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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

4001615-46.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante 

PROMOCRED FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, é apelado JOSUE 

BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 

em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ENIO ZULIANI (Presidente), MAIA DA CUNHA E TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 5 de abril de 2017.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº.  42221.

APELAÇÃO n. 4001615-46.2013.8.26.0019.

COMARCA: AMERICANA

APELANTE: PROMOCRED FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

APELADO: JOSUE BARBOZA

JUIZ(A) PROLATOR: FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA

Protesto de cheque com assinatura falsa. Considerando que o correntista 

identificou o autor da subtração e da falsificação, não tendo tomado 

providências oportunas, não poderá exigir dano moral de quem recebe a 

cártula por endosso translativo e a protesta para fins de regresso. O protesto 

e a negativação desfavorece a empresa individual, já transferida. Não há dano 

para a pessoa física. Provimento, em parte, para, mantida a inexigibilidade, 

excluir o dano moral.

Vistos.

O autor (JOSUÉ BARBOZA) ingressou com ação em virtude 

dos efeitos nocivos da negativação de seu nome pelo protesto de cheque 

falsificado (R$ 1.100,00). A respeitável sentença acolheu a ação para reconhecer 

a inexigibilidade do cheque e condenar a PROMOCRED FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA. a pagar dano moral de R$ 3.300,00, com atualização a partir 

da citação e mais honorários de 20% do valor da condenação (fls. 111). A 

PROMOCRED recorreu e volta a afirmar exercício regular de direito por ter 

recebido o cheque por endosso translativo e ter obrigação de protestar a cártula 

para exercício de seus direitos. Explora o fato de o próprio autor admitir quem teria 

falsificado o cheque e não ter tomado providências contra o falsificador, 

enfatizando que demorou 3 anos para lavrar o boletim de ocorrência. Afirma que o 

protesto atingiu a sociedade individual e foi citado o CNPG e não afetou a pessoa 

física e também cita que o autor possui outras negativações. 

É o relatório.
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O protesto foi lavrado em 1.2.2010 (fls. 16) mediante edital. O 

BO foi lavrado em 22.4.2013 (fls. 13) e realmente na inicial o autor indica a pessoa 

que apoderou os seus cheques para falsifica-los (Silvio Muniz, que teria adquirido 

a sua lanchonete). Curioso que o fato ocorreu por descuido ou falta de vigilância 

do autor com assunto sério, pois confessa que deixou o talonário na gaveta do 

estabelecimento que ficou na posse do cessionário e nada fez quando devolvido 

com folhas ausentes. Isso é importante descrever para analisar se a parte situada 

na ponta final da cronologia da circulação do cheque deve ou não pagar 

indenização por conduta irregular (protesto).

A recorrente é empresa que explora um determinado tipo de 

empreendimento (desconto de títulos) e a sua atividade exige que proteste os 

títulos recebidos. O cheque de R$ 1.100,00 integra um borderô de títulos 

recebidos em endosso translativo, o que reclamaria a obrigatoriedade do protesto. 

Não importa, para fins de regresso, que o cheque não tenha sido compensado por 

divergência de assinatura, pois de algum modo o cessionário dos títulos deverá 

obter o protesto para exercer a ação regressiva contra o cedente. Daí porque, para 

o fim do protesto, não seria obrigatório tomar outras medidas, como sugerido pela 

ilustre Magistrada.

O fato é que a empresa individual é que sofreu negativação, 

constando do documento de fls. 15, que a empresa acumulava outras duas 

inscrições anteriores (de 2009). Não existe prova de que esses dois outros 

cheques possuem origem espúria como esse que foi relatado pelo autor e que foi 

protestado pela recorrente, pois não há prova que em relação aos outros dois 

citados às fls. 15, foram ajuizadas ações semelhantes a essa. De qualquer modo a 

restrição atingiu a empresa individual, tanto que individualizada pelo seu CNPJ. 

Ora, se o autor já havia transferido o estabelecimento, qual foi o prejuízo?  

Nenhum, data vênia. 
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O autor, pessoa física, ingressou com ação em maio de 2013 

(a inscrição é de 2009) afirmando que não obteve empréstimo em banco. Todavia 

e desde 2010 o autor, pessoa física, ostenta uma lista de inscrições, 

especialmente da Cia. Paulista de Força e Luz, o que continua até final de 2014 

(fls. 98/100). Portanto, não foi a inscrição lançada em nome da empresa individual 

que restringiu ou abalou o crédito, mas, sim, o universo que constitui um ponto de 

observação para os bancos e outros incentivadores de empréstimos.

A ação é improcedente e caberia ao autor promover ação 

contra Silvio Muniz, o sujeito que causou o dano. A recorrente acabou traída pela 

circulação irregular, cuja origem não é desconhecida do autor.

A inexigibilidade da cártula fica mantida. O dano moral é 

excluído, por ser incabível.

Isso posto, dá-se provimento, em parte, para excluir o dano 

moral e isentar a ré de pagamento de honorários diante do resultado. Custas ex 

causa. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
                                                            Relator
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