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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0142230-57.2003.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
ENGELETRI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., é 
apelado ACDC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA..

ACORDAM, em 24ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SALLES VIEIRA (Presidente) e SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO 
MARTINEZ.

São Paulo, 20 de agosto de 2015

JOÃO BATISTA VILHENA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: ENGELETRI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA.
APELADAS: ACDC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. e WILL 
POWER RECURSOS HUMANOS LTDA.
JUÍZA: ADRIANA SACHSIDA GARCIA

VOTO nº 8.714

                                     EMENTA

DECLARATÓRIA  Alegação da apelante de emissão de 
duplicata irregular e de negócio mercantil inexistente  
Inocorrência  Declaração firmada pela emitente da fatura e 
da duplicata que atesta o equívoco cometido na emissão do 
título questionado  Duplicata, contudo, que não pode ser 
afetada por circunstâncias desconhecidas do terceiro que de 
boa-fé está na posse do título tratado nos autos  Empresa 
emitente que assumiu o ônus de reparar a apelante de 
eventuais prejuízos que sua conduta tenha determinado  
Apelada que realizou negócio lícito com a empresa emitente 
da duplicata e não pode ser prejudicada. 

DANOS MORAIS  Inexistência  Protesto da duplicata 
que, caso concretizado, se afiguraria absolutamente lícito  
Ausência, contudo, de registro do protesto, publicidade ou 
repercussão que pudessem prejudicar a recorrente ou que 
ensejasse reparação moral  Indenização indevida  
Precedente do STJ.

- Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 275/284) interposto contra a 

sentença de fls. 259/264, que julgou improcedentes os pedidos principal e cautelar, 

condenando a autora nos ônus sucumbências.

Apela a requerente alegando inexistência de negócio comercial ou 

dívida que ensejasse a emissão da duplicata tratada nestes autos, a qual, diante de sua 
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emissão irregular, jamais poderia ter sido protestada, bem como enfatizando os 

prejuízos que sofreu em virtude de referido protesto.

Pede, pois, o provimento do recurso, declarando-se a nulidade do 

título protestado, condenando as apeladas no pagamento de indenização no importe 

de R$ 58.540,00, devidamente atualizado, além de custas, despesas processuais e 

verba honorária, ou dano moral em valor que se entenda razoável, não havendo o que 

se falar, no caso em apreço, em sucumbência recíproca, conforme teor da Súmula nº 

326, do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer a condenação das empresas 

apeladas por litigância de má-fé, além dos ônus sucumbenciais.

Preparo a fls. 286/288.

Somente a apelada ACDC Factoring Fomento Comercial Ltda. 

apresentou contrarrazões a fls. 297/301.

É O RELATÓRIO.

Sem razão a apelante.

A sustentação feita nas razões recursais são todas baseadas na 

declaração firmada pela empesa emissora da fatura e duplicata, título este último que 

acabou sendo negociado com a apelada.

Todavia, não se pode emprestar, no caso em análise, valor absoluto 

à declaração antes mencionada, pelo simples fato de que a duplicata, embora título 

causal, que admitiria, em tese, discussão de sua causa subjacente, não pode ser 

afetada por circunstâncias desconhecidas do terceiro que veio a estar na posse de 

comentado título justamente por negócio que realizou com a emitente da duplicata, 

esta que, curiosamente, e após tal negócio jurídico, vem declarar seu engano no ato 

de emitir antes referida cártula, em prejuízo daquele que estaria, até prova em 

contrário, de boa-fé, e jamais poderia ser prejudicado por atos unilaterais dos demais 

envolvidos no negócio originário, este que lastreou o nascimento do título 

impugnado.

A recorrente alega que a recorrida tinha conhecimento do fato de 

não possuir embasamento em negócio mercantil a duplicata, mas disso não fez prova, 

apenas argumentando neste sentido.

Assim, quando a Will Power admitiu por declaração não haver 
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qualquer débito a ser quitado junto a ela pela apelante, assumiu o ônus de reparar esta 

última por eventuais prejuízos que a sua conduta tenha determinado, 

responsabilidade esta que não pode ser repassada para a apelada, porquanto, como 

acima dito, celebrou com aquela primeira empresa contato lício e anterior a qualquer 

manifestação contrária à existência do negócio mercantil revelado na fatura de        

fls. 100, ou que atestasse ser irregular a duplicata que estava em seu poder.

Em virtude do quanto acima explicitado, segue-se não haver 

cabimento exigir-se da recorrida reparação por eventuais danos morais sofridos pela 

recorrente.

Primeiro, porque a iniciativa da apelada de protestar a duplicata em 

questão afigura-se absolutamente lícita, porquanto era a credora atual do crédito 

revelado no mencionado título e, uma vez vencido e não pago este tinha aquela a 

faculdade de proceder como procedeu.

Em segundo lugar, note-se que sequer ocorreu o protesto, 

oportunamente sustado pela decisão de fls. 51, da cautelar em apenso, e, mesmo 

sendo tal providência decorrência de atitude da apelante, fato é que, nas 

circunstâncias em que tudo aconteceu, foram evitados quaisquer danos morais que a 

efetiva ocorrência de protesto poderia ter determinado àquela.

No sentido do quanto aqui se decide, inclusive, é a reiterada 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

APONTAMENTO A PROTESTO DE TÍTULO 

PARCIALMENTE PAGO. FASE CARTORÁRIA 

PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA QUE 

PAGUE A DÍVIDA. PROTESTO NÃO 

LAVRADO/REGISTRADO POR FORÇA DE SUSTAÇÃO 

JUDICIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

1. Nos termos da Lei n. 9.492/97, a fase preliminar em cartório de 

protesto, iniciada com a protocolização do título ou documento de 

dívida pelo credor, não gera, imediatamente, a lavratura do 
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protesto, a qual será realizada em momento posterior, franqueada 

ao devedor a possibilidade de pagar a dívida ou pedir 

judicialmente a sustação. 

2. "Nas hipóteses em que a notificação é feita diretamente no 

endereço indicado pelo apresentante, seja por portador do 

Tabelionato, seja por correspondência registrada com aviso de 

recebimento, como é usual, não há qualquer publicidade do 

apontamento do título para protesto" (REsp 1.017.970/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/08/2008).

3. Nessas circunstâncias, em regra, não tendo sido efetivamente 

lavrado ou registrado o protesto do título, descabe indenização 

por dano moral. 

4. Recurso especial provido” (REsp nº 1.005.752-PE, Quarta 

Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/06/2012.

“RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS QUITADAS LEVADAS A 

PROTESTO. SIMPLES APONTAMENTO, SEM REGISTRO DO 

PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 306.

1. O protesto da duplicata, por si, não gera dano moral. Trata-se 

de mera intimação, em que o oficial do cartório apresenta o título 

ao sacado para resgatar, aceitar, ou informar a razão porque não 

o faz. 

2. O dano moral decorre da publicidade do registro do protesto, 

determinada pelo Art. 29, § 2º, da Lei 9.492/97. A restrição ao 

crédito, ocasionada pela publicidade do registro, é que traz efeitos 

negativos ao sacado, ou devedor.

3. Por isso que o simples apontamento do título, sem o efetivo 

registro do protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de 

gerar dano moral a quem quer que seja.

4. O protesto de título endossado não é ato ilícito, pois a Lei o tem 

como necessário à segurança do direito de regresso contra o 

endossante (Art. 32, Decreto 2.044/08 e Art. 13, § 4º, da Lei 
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5.474/68).

5. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando 

houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do 

advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da 

própria parte." (Súmula 306)”  (REsp nº 793.552-RS, Terceira 

Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 09/08/2007).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULOS. MERO 

APONTAMENTO DOS TÍTULOS PARA PROTESTO. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. 

- Após ser protocolizado no Tabelionato de Protesto, examinado 

em seus caracteres formais e não havendo irregularidades, o título 

de crédito será apontado para protesto, momento em que é 

enviada a notificação ao devedor, a fim de efetuar o pagamento do 

título no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme se extrai da 

interpretação dos arts. 9.° a 14 da Lei n.º 9.492/97. 

- Nas hipóteses em que a notificação é feita diretamente no 

endereço indicado pelo apresentante, seja por portador do 

Tabelionato, seja por correspondência registrada com aviso de 

recebimento, como é usual, não há qualquer publicidade do 

apontamento do título para protesto. Em situações assim, há 

apenas um simples desconforto àquele a quem é endereçado o 

aviso de apontamento do título a protesto, não havendo 

publicidade, pelo que não há se falar em dano. 

- O simples apontamento do título, sem o efetivo registro do 

protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de gerar dano 

moral a quem quer que seja. Recurso Especial provido” (REsp nº 

1.017.970-DF, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

26/08/2008).

Acresça-se que, em virtude do quanto até aqui decidido, ficam 

prejudicados todos os demais pedidos formulados no apelo, pois é caso de 

manutenção da sentença, inclusive, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
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Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o 

julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de 

prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas todas as 

matérias e disposições legais discutidas pelas partes.

Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

JOÃO BATISTA VILHENA
Relator


