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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0011295-03.2013.815.2001
ORIGEM      : 12ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     : Walter Vieira Nóbrega
ADVOGADA : Nayara Chrystine Nóbrega
APELADO : Institutos Paraibanos de Educação – IPÊ 
ADVOGADO   : Felipe José Vilarim da Cunha Lima e outros

DIREITO  CIVIL –  Apelação  cível  – Ação
declaratória  de  inexistência  de  débito  c/c
indenização por dano moral –  Sentença –
Declaração de inexigibilidade dos títulos  e
não  condenação  em  dano  moral  –
Procedência parcial – Irresignação do autor
–  Protesto  de  cheques  prescritos  –
Inexistência de débito –  Ato ilícito – Dano
moral caracterizado – Dever de indenizar –
Jurisprudência desta Corte – Provimento.

– Os cheques prescritos não  podem ser
protestados, assim, configura prática de ato
ilícito o protesto, ainda que não tenha sido
quitado o débito representado pelos títulos,
sendo  o  credor  responsável  pela
indenização por danos morais.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento à apelação cível
interposta, nos termos do voto do Relator.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  apelação  cível  interposta  por
WALTER VIEIRA NÓBREGA em face de  INSTITUTOS PARAIBANOS DE
EDUCAÇÃO – IPÊ, irresignado com a sentença de fls. 55/59 que, nos autos
da ação  declaratória de inexistência de débito c/c  anulação de protesto  c/c
indenização  por  dano  moral,  julgou  parcialmente  procedentes os  pedidos
deduzidos  na  inicial,  declarando  inexigível  o  débito,  tendo  em  vista  a
prescrição  operada,  bem  como  condenando  a  instituição  ora  recorrida a
cancelar  os  protestos  existentes  em desfavor  do  apelante,  em cinco  dias
úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30
(trinta) dias. 

Em  suas  razões,  o  apelante  alega,  em
síntese,  que  resta  devidamente  comprovados  todos  os  atos  comissivos  e
omissivos,  praticados  pela  demandada,  sendo  certo  que  houve  protesto
indevido de títulos prescritos (cheques) e abalo ao crédito no comércio, pelo
que requer a reforma da decisão, com a condenação na obrigação de reparar
pelo dano moral suportado.

Contrarrazões às fls. 79/86, pugnando pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça,  à  fl.  95, opinou pelo  seguimento do recurso e, no
mérito, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório. 

V O T O

Preenchidos  os  pressupostos  processuais
extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

O  cerne  do  presente  apelo  cinge-se  à
verificação da existência  ou não de responsabilidade civil  da parte  ré,  ora
recorrida,  pelo  alegado dano moral  sofrido  pela  parte  autora/apelante,  em
decorrência de protesto de cheque prescrito.

Na  sentença  hostilizada,  a  magistrada  de
base  julgou  parcialmente  procedentes os  pedidos  deduzidos  na  inicial,
declarando inexigível  o  débito,  tendo em vista  a  prescrição  operada,  bem
como  condenando  a  instituição  ora  recorrida a  cancelar  os  protestos
existentes  em  desfavor  do  apelante,  não  tendo  acolhido  o  pedido  de
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indenização por dano moral,  por entender que a irregularidade do protesto
não tem o condão de ensejar indenização por danos morais.

Apenas  o  autor  apresentou  recurso,
pugnando pela condenação  da instituição recorrida  na obrigação  de reparar
pelo dano moral suportado, ao argumento de que houve protesto indevido de
títulos prescritos (cheques) e abalo ao crédito no comércio, pelo que requer o
arbitramento de indenização por danos morais.

Pois  bem,  em  face  da  ré  ter levado  a
protesto  título  prescrito,  entendo  que  merece  guarida  o  inconformismo do
apelante.

Nesse  sentido  é  a  jurisprudência  do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Protesto  indevido  -  Cheque  prescrito  -  Ato  ilícito
configurado – Indenização devida. quantum - Critérios -
Fixação. Recurso provido. O cheque prescrito não pode
ser  protestado  dada  a  impossibilidade  da  pretensão
executiva.  Reconhecido,  como  nulo  o  protesto  de
cheques  prescritos,  promovido  após  o  prazo  de
apresentação,  está  configurada  a  prática  do  ato
ilícito, ainda  que  não  tenha  sido  quitado  o  débito
representado pelos títulos,  sendo o credor responsável
pela indenização por danos morais.     Na quantificação do
dano  moral,  deve  o  juiz,  segundo  o  sistema  aberto,
arbitrá-lo  de  acordo  com  as  peculiaridades  do  caso,
atento à extensão do dano e ao caráter pedagógico que
deverá  orientar  a  medida.  (TJMG;  APCV  0089564-
48.2010.8.13.0439;Muriaé; ReI. Des. Sebastião Pereira
de  Souza;  Julg.  31/08/2011;DJEMG  09/09/2011).
(grifei).

Com efeito,  é  incontroversa  a  ilicitude  do
protesto, visto ter  sido protestado o título quando já se encontrava prescrito,
donde se extrai a ocorrência do dano moral, neste caso “in re ipsa”, ou pelo
próprio  fato  da  inscrição,  como já decidiu  por  reiteradas  vezes  o  Colendo
Superior Tribunal de Justiça.

O  protesto  é  ato  público,  que  gera
repercussão social  para o protestado, além de provocar a inclusão do seu
nome em cadastros de devedores, em virtude de convênios existentes entre
os Cartórios de Protestos e as entidades de proteção ao crédito.

Conclui-se, assim, que sendo promovido o
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protesto  dos  títulos  com  irregularidade,  tanto  que  anulado  o  ato,  está
configurado o ato ilícito passível de determinar a responsabilidade de quem o
promoveu. 

Nesse norte, cito escólios do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Civil  e  processo
civil.  Responsabilidade civil.  Dano moral.  Protesto de
cheque prescrito.  Abuso de direito.  Protesto indevido.
Artigo 48 da Lei nl! 7.357/85. Obrigação de indenizar.
Dano  in  re  ipsa. Precedentes  específicos  desta  corte.
Agravo conhecido para, desde logo, dar provimento ao
recurso  especial.  (STJ;AREsp  399.321;Proc.
2013/0321129-9;~F; Terceira Turma; ReI.Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; DJE25/06/2014).

E,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  PROTESTO
INDEVIDO.  CHEQUE  PRESCRITO.  TÍTULO
INEXIGÍVEL.  DANOS  MORAIS  IN  RE  IPSA.
RECONHECIMENTO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
VALOR RAZOÁVEL. R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). 1.
Nos casos de protesto indevido de título de crédito o
dano moral se configura in re ipsa.  Precedentes. 2. O
cheque  prescrito  não  se  reveste  de  certeza  e
exigibilidade, pois apenas se caracteriza como princípio
de prova da relação jurídica subjacente que deu ensejo a
sua emissão.  3.  Mostra-se  devida  a  indenização pelos
danos morais suportados pelo autor,  sendo de rigor a
reforma do acórdão local. E, nos termos do art. 257 do
RISTJ,  é  possível,  nesta  corte,  a  fixação  de  valores
devidos a título de indenização pelo abalo moral sofrido
pelo ora recorrente, aplicando-se o direito à espécie. 4.
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso e
na linha dos precedentes desta corte em casos análogos,
é razoável a quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais) pelo
dano moral decorrente do protesto indevido, acrescidos
de  juros  de  mora  a  partir  da  citação  e  correção
monetária da data da publicação da presente decisão. 5.
Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;AgRg-AREsp
270.557;Proc.  2012/0264166-  5;  RJ;  Terceira  Turma;
ReI. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/05/2014).

Não destoa, o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça, veja-se:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO DE
CHEQUE.  AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS.
PRESCRIÇÃO.  PROTESTO.  DANO  CONFIGURADO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. REFORMA DA
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SENTENÇA  ATACADA.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM.  DESPROVIMENTO
RECURSAL .  0 protesto  de  título  prescrito  é  ilegal  e
caracteriza conduta ilícita do credor uma vez que não
há  qualquer  finalidade  jurídica  na  realização  de  tal
procedimento,  pois  a  prescrição  inviabiliza  qualquer
tipo  de  ação  executória  contra  o  devedor. Situação,
aliás,  já  reconhecida  em  precedente  demanda,  com
sentença  transita  em  julgado.  Legitimidade  ativa  e
passiva  referendada.  DANO MORAL.  DANO  IN RE
IPSA. 0 Superior Tribunal de Justiça vem afirmando,
com  razão,  que  em  casos  como  este,  de  protesto
indevido, se faz dispensável a prova objetiva do prejuízo
moral, bastando a demonstração da circunstância que
revele  a  situação  ofensiva  à  honra  e  reputação  da
pessoa  física  ou  jurídica,  entendimento  ao  qual  me
filio. ... Apelação Cível N° 70043193747, Nona Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator  Marilene
Bonzanini Bernardi, Julgado em 14/09/2011.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020080143619002,  -  Não  possui  -,  Relator  DR
RICARDO VITAL DE ALMEIDA- JUIZ CONVOCADO ,
j. em 27-04-2012). (grifei).

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANO  MORAL.  PROTESTO  INDEVIDO.  CHEQUE
PRESCRITO.INEXISTÊNCIA  DO
DÉBITO.DECLARAÇÃO.  ATO  ILÍCITO
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
QUANTUM.  CRITÉRIOS.  FIXAÇÃO.  RECURSO
PROVIDO. - O cheque prescrito não pode ser protestado
dada  a  impossibilidade  da  pretensão  executiva.
Reconhecido  como  nulo  o  protesto  de  cheques
prescritos, promovido  após  o  prazo  de  apresentação,
está configurada a prática do ato ilícito, ainda que não
tenha sido quitado o débito representado pelos títulos,
sendo o credor responsável pela indenização por danos
morais. - Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos para
o ajuizamento de ação monitória para a cobrança do
cheque prescrito, é de ser declarada a inexigibilidade do
débito representado pelo título, em face da prescrição. -
Na quantificação do dano moral, deve o juiz, segundo o
sistema  aberto,  arbitrá-lo  de  acordo  com  as
peculiaridades do caso, atento à extensão do dano e ao
caráter pedagógico que deverá orientar a medida.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00284043520108152001, 3ª Câmara cível, Relator Desa.
Maria das Graças Morais Guedes , j. em 15-07-2014).
(grifei).
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Por fim,

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO.
SAQUE  DE  LETRA  DE  CÂMBIO.  PROTESTO.
NEGATIVAÇÃO  DO  DEVEDOR  NA  SERASA.  ATO
ILÍCITO.  DANO  MORAL.  DEVER  DE  REPARAR.
MINORAÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
VALOR FIXADO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Ilegal a
conduta do credor que efetua saque e protesto de letra de
câmbio a partir de cheque prescrito, diante da perda de
sua eficácia obrigacional contra o devedor, emergindo,
assim,  o  dever  de  reparar  os  danos  decorrentes  de
referida conduta ilícita. A indenização por danos morais
deve  ter  uma  função  reparadora  em  benefício  do
constrangimento  experimentado  pela  vítima,  que  não
importe  em  enriquecimento  sem  causa,  mas,  que  não
seja  inexpressiva  a  ponto  de  perder  sua  função
pedagógica, servindo de reprimenda àquele que praticou
o ato ilícito ou abusivo. Inexiste razão para minoração
dos  honorários  advocatícios  quando  prudentemente
fixados  pelo  Juízo  de  primeiro  grau.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020077592737001,  4A  CAMARA  CIVEL,  Relator
Tércio Chaves de Moura , j. em 09-08-2011). (grifei).

Tendo  em vista  a  ilegalidade do  protesto,
daí decorre, de maneira induvidosa, o dever inafastável de reparação.

 Para a fixação da verba indenizatória  por
dano  moral,  os  critérios  utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor
orientação doutrinária e jurisprudencial  pertinente à matéria “sub examine”,
consoante  a  qual  incumbe  ao  magistrado  arbitrar,  observando  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as  condições  financeiras  do
agente  e  a  situação  da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender aos
fins a que se propõe.

Assim, no intuito de se perquirir o valor do
dano moral, é necessário que se leve em consideração as condições pessoais
dos  envolvidos,  a  fim  de  que  não  se  transponham  os  limites  dos  bons
princípios  e  da  igualdade que regem as relações de  direito,  evitando,  por
conseguinte,  um  prêmio  indevido  ao  ofendido,  indo  muito  além  da
recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do  gravame
suportado.

Na hipótese em apreço, entendo suficiente
a indenização no valor de R$  5.000,00 (cinco mil reais),  a qual serve para
amenizar  o  sofrimento  do  autor,  bem  como,  para  ilidir  outros  atos  desta
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natureza porventura praticados pela apelada.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos  acima  apontados,  DOU PROVIMENTO à  apelação,  para
condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em favor
do  apelante,  no  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  corrigidos
monetariamente a partir desta decisão  (Súm. 362/STJ), acrescidos de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês  a partir da citação (artigo 405, CC),
mantendo a sentença nos seus demais termos. Condeno a apelada, ainda, no
pagamento das custas processuais, inclusive as do recurso, bem como  nos
honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa , Juiz Convocado, em substituição a  Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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