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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002473-74.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CRED ALPHA 
FOMENTO MERCANTIL LTDA., é apelada ALINE MIGUEL RIBEIRO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente) e JAIRO OLIVEIRA JUNIOR.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018.

Mendes Pereira
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 15853
Apelação Cível nº 1002473-74.2017.8.26.0606
Apelante: CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Apelada: ALINE MIGUEL RIBEIRO 
Comarca: Suzano
15ª Câmara de Direito Privado

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTOS C/C PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Cheques com força 
executiva prescrita - Protestos tardios, mas dentro do prazo 
para se cobrar a dívida por outras vias que não a ação de 
execução - Hipótese de incidência da Súmula 17 do TJSP - 
Solução de acordo com a orientação do STJ - Exercício regular 
de direito da ré, ante o não pagamento do débito - Sentença de 
procedência reformada - Recurso provido a fim de julgar 
improcedente o pedido e condenar a autora no pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 
15% sobre o valor de R$ 11.617,00 dado à causa, atualizado 
(art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC).

A r. sentença de fls. 97/98, cujo relatório é adotado, julgou procedente o 
pedido da ação declaratória de nulidade de protesto de cheques, sob o fundamento de que 
não seria admitido sua ocorrência quando superado o prazo para a propositura de ação 
executiva, e condenou a ré no pagamento à autora de indenização por dano moral no valor 
de R$ 3.000,00, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 
em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré apela buscando reforma do julgado (fls. 101/104). Para 
tanto, sustenta que a Súmula 17 do TJSP permitiria o protesto do título sem força 
executiva, quando a cobrança ainda puder se dar por outros meios. A dívida não fora 
negada. O protesto lhe é útil e não poderia ser considerado abusivo. Não haveria que se 
falar em indenização por dano moral.

Em contrarrazões (fls. 110/114), a autora disse que não seria admitido o 
protesto de cheque após o decurso do prazo para a propositura de ação de execução. Pugna 
pela manutenção do julgado.

O recurso foi processado regularmente.

É o relatório.

Por meio desta demanda pretende a apelada a declaração de nulidade dos 
protestos dos cheques descritos na petição inicial, sob o argumento de que os títulos teriam 
perdido sua força executiva, e o recebimento de indenização por dano moral.

Julgado procedente o pedido, insurge-se a requerida sustentando que não 
haveria abusividade na realização dos protestos e que não haveria que se falar em 
indenização por dano moral.

Denota-se dos autos que os cheques nº 00027, no valor de R$ 5.817,00 e nº 
00029, no valor de R$ 5.800,00, são datados respectivamente de 25/04/2016 e 25/05/2016, 
e que os protestos por falta de pagamento foram lavrados em 06/04/2017 (fls. 34/36).

Sem embargo do prestígio de que goza o MM. Juízo Singular, não se 
revestem de ilegalidade os protestos dos títulos, ainda que realizados após a perda de sua 
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força executiva, quando ainda não prescrita a respectiva ação de cobrança, mormente 
considerando que os cheques são considerados documentos hábeis a indicar a existência de 
dívida, que não foi negada.

Incide na hipótese dos autos o disposto na Súmula 17 do TJSP, que assim 
dispõe: “A prescrição ou perda de eficácia executiva do título não impede sua remessa a 
protesto, enquanto disponível a cobrança por outros meios”.

Ainda que a ocorrência da prescrição impeça o ajuizamento de ação 
executiva, não há impedimento para a cobrança pelas vias ordinárias, a exemplo da ação 
monitória.

Acerca do prazo prescricional, o col. Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do REsp 1.101.412/SP, submetido ao regime de repercussão geral, já entendeu 
que “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” 
(Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - j. 11-12-2013, DJE de 3-2-2014). (g. n.).

Esse entendimento resultou, no âmbito daquela Corte, na Súmula nº 503, de 
idêntico teor e, nesta Corte, veio a Súmula 18, que assim dispõe: “Exigida ou não a 
indicação da causa subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de 
força executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5º, I)”.

Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:

“DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DANO 
MORAL. Cheque com força executiva prescrita. Protesto tardio. Legalidade. Inexistência 
de ato ilícito. Dano moral. Não ocorrência. Ausência de norma proibitiva. Exercício regular 
de direito. RECONVENÇÃO. Procedência. Cancelamento do protesto que somente poderá 
ser efetivado após a quitação do valor da condenação. Sentença mantida. Apelação não 
provida” (TJ/SP - Apelação nº 0149938-56.2006.8.26.0100, Rel. Des. Jairo Oliveira Junior, 
15ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2017);

“AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO JULGADA 
PROCEDENTE - cheque prescrito - possibilidade de efetivação do protesto - meio lícito de 
cobrança extrajudicial - inexistência de óbice legal art. 1º da Lei nº 9.492/97 que ampliou o 
cabimento do protesto para hipóteses de descumprimento de obrigações nascidas não 
somente de títulos de crédito, mas também de outros documentos representativos de dívida 
- Súmula nº 17 do TJ/SP - sentença reformada, para ser julgada improcedente a ação - não 
obstante a improcedência, mantem-se o cancelamento do protesto do cheque por razões de 
economia processual, desde que feito o pagamento da dívida, bem como das custas da 
serventia extrajudicial pelo apelado - recurso provido, com observação” (TJ/SP - Apelação 
nº 0003352-80.2009.8.26.0541, Rel. Des. Castro Figliolia, 15ª Câmara de Direito Privado, 
j. 01/07/2014).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que “Nada impede, 
portanto, o protesto facultativo do cheque, mesmo que apresentado depois do prazo 
mencionado no art. 48, c/c o art. 33, ambos da Lei n. 7.357/85. Isso porque o protesto do 
título pode ser utilizado pelo credor com outras finalidades que não o ajuizamento da ação 
de execução do título executivo. Findo o prazo previsto no 'caput' do art. 48 da Lei n. 
7.357/85, o credor tem a faculdade de cobrar seu crédito por outros meios, sendo legítima a 
realização do protesto”1.

Destarte, sem prova do pagamento da dívida, que sequer foi negada pela 

1 REsp 1.297.797-MG, 3ª Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 24/02/2015.
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autora, os protestos dos cheques descritos na petição inicial configuram exercício regular 
de direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou em abalo emocional indenizável.

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de julgar improcedente o 
pedido e condenar a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários 
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor de R$ 11.617,00 dado à 
causa (fls. 09), atualizado (art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC).

MENDES PEREIRA
Relator
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