em 

facultar às partes a apresentação de alegações finais escritas, isso porque legislação 

processual pátria não exige a apresentação dos memorais escritos para a formação do 

processo, sendo que no caso dos autos foi dado oportunidade à ré de manifestação 

em todos os atos processuais, em estrita observância ao devido processo legal ao 
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princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.

Os memoriais não são peças processuais indispensáveis ou 

essenciais, sendo possível a dispensa de sua apresentação, portanto, a não 

determinação de apresentação não configura prejuízo à parte.

A substituição dos debates orais pela apresentação de memoriais é 

mera faculdade do MM. Juiz da causa, e não direito das partes, conforme disposto no 

§ 3º do art. 454, do Código de Processo Civil/73 (art. 364, §2º, do CPC/15).

Até porque, era mesmo prescindível a realização de outras provas 

senão as constantes dos autos, tendo em vista que as questões de fato e de direito 

estão bem delimitadas. Na verdade, o desencadear do processamento, estava a exigir 

o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15, art. 139, inciso 

II, e 370).

Quanto à preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, 

confunde-se nitidamente com o mérito e, com ele, será apreciada.

No mérito, não se desnatura que a duplicata mercantil é um título de 

crédito eminentemente causal, devendo corresponder, por isso mesmo, a um efetivo 

negócio jurídico subjacente, sob pena de não gerar qualquer obrigação comercial.

Neste aspecto, a autora conseguiu demonstrar satisfatoriamente que a 

duplicata foi emitida sem causa, não baseada em qualquer compra e venda mercantil 

ou prestação de serviços.

A alegação da ré de continuidade da relação jurídica em sucedâneo à 

n. NF 476, emitida em 01.11.2010 (50% de R$ 22.500,00), não é suficiente para 

comprovação da causa jurídica subjacente em relação à suposta segunda parcela do 

contrato (NF 503).

Entretanto, embora a ré fundamente a sua cobrança com base em 

nota fiscal de prestação de serviços n. 503, relativamente ao pagamento de 50% de 

prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria para edital SABESP 

(fls. 96/102), considerando os 50% iniciais pagos contra apresentação da nota fiscal n. 

476 (fls. 98), a funcionária que teria assinado o canhoto da nota fiscal exercia à época 

dos fatos, em 14.12.2010, a função de atendente como menor aprendiz (fls. 116/121), 

ou seja, possuía apenas 16 anos de idade no momento em que supostamente assinou 
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o respectivo canhoto da nota fiscal e a carta encaminhada à empresa informando a 

exigibilidade do saldo de 50% de contrato referente ao Edital SABESP TGT 34.41/10. 

Ora, não se poderia cogitar no presente caso na aplicação da teoria da 

aparência, isso porque, em se tratando de pessoa relativamente incapaz (art. 4º, I, do 

CC/02), sequer poderia realizar qualquer negócio jurídico sem a assistência de quem a 

lei comete tal mister (pais, tutores ou curadores), seja em nome próprio, seja como 

representante legal de uma empresa. 

Assim, conforme observou a magistrada, a assinatura do menor não 

pode ser considerada para validação do negócio jurídico e, nesse sentido, houve a 

prova testemunhal seria a única apta a comprovar a efetiva prestação dos serviços, o 

que, à época dos fatos, sequer seria possível à luz do que dispõe o art. 401 do 

CPC/73, vale dizer, prova exclusivamente testemunhal em contratos que exceda o 

décuplo do salário mínimo vigente à época ao tempo em que foram celebrados.

A despeito disso, foram ouvidas as testemunhas das partes a fim de 

demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados pela ré e, nesse sentido, bem 

analisou a douta magistrada que “a testemunha arrolada pela autora confirma ter 

recebido o documento sem saber do que se tratava, e também afirma não saber sobre 

a referida relação jurídica pactuada pelas partes conforme constou do depoimento de 

fls. 193/194.

Ouvida a testemunha da requerida através de carta precatória, afirmou 

o depoente que teria sido contratado para prestar serviços para as empresas autora e 

ré (TIISA e URBIS), que teria sido contratado pela URBIS e esta teria sido contratada 

pela TIISA, e que o objeto da contratação seria a prestação de serviços de consultoria 

para um edital de licitação da COPASA. Afirmou que vários outros serviços foram 

prestados pela requerida à autora e que os serviços teriam sido pagos.

No que tange à contratação mencionou o valor aproximado no 

montante de R$ 42, ou, 45, mil, e que a metade do pagamento foi efetivada. Que 

participou da reunião de contratação que teria ocorrido na sede da empresa autora, 

mas não soube relatar nenhuma outra informação sobre o objeto da consultoria. 

Conforme constou no depoimento da testemunha arrolada pela parte 

requerida, embora tenha afirmado a efetividade da prestação dos serviços de 

consultoria em favor da empresa autora, não logrou êxito em demonstrar a efetiva 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0172592-61.2011.8.26.0100 -Voto nº 6

prestação dos serviços de consultoria referente à nota fiscal de número 503, uma vez 

que os serviços prestados pelo depoente referiam-se à consultoria prestada por 

ocasião do edital à empresa COPASA sendo que o contrato objeto desta demanda 

refere-se à consultoria do edital de licitação da empresa SABESP, conforme consta do 

próprio documento juntado pela ré. 

Não há, portanto, pelo conjunto probatório dos autos, qualquer 

demonstração sobre a efetividade dos serviços prestados, considerando-se a 

inexistência de contrato escrito de prestação de serviços”.

(…)

Quanto a reconvenção apresentada, impugnou o reconvindo 

sustentando a inexistência da prestação dos serviços, sendo que, do conjunto 

probatório constante dos autos, não restou demonstrada a efetiva prestação dos 

serviços, não se prestando o aceite exarado na nota fiscal de prestação de serviços 

por menor aprendiz, como demonstração fática efetiva prestação do serviço” (fls. 

239/240).

Desta feita, a nota fiscal de n. 476, apesar de fazer referência a 50% 

prestação de serviços profissionais de assessoria e consultoria para o edital SABESP 

TGT 34.421/10 não é suficiente para trazer a convicção quanto à exigibilidade dos 

outros 50% em relação à nota de n. 503, até porque o negócio jurídico entabulado 

entre as partes preza pela continuidade e, portanto, caso não fosse realizado o serviço 

correspondente ou mesmo havendo desinteresse quanto à possível continuidade do 

negócio, conforme restou evidenciado pela prova testemunhal, não caberia qualquer 

tipo de cobrança, mormente porque não houve instrumento escrito entre as partes. 

Nessa toada, considerando ser a duplicata é um título de crédito 

eminentemente causal, que deve corresponder a um efetivo negócio jurídico 

subjacente (compra e venda mercantil ou prestação de serviço), as provas dos autos 

foram suficientes para demonstrar que não há como gerar qualquer obrigação 

comercial, sendo de rigor a inexigibilidade/nulidade do título em questão. 

Por sua vez, deve mesmo a ré responder pelos prejuízos morais 

sofridos pela autora, já que a conduta de enviar título sem lastro a protesto enseja 

a incidência das sanções previstas no ordenamento jurídico.

Por conseguinte, assiste razão à autora, que merece ter o acolhimento 
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de sua pretensão indenizatória, também na parte referente ao dano moral, porque não 

há como afastar a situação vexatória que se enfrenta quando é questionada a 

credibilidade de suas informações ou, ainda, se põe dúvida sobre sua idoneidade 

financeira. 

O cabimento da reparação dessa natureza para pessoas jurídica é 

matéria sumulada, conforme dispõe o enunciado n° 227, do Superior Tribunal de 

Justiça, a saber: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Note-se que a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra 

subjetiva, exclusiva do ser humano, é detentora de honra objetiva. Por essa razão, 

reconhece-se que faz jus à indenização por dano moral sempre que o seu bom nome, 

reputação ou imagem forem atingidos no meio social ou comercial por algum ato ilícito. 

No caso, resta evidente que a autora sofreu transtornos decorrentes do indevido 

protesto junto ao 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São 

Paulo e por um débito comprovadamente inexistente (fls. 32, dos autos da cautelar em 

apenso), o que, por certo, tolheu o normal desenvolvimento de sua atividade 

empresarial, sem embargo do abalo à sua imagem, bom nome e reputação no meio 

comercial, perante seus clientes e fornecedores, sendo de rigor a devida reparação 

moral, acarretando o indevido apontamento a protesto presunção dos prejuízos 

sofridos pela ofendida, independentemente da comprovação do abalo moral 

experimentado.

Assim, tendo o título sido protestado indevidamente, é caso de 

ressarcimento indenizatório, haja vista o abalo de crédito sofrido. A reputação e o bom 

nome são, em regra, atingidos por ato indevido de restrição ao crédito, o qual, a 

propósito, é de suma relevância na sociedade. Neste sentido, “O protesto indevido de 

duplicata enseja indenização por danos morais, sendo dispensável a prova do 

prejuízo” (REsp. nº 254.433-SP).

A jurisprudência não discrepa: “DANO MORAL  Responsabilidade 

civil  Protesto indevido  Duplicata "Fria"  Reparação devida, dispensável a 

comprovação dos constrangimentos experimentados pela autora, ocasionados por não 

ter a ré, empresa de "factoring", adotado as cautelas necessárias à verificação da 

idoneidade do título, entregando-o ao banco, para cobrança, o que ensejou, 

posteriormente, o protesto por falta de aceite e de pagamento - Reconhecida a 
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razoabilidade do montante fixado, injustificada sua redução - Recurso da ré improvido” 

(AP. 953.503-1, REL. ITAMAR GAINO).

Ainda.: “PROTESTO  DUPLICATA  PESSOA JURÍDICA  DANO 

MORAL  Protesto indevido de duplicata  Ação procedente  Recurso provido” 

(AC837057-2, REL. GOMES CORRÊA). 

E no tocante ao 'quantum' indenizatório, a reparação há de ter cunho 

punitivo/educativo, pois deve servir para coibir a ré da prática de novos atos lesivos e 

danosos e deve ser suficiente para minorar, no caso, o desgaste da imagem da 

autora, considerados, ainda, a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social 

do ofendido e a situação econômica do ofensor.

Assim, diante das circunstâncias, o valor fixado em R$ 10.000,00 não 

se reputa exagerado, eis que considerou as condições social e econômica das partes 

e o grau de abalo provocado, porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
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