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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0104836-40.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRYAM 
CAMPEZZI DE MORAIS, é apelado ATRIUMBANCO FOMENTO MERCANTIL 
LTDA.

ACORDAM, em 11ª 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 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.

São Paulo, 20 de outubro de 2016

ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº: 0104836-40.2008. 8.26.0100

APELANTE: MIRYAM CAMPEZZI DE MORAIS

APELADO: ATRIUMBANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

JUIZ DE 1º GRAU: CARMEM LUCIA DA SILVA

SENTENÇA PUBLICADA EM 5.3.2013

VOTO Nº 2376

AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE 
CRÉDITO - CHEQUE PRESCRITO PARA VIA EXECUTIVA - 
APONTAMENTO A PROTESTO - POSSIBILIDADE - 
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SÚMULA 17 DO E. TJSP 
- DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR 
DO DIREITO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

VISTOS.

Trata-se de ação declaratória, precedida de cautelar, sob o 

fundamento de que houve protesto indevido de cheque prescrito para a via executiva. 

Ocorreu a novação da dívida mediante ajustes entre as partes. Pugnou pela devolução em 

dobro dos valores indevidamente cobrados nos termos do artigo 940 do Código Civil e 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.568,62. 

Sentenciou-se o feito nos seguintes termos: “... Com efeito, 

prescrito o título de crédito, não se pode confundir a perda do direito de ajuizar a ação 

cambial (ação de execução) com a perda do direito de ajuizar eventual ação civil, baseada 

no não pagamento de dívida confessada (ação baseada no locupletamento indevido ou 

ação de cobrança)... Devem permanecer, pelo menos inicialmente, os atos praticados pelo 

credor visando tornar públicos a existência da dívida e seu inadimplemento. De novação, 

também não há que se falar... Se a ré exerceu regularmente um direito, não há que se falar 

em indenização por danos morais. Por fim, não há que se falar, igualmente, em restituição 

em dobro de quantia cobrada indevidamente. Não houve cobrança alguma por parte da 

demandada, que se limitou a tornar público o inadimplemento de dívida representada por 
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título de crédito. Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos... No mesmo diapasão, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. Torno sem efeito a liminar concedida a fls. 31 

dos autos do processo cautelar em apenso... Sucumbente, condeno a autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais, tanto no que diz respeito ao processo principal, quanto 

no que diz respeito ao processo cautelar, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa.” (fls. 135/139).

 

Irresignada, a autora apelou. Em suma, insistiu na 

impossibilidade do protesto de cheque prescrito, o que caracteriza conduta abusiva da ré. 

Esclareceu novou a dívida. Pugnou pela devolução em dobro dos valores indevidamente 

cobrados bem como condenação da ré ao pagamento de danos morais (fls. 146/159). 

Não há contrarrazões (fls. 176).

É O RELATÓRIO.

A apelante emitiu o cheque de nº 000041, datado de 9.11.05. 

A prescrição para a cobrança é quinquenal, segundo o art. 206, §5º, do Código Civil.

Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular.

A questão já foi objeto de Recurso Especial Representativo 

de Controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.101.412 - SP (2008/0240946-6) 

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

RECORRENTE : AURÉLIO BELFIORE ADVOGADOS : 
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MÁRCIO ROBERTO DE CASTILHO LEME E OUTRO(S) 

ANGELINO RUIZ E OUTRO(S) RECORRIDO : ADRIANO 

GÓIS SERRANO ADVOGADO : MILTON BATISTA 

INTERES. : ANFAC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS 

SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL - FACTORING 

- "AMICUS CURIAE" ADVOGADOS : JOSÉ LUÍS DIAS DA 

SILVA E OUTRO(S) LUIZ LEMOS LEITE - EMENTA - 

Apelação nº 0028140-21.2011.8.26.0564 - São Bernardo do 

Campo - VOTO Nº 5/6 -  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM 

CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA 

PREVISTA NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO 

CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo 

Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face 

do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a 

contar do dia seguinte à data de emissão estampada na 

cártula". 2. Recurso especial provido.

No caso, o título foi apontado a protesto em 11.8.06 (fls. 12 

dos autos apensos), quando ainda cabível a propositura de ação por locupletamento 

indevido. Não se vislumbra conduta abusiva, pois amparada no art. 1.º da Lei n.º 9.492/97. 

Destaque-se ainda, sobre o tema, a Súmula 17 do Tribunal de Justiça de São Paulo:

A prescrição ou perda de eficácia executiva do título não 

impede sua remessa a protesto, enquanto disponível a cobrança por outros meios.

No mesmo sentido precedentes desta Corte:

Ação declaratória de nulidade de protesto c.c. indenização 

por danos morais -  Protesto de cheque cuja execução esteja 
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prescrita -  Possibilidade -  Súmula 17 do E. TJSP - Protesto 

formalmente em ordem -  Inexistência de prova a 

desconstituir a eficácia do título -  Propositura de ação 

idêntica - Litigância de má-fé configurada -  Sentença 

mantida -  Recurso desprovido, com observação. (Apel. 

1041956-51.2015.8.26.0002, Relator(a): Irineu Fava; Comarca: São 

Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 08/09/2016; Data de registro: 08/09/2016).

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO 

- PROTESTO APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO 

CHEQUE - REGULARIDADE DO PROTESTO - O protesto 

do cheque tem a finalidade de demonstrar a impontualidade 

do devedor e de interromper a prescrição (art. 1º da Lei nº 

9.492/97 e art. 202, III, CC). Sendo o cheque um documento 

de dívida, permite-se o protesto, mesmo após o prazo de 

apresentação previsto no art. 33 da Lei do Cheque, uma vez 

que o emitente continua devedor. Além disso, o cheque, 

ainda que não mais ostente eficácia executiva, pode ser 

protestado se for possível a sua cobrança por outros meios 

(Súmula 17-TJSP) - Prazo prescricional de cinco anos, para 

o crédito ostentado em cheque de força executiva extinta 

(Código Civil, art. 206, § 5º, I) - Súmula 18-TJSP - Sentença 

mantida - RECURSO DESPROVIDO. (Apel. 

1008389-21.2015.8.26.0037, Relator(a): Sérgio Shimura; Comarca: 

Araraquara; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 31/08/2016; Data de registro: 05/09/2016).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE 

REGISTRO - Protesto de cheque prescrito - Admissibilidade 

ante o teor do contido no artigo 1.º, da Lei n.º 9.492/97, que 

permite o protesto de qualquer documento representativo de 
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uma dívida - Aplicabilidade da Súmula 17, do Colendo 

Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça - 

Improcedência do pedido inicial - Pretensão ao 

reconhecimento do fenômeno da prescrição - Acolhimento. 

Recurso Provido. (Apel. 0249389-52.2009.8.26.0002, Relator(a): 

Luís Fernando Lodi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara 

de Direito Privado; Data do julgamento: 09/08/2016; Data de registro: 

18/08/2016).

Acrescente-se também que não há prova da novação da 

dívida. A relação de supostos créditos pertencentes à autora (fls. 26) não indicam aceitação 

ou até mesmo ciência pela ré quanto à intenção de quitá-los. O inadimplemento é 

inequívoco. O protesto se deu no exercício regular do direito. Não há ilícito (art. 188, I, do 

Código Civil). Incabível o pleito indenizatório.

Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

                TAVARES DE ALMEIDA

                           RELATOR
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