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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0075895-78.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
AGOSTINHO ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
ALESSANDRA DA GLÓRIA HEITOR SILVA ME e LUANI FACTORING 
E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

ACORDAM, em 22ª Câmara Extraordinária 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 
HERALDO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RENATO RANGEL 
DESINANO E JOÃO PAZINE NETO.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2017. 

Sérgio Shimura
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto N° 18671

Apelação nº  0075895-78.2011.8.26.0002 

Comarca: São Paulo (4ª VARA CÍVEL  Santo Amaro)

Recorrente: AGOSTINHO ALVEZ DOS SANTOS

Recorridos: ALESSANDRA DA GLÓRIA HEITOR DA SILVA ME 

e LUANI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. 
INDENIZATÓRIA  COMPRA DE ANTENA 
PARABÓLICA - PAGAMENTO PARCELADO  
PROTESTO  DANO MORAL - Manutenção do 
protesto em nome do autor após a quitação de dívida 
com atraso -  Exercício regular de direito do credor - 
Protesto devido - A Lei nº 9.492/97 não estabelece a 
quem compete o cancelamento do registro do 
protesto; pelo contrário, deixa expresso que tal 
registro poderá ser solicitado “por qualquer 
interessado” - Precedentes jurisprudenciais do c. STJ, 
no sentido de que compete ao devedor, de posse do 
título quitado ou da carta de anuência, comparecer ao 
respectivo tabelionato e providenciar o cancelamento 
do protesto - Inércia da parte interessada em pleitear o 
cancelamento, que contribuiu para a manutenção do 
protesto  Demora na baixa do protesto que, no caso, 
configurou mero inconveniente - Ausência de ato 
ilícito a ensejar o direito à reparação - RECURSO 
DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por 

AGOSTINHO ALVEZ DOS SANTOS contra ALESSANDRA DA 

GLÓRIA HEITOR DA SILVA ME e LUANI FACTORING E 

FOMENTO MERCANTIL LTDA., objetivando declaração de 

inexistência da dívida,  cancelamento de protesto, baixa de 

gravame e indenização por danos morais causados.

Sobreveio sentença de parcial 
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procedência, cujo relatório se adota, para declarar a 

inexigibilidade do título, em razão do pagamento deste. Todavia, o 

pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, 

sob o fundamento de que foi o autor quem deu causa ao protesto 

do título ao pagá-lo de forma diversa e a destempo  (fls. 141/142 

vº).

 

Inconformado, o autor vem recorrer, 

sustentando, em resumo, que, quitada a dívida, cabia às rés o 

cancelamento do protesto. Repisa que o dano moral tem por 

fundamento a demora de sua baixa (fls. 146/150).

Recurso devidamente processado, sem 

resposta pelos réus.   

Redistribuição nos termos da Resolução 

nº 737/2016.

Regularmente intimadas as partes, houve 

oposição pelo autor apelante ao rito de julgamento virtual, 

preconizado pela Resolução nº 549/2011 do Colendo Órgão 

Especial deste Tribunal de Justiça (fls. 172).

É o relatório. 

Depreende-se dos autos que o autor 

celebrou contrato de compra e venda de antena parabólica com a 

empresa corré ALESSANDRA DA GLÓRIA HEITOR DA SILVA 

ME, cujo pagamento acordado seria seis em parcelas de R$ 
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140,00, sendo a primeira paga no ato da instalação do aparelho, e 

as demais no dia 10 dos meses subsequentes, por meio de  

boleto bancário.

Aduz o autor apelante que não recebeu o 

boleto referente à última parcela, com vencimento em 10/05/2010, 

não realizando o pagamento na data aprazada diante da ausência 

da cártula. Narra que recebeu carta de apontamento do título a 

protesto. Então, visando regularizar sua situação, entrou em 

contato com a empresa vendedora (ALESSANDRA DA GLÓRIA 

HEITOR DA SILVA ME), que encaminhou à residência do autor, 

em 11/06/2010, portador de nome Felipo para recebimento da 

parcela e entrega de recibo da quitação da dívida.

Afirma que, por desídia, as rés não 

deram baixa ao protesto, mesmo como pagamento da dívida, fato 

que lhe causou danos morais pela manutenção da restrição em 

seu nome.

Assim, pede a baixa do protesto indevido 

e indenização pelos danos morais causados (fls.02/14).

Em que pese o pagamento aceito pela 

primeira corré, o título já havia sido transferido por endosso 

mandato à corré LUANI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

Protesto regular. Compulsando os 

autos, constata-se que o protesto em discussão não foi indevido, 

considerando que o próprio autor reconhece que pagou a dívida 
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com atraso, em 11/06/2010, quando o vencimento operou-se em 

10/05/2010 (fls. 34).

Como se extrai do documento de fls. 35, 

o protesto foi realizado em 08/06/2010, ou seja, antes do 

adimplemento da obrigação.

Como bem observado pela Juíza 

sentenciante, Dra. Fernanda Soares Fialdini: “Antes do protesto o 

autor foi pessoalmente intimado (fls. 93). Assim, teve 

conhecimento de que o título estava na iminência de ser 

protestado. Mais uma vez recebeu a informação de que o credor 

era a ré Luani Factoring e Fomento Mercantil LTDA. No entanto, 

pagou o valor do título à vendedora da mercadoria (fls. 34). 

Quando pagou o título, o protesto já estava lavrado. Ao pagar o 

título à ré que havia endossado a duplicata a terceira pessoa, o 

autor não pagou ao verdadeiro credor.

O art. 309 do Código Civil diz que “o pagamento feito de boa-fé ao 

credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era 

credor.” Não há qualquer indício de má-fé do autor, razão pela 

qual o pagamento será considerado válido e o pedido declaratório 

será julgado procedente. 5. No entanto, não serão as rés 

condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. O 

autor poderia ter evitado o protesto se houvesse pago o título em 

Cartório ou houvesse procurado a verdadeira credora. Permitiu 

que o protesto fosse lavrado. Houve culpa exclusiva do autor no 

protesto, que culminou com a inclusão de seu nome no cadastros 

de inadimplentes” (fl. 142).
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Somado a isso, cabe frisar que a Lei nº 

9.492/97 não estabelece a quem compete o cancelamento do 

protesto perante o respectivo Cartório; pelo contrário, deixa 

expresso que tal registro poderá ser solicitado “por qualquer 

interessado” (art. 26, caput).

Nessa linha, após o pagamento do título, 

caberia ao devedor dirigir-se ao respectivo tabelionato e solicitar o 

cancelamento definitivo do protesto lavrado em seu nome, 

efetuando o pagamento das despesas exigidas pelo Cartório. 

Para tanto, deveria estar de posse do título resgatado ou de carta 

de anuência do credor (art. 26 e § 1º, da Lei nº 9.492/97).

A propósito, esse entendimento já está 

pacificado na jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROTESTO 

REALIZADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

CANCELAMENTO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 26, §§ 1º e 2º, da Lei nº 

9.294/97. Protestado o título pelo credor, em exercício regular de 

direito, incumbe ao devedor, principal interessado, promover o 

cancelamento do protesto após a quitação da dívida. Recurso 

especial não conhecido.” (REsp nº 842.092/MG, Rel. Min. Cesar 

Asfor Rocha, DJU de 28.05.2007).

A respeito, o c. STJ já se manifestou em 

sede de incidente de recurso repetitivo, na forma do art. 543-C do 

CPC: “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No 

regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o 
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título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca 

pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a 

quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” 

(Recurso Especial nº 1.339.436 - SP (2012/0172838-0), Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe: 24/09/2014).

Do exposto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator
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