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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000445-13.2002.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante 
PEDRO EDUARDO SICHIERI, é apelado MAURÍCIO TURASSA.

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 
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR (Presidente), WALTER BARONE 
E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.

São Paulo, 12 de maio de 2016. 

Plinio Novaes de Andrade Júnior
PRESIDENTE E RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 8289

APELAÇÃO Nº 0000445-13.2002.8.26.0466

COMARCA: PONTAL  Vara Única

APELANTE: PEDRO EDUARDO SICHIERI

APELADA: MAURÍCIO TURASSA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI 

MARCELINO GOMES CUNHA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE 
PROTESTO  CHEQUE  Cheques protestados pelo réu 
após o prazo previsto no art. 48, da Lei nº 7.357/85  
Admissibilidade  Obrigação não prescrita  Possibilidade 
de cobrança dos cheques pelos meios legais  Súmula 17 da 
Seção de Direito Privado do TJ-SP  Protesto que tem 
amparo no art. 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 
1997, justificado pela “inadimplência e o descumprimento 
de obrigação originada em títulos e outros documentos de 
dívida”  Precedente do STJ  Sentença de improcedência 
da ação mantida  Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  VALOR  
MAJORAÇÃO  Requerimento de majoração do valor da 
verba honorária advocatícia formulado pelo apelado nas 
contrarrazões de apelação  O réu não recorreu da sentença, 
motivo pelo qual a pretendida majoração do valor da verba 
honorária advocatícia, deduzida nas mencionadas 
contrarrazões, não pode ser conhecida, sob pena de 
violação ao principio que veda a “reformatio in pejus” - 
Possibilidade de exame, somente, das controvérsias 
suscitadas na apelação interposta pelo autor - Aplicação do 
art. 515 do antigo Código de Processo Civil, vigente à 
época da interposição do recurso  Pretensão formulada 
nas contrarrazões não conhecida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ  Imputação ao apelante  
Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 
17, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da 
prolação da sentença  Recorrente que apenas utilizou os 
meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do 
direito de defesa  Alegação afastada.
RECURSO IMPROVIDO
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Trata-se de ação declaratória de cancelamento 

de protesto ajuizada por Pedro Eduardo Sichieri contra Mauricio 

Turassa. A petição inicial foi indeferida pela r. sentença proferida a fls. 

13, porém o v. acórdão de fls. 40/41 deu provimento ao recurso 

interposto pelo autor a fim de afastar a extinção do processo e 

determinar o prosseguimento do feito. Sobreveio, então, a r. sentença 

de fls. 131/134, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação e 

condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

causa.

Inconformado, o autor apelou (fls. 135/139), 

sustentando, em suma, a intempestividade do protesto, uma vez que o 

cheque não tinha sido apresentado no prazo previsto no artigo 33 da Lei 

7.357/85.

Além disso, nos termos do artigo 47, § 3º, da Lei 

7.357/85, houve a perda do direito de execução e, portanto, o direito de 

formalizar sua inadimplência.

Requereu, afinal, o provimento deste apelo, a 

fim de que fosse reformada a r. sentença para que a ação fosse julgada 

procedente.

Recurso tempestivo, regularmente processado, 

acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 140/141).

O apelado apresentou contrarrazões (fl. 

161/172), pugnando pelo improvimento do recurso e requerendo a 

condenação do apelante nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé e majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da 

condenação.
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É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, o autor, na petição inicial, sustentou 

a ilegalidade dos protestos (fls. 07 e 09) dos cheques discutido nestes 

autos (fls. 06 e 08), sob a alegação de que tais protestos foram lavrados 

fora do prazo previsto no artigo 41 da Lei Uniforme relativa ao cheque.

Na data em que foram lavrados tais protestos, já 

havia decorrido o prazo de apresentação dos cheques, isto é, 30 (trinta) 

dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, ou de 60 

(sessenta) dias quando em praça diversa da emissão, nos termos do 

artigo 33 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do Cheque).

Nestas condições, realmente, os cheques foram 

protestados após o decurso do prazo previsto no artigo 41 da Lei 

Uniforme Relativa ao Cheque, invocado pelo autor, e no artigo 48, 

“caput”, da referida Lei nº 7.357/85, que dispõe:  “o protesto ou as 

declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou 

do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação. 

Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações 

podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte”.

Todavia, segundo entendimento atualmente 

predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, expresso na súmula 17 da Seção de Direito Privado desta Corte, 

“a prescrição ou perda de eficácia executiva do título não impede sua 

remessa a protesto, enquanto disponível a cobrança por outros meios”.

Portanto, o cheque pode ser protestado mesmo 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

    24ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº 0000445-13.2002.8.26.0466 - Pontal
- 5 -

após o decurso do prazo legalmente previsto para este fim, enquanto 

disponível a cobrança por outros meios.

Os protestos, neste caso, tem amparo no artigo 

1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, justificado pela 

“inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e 

outros documentos de dívida”.

Vale lembrar, também, que, no nosso 

ordenamento jurídico-processual, existem três formas de cobrança de 

dívida decorrente da emissão de um cheque:

1) execução forçada, de natureza cambial, com 

prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 e 

parágrafo único da Lei nº. 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do 

Cheque).

2) ação de enriquecimento ilícito, de natureza 

cambial, com prazo prescricional de 2 (dois) anos, prevista no artigo 61 

da citada Lei nº. 7.357/85.

3) ações monitórias ou de cobrança, fundadas 

no negócio subjacente ao título, com prazo de prescrição comum às 

obrigações pessoais em geral.

No caso vertente, os cheques questionados 

foram protestados em 5 de setembro de 2000 (fls. 7) e 22 de setembro 

de 2000 (fls. 9), portanto,  menos de seis meses após as suas emissões, 

ocorridas em 10 de junho de 2000 e 10 de junho de 2000, 

respectivamente, quando ainda poderiam ser cobrados por meio de 

execução.

Assim, não se justifica o cancelamento dos 
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aludidos protestos, fundados na “inadimplência e o descumprimento de 

obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida” (artigo 1º 

da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997).

                                      Neste sentido são os seguintes precedentes 

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO 

DEFINITIVO DE PROTESTO. PROTESTO DE CHEQUE APÓS O 

PRAZO DE SUA APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. In casu, pouco 

importa a apresentação do cheque em outra praça, diversa daquela 

onde foi emitido, de modo que o prazo para pagamento era de 30 (trinta) 

dias a contar da data da emissão do título, qual seja, dia 17/11/2007, à 

luz do que dispõe o artigo 33 da Lei 7.357/85. A lei 9.492/97 no seu 

artigo 1º, estendeu a possibilidade do protesto de títulos para os 

documentos que comprovem a dívida, de modo que ainda que o cheque 

esteja prescrito tenha perdido sua cartularidade pode ser protestado 

como documento que comprova dívida existente. Entendimento da 

Súmula 17 deste E. Tribunal. Apelação não provida”. (Apelação nº 

9228906.82.2008.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito privado, Relatora 

Desembargadora Sandra Galhardo esteves, julgado em 26/09/2012 e 

registrado em 29/09/2012).

“Ação declaratória c. c. pedido de tutela 

antecipada. Cheque protestado. Alegação de que o protesto não poderia 

ser formalizado após o decurso do prazo legal para apresentação do 

título. Sentença. Procedência. Apelação do credor. Validade do protesto. 

A prescrição ou perda da eficácia executiva do título não impede sua 

remessa a protesto, enquanto disponível para cobrança por outros 

meios. Súmula 17 do TJSP . Decisão reformada. Recurso provido” 

(Apelação nº 0021566-49.2009.8.26.0047, 21ª Câmara de Direito 
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Privado, Relator Desembargador Virgilio de Oliveira Junior, julgamento 

em 07/03/2012 e registrado em 14/03/2012).

“CAMBIAL  Cheque  Protesto efetivado após 

o prazo de apresentação  Admissibilidade  Título que sequer se 

encontrava prescrito para a ação de execução  Súmula 17, da Seção 

de Direito privado, deste E. tribunal de Justiça  Sentença reformada  

Invertido o ônus da sucumbência  Recurso do réu provido e 

prejudicado o da autora” (Apelação nº 0025628-72.2002.8.26.26.0405, 

14ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Ligia Araújo 

Bisogni, julgamento em 11/04/2012 e registrado em 14/04/2012).  

Esta orientação também foi adotada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da seguinte 

decisão monocrática proferida pelo Ministro Massami Uyeda, em 20 de 

setembro de 2012, extraída do seu portal eletrônico oficial:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 194.923 - RJ (2012/0131984-2)

RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA

DATA DA PUBLICAÇÃO: 27/09/2012  

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PROTESTO 

DE CHEQUE PRESCRITO - POSSIBILIDADE, IN CASU - ACÓRDÃO ESTADUAL EM 

HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - RECURSO IMPROVIDO”.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por 

IELSO PAES BARRETO contra inadmissão, na origem, de recurso especial 

fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, em que 

se alega violação do art. 48 da Lei 7.357/85 e dissídio jurisprudencial.

O v. acórdão recorrido está assim ementado: 

"Direito Empresarial. Ação declaratória de inexistência de 
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dívida, com pedido cumulado de indenização por dano moral. Sentença de 

improcedência. Relação de consumo. Devolução de cheque, por ausência de provisão 

de fundos. Título emitido em razão de contrato de empréstimo celebrado com a 

instituição financeira ré. Protesto do título quando sem força executiva. Prazo 

prescricional relativo às ações monitória e de cobrança não consumado. Exercício 

regular de direito. Uniformização de Jurisprudência consolidada no verbete nº. 236, da 

súmula desta Corte estadual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência 

de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar. Desprovimento do recurso."

Sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus ao 

recebimento de indenização por danos morais em razão do protesto de cheque 

prescrito.

É o relatório.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito.

Os elementos existentes no autos dão conta de que o 

recorrente emitira um cheque sem fundos em 2003, sendo que o referido título fora 

levado à protesto em 2007.

O e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao se 

manifestar sobre a questão referente à regularidade do protesto assim consignou:

"Assim, observados os fatos e provas constantes nos 

autos, sobretudo os documentos de fls. 20/21 e 63/68, verifica-se que o cheque foi 

emitido no dia 06/03/2003, como pagamento da primeira parcela do empréstimo 

contratado com a apelada, aos 04/02/2003, sendo por esta protestado aos 05/03/2007. 

Portanto, quando já decorridos 4 (quatro) anos de sua emissão, e mesmo quando já 

prescritas as aludidas ações cambiais de execução e de locupletamento.

Todavia, verificam-se como não prescritas as ações 

monitória e de cobrança, haja vista que se submetem ao prazo quinquenal previsto no 

inciso I, do §5º, do artigo 206, do Código Civil.

No mesmo sentido, no que se refere à ação monitória, o 

REsp nº. 1.038.104, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti, e o REsp nº. 1.011.556, de 
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relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. 

Releva consignar ser desinfluente na espécie a 

controvérsia acerca do início da contagem do prazo prescricional. Isto porque, ainda 

que considerado o termo a quo como o da emissão do cheque, tal prazo não se 

encontra consumado.

Releva salientar, outrossim, a diferença existente entre a 

natureza jurídica do protesto previsto na Lei do Cheque e daquele previsto na Lei nº. 

9.492, de 1997. A ausência do primeiro não impede a utilização do segundo, que se 

refere a títulos e outros documentos de dívida, não se restringindo a títulos executivos.

Assim, o fato de haver o cheque perdido a exequibilidade 

não significa extinção da obrigação, e como documento de dívida pode ser protestado."

Bem de ver que, não obstante a prescrição da pretensão 

executiva e ainda das demais previstas nos dispositivos da Lei 7357/85, remanesce a 

pretensão de cobrança do débito por meio da ação monitória, ainda que prescrito o 

cheque.

Em relação à prescrição do cheque tem-se que uma vez 

emitido o cheque e não apresentado no prazo anotado no artigo 33 da Lei 7357/85, 

equivalente a 30 ou 60 dias, dependendo da praça em que for emitido, poderá ele ser 

executado dentro do prazo de seis meses após o fim daquele para a apresentação.

Pois bem, ocorrida a prescrição acionária executiva, o 

cheque permanece íntegro como título de crédito, podendo seu portador, ainda, propor 

a ação de locupletamento prevista no artigo 61 da lei especial, que prescreve no prazo 

de dois anos contados do dia em que se consumou a prescrição para a interposição de 

sua execução ou, ainda, valer-se da ação monitória.

Ressalta-se, por oportuno, que, à luz do art. 1º da Lei de 

Protestos (Lei n. 9.492/97), o protesto não se restringe a títulos executivos, mas a 

"títulos e outros documentos de dívida", razão por que a eventual perda do atributo de 

executividade pelo cheque não importa, ipso jure, o cancelamento do protesto." (REsp 

n. 369.470/SP, desta Relatoria, DJ de 23.11.2009). 

Incidência da Súmula 83/STJ.
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Nega-se, portanto, provimento ao recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2012.

MINISTRO MASSAMI UYEDA

Relator 

Bem por isso, o pretendido cancelamento dos 

referidos protestos mostra-se incabível.

De outra parte, o réu, ora apelado, nas 

contrarrazões de apelação (fls. 161/172), requereu o arbitramento dos 

honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da condenação. 

Entretanto, é bem de ver que o réu não recorreu da r. sentença, motivo 

pelo qual a pretendida majoração do valor da verba honorária 

advocatícia, deduzida nas mencionadas contrarrazões, não pode ser 

conhecida, sob pena de violação ao principio que veda a “reformatio in 

pejus”.

Vale lembrar que, nos termos do artigo 515 do 

antigo Código de Processo Civil, vigente à época da prolação da 

sentença, “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 

impugnada”. Nestas condições, nesta fase recursal, somente podem ser 

analisadas as controvérsias suscitadas na apelação interposta pelo 

autor. 

 Por fim, não ficou configurada a litigância de má-fé 

atribuída pelo apelado ao apelante, nas contrarrazões de apelação (fls. 

161/172), pois este apenas utilizou os meios processuais postos à sua 

disposição, como reflexo do direito de defesa, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 17, do antigo Código de Processo Civil, 

vigente á época da prolação da sentença.
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Por derradeiro, aplica-se, na espécie, o Enunciado 

administrativo número 7 do Superior Tribunal de Justiça, no qual “somente 

nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março 

de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais 

recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.

          PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

          RELATOR
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