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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9166849-
91.2009.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante PATRICIA 
CRISTINA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em 20ª 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 ÁLVARO 
TORRES JÚNIOR (Presidente) e REBELLO PINHO.

São Paulo, 7 de abril de 2014. 

Maria Lúcia Pizzotti
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: PATRÍCIA CRISTINA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES

MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GABRIEL MEDEIROS 

(cra)

EMENTA
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 
 PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO  POSSIBILIDADE

Nos termos do enunciado da súmula 17 do TJSP a prescrição ou 
perda de eficácia executiva do título não impede sua remessa a 
protesto, enquanto disponível a cobrança por outros meios. O credor 
não está proibido de realizá-lo para caracterizar a impontualidade do 
devedor, sendo inexistente norma que vede o protesto intempestivo. 
RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 64/67, cujo 
relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o sucumbente ao 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 
400,00, observando-se a concessão da gratuidade e revogando-se a liminar concedida.

Entendeu, o magistrado a quo, que o art. 333, inc. I do CPC é claro ao dizer que 
compete ao autor fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, sendo que no caso em 
estudo a autora não provou a inexistência de relação jurídica com o réu.

Irresignada, apelou a demandante, vencida.

Aduziu, em suma, que jamais realizou qualquer negócio com o réu, que não 
poderia, por seu turno, realizar o protesto de título prescrito, como é o caso dos autos. 
Ressaltou que o Banco demorou quase dois anos para apresentar o cheque em questão, fato 
que demonstra sua desídia e que não autoriza a imputação da demora ao suposto devedor. 
Negou possuir qualquer negócio com o réu, devendo ser reconhecida a ausência de relação 
jurídica entre as partes. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento 
ao recurso interposto.

Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele 
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este Tribunal.
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É a síntese do necessário.

Por meio desta demanda pretende a autora ver declarada a inexistência de 
relação jurídica com o réu, bem como ver sustados os efeitos de protesto realizado em seu 
nome. O pleito foi integralmente rechaçado pelo magistrado a quo, insurgindo-se a 
demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.

Pelo que se denota dos autos, apesar da pouco clara redação das petições 
apresentadas pela apelante, conclui-se que a autora se insurge, em verdade, contra o fato de o 
Banco ter realizado o protesto de um cheque prescrito. Ao afirmar que “jamais manteve relação 
com o réu que autorizasse o protesto do cheque” pode-se entender que negou que este seja 
seu credor e, desse modo, possa realizar o protesto. Mas em nenhum momento a apelante 
negou a emissão do título, insurgiu-se contra a assinatura nele aposta ou conta sua 
legitimidade. Diz apenas que houve demora na apresentação e, por consequência, protesto de 
cheque prescrito.

E ainda que houvesse alguma impugnação quanto à assinatura, esta seria 
afastada, uma vez que a simples comparação entre a assinatura contida no instrumento de 
procuração juntado com a inicial e aquela constante do cheque em questão mostra que são 
extremamente semelhantes, não negando a recorrente, assim, que emitiu o título e que é 
devedora do mesmo, limitando-se a afirmar que o protesto foi irregular, pois fora do prazo.

Não assiste razão à demandante.

O protesto, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.492, de 10.9.1997, tem por 
finalidade comprovar o inadimplemento ou o descumprimento de determinada obrigação, 
criada em um título ou em um documento de dívida.

Apesar de o cheque objeto de discussão nestes autos já se encontrar prescrito tal 
fato, por si só, não impede seu protesto, que se realizado, não autoriza indenização por danos 
morais. Tal entendimento já restou consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste 
Tribunal, por meio do enunciado da súmula 17: 

Súmula 17: A prescrição ou perda de eficácia executiva do título não 
impede sua remessa a protesto, enquanto disponível a cobrança por outros 
meios.
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Verifica-se, portanto, que se possível a cobrança do cheque, também é possível 
sua remessa ao protesto, sem que tal providência configure ofensa aos direitos da 
personalidade do devedor. Veja-se:

TJSP - 0054840-82.2008.8.26.0000   Apelação  
Relator(a): José Marcos Marrone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2013
Ementa: Protesto Cheque prescrito Protesto que tem por finalidade comprovar o 
inadimplemento ou o descumprimento de determinada obrigação, criada em um título 
ou em um documento de dívida Caso em que, embora dispensável o protesto para o 
exercício da ação cambial direta, o credor não está proibido de realizá-lo para 
caracterizar a impontualidade do devedor Inexistência de norma que vede o protesto 
intempestivo Súmula 17 do TJSP. Protesto Cheque prescrito - Fato de o cheque estar 
prescrito que não impede o apontamento, bem como o processamento do protesto Art. 
9º, "caput", da Lei 9.492/97 - Prazo referido no art. 48, "caput", da Lei 7.357/85 que 
diz respeito apenas ao protesto necessário. Prescrição Cheque Ré credora que, 
quando do protesto do cheque, ainda dispunha de meios legais para exigir em juízo o 
valor nele representado Aplicação do art. 206, § 5º, I, do atual CC Prazo 
prescricional que corresponde a cinco anos, a contar da data da entrada em vigor do 
atual CC. Protesto Cheque prescrito Legitimidade da anotação negativa do nome do 
autor, decorrente do ato notarial, reconhecida Mantida a improcedência da ação de 
cancelamento do protesto e indenização por danos morais Apelo do autor desprovido.

Nada impede, portanto, o protesto facultativo do cheque, mesmo que 
apresentado o título depois do prazo mencionado no art. 48, c.c. o art. 33, ambos da Lei nº 
7.357/85, mesmo porque mencionado art. 48, “caput”, da Lei nº 7.357, de 1985, que estipula 
que o protesto deve ser feito antes da expiração do prazo de apresentação, apenas se refere 
ao protesto necessário, isto é, contra os coobrigados, para o exercício do direito de regresso.

No caso destes autos o protesto foi efetivado contra o próprio emitente, podendo 
ser realizado, assim, a qualquer tempo.

Diante disso, ainda que por fundamentos diversos, a sentença deve ser mantida, 
mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial.

Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. 

Maria Lúcia Pizzotti 
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Relatora
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