
CAPíTULO 7
PROTESTO

1. CONCEITO

O protesto extrajudicial (ou cartorário) é regulamentado pela Lei 9492/97
(LP).A própria norma legal assim o define:

Arf. 10_ Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadim-
plência e o descumprimento de obrigaçãooriginadaem títulos e outros
documentos de dívida.

Tal conceito é incorreto. todavia. no que diz respeito ao aceite da Letra de

Câmbio. Ao receber a letra para aceite. o sacado não é obrigado a aceitá-Ia. mesmo

que deva alguma importância ao sacador. O sacado pode simplesmente não querer
se submeter ao regime jurídico cambial. assinando um título de crédito.

Fábio Ulhoa Coelho (2000:415) tem a mesma opinião:

Na verdade, o protesto deve-se definir como ato praticado pelo credor,

perante o competente cartório, para fins de incorporar ao título de crédi-

to a prova de fato relevante para as relações cambiais. (grifo nosso)

Não é diferente o pensamento de Amador Paes de Almeida (1999:327):

Visando a conservação e ressalva do direito surge o protesto que pode

ser conceituado como o ato formal extrajudiclal, que objetiva con-
servar e ressalvar direitos. (grifo nosso)

2. CLASSIFICAÇÃO
O protesto poderá ser classificado em judicial ou extrajudicial. Sendo

extrajudicial.poderá serfacultativo ou obrigatório e. segundo suas causas
motivadoras. poderá ser promovido por falta de aceite. devolução ou pa-
gamento.

2.1. PROTESTO JUDICIAL

O protesto judicial, previsto no Código de Processo Civil. tendo este um

sentido muito mais amplo que o cartorário. conforme se pode verificar por sua
simples leitura:
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Art. 867 - Todo aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a

conservação e ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção

de modo formal, poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição

dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime a quem de direito.

2.2. PROTESTOEXTRAJUDlCIAL(OU CARTORÃRIO)

É a modalidade de protesto mais relevante para o estudo de Direito Cam-

biário. Até o advento do CC/2002, esta forma de protesto não interrompia a

prescrição, estando tal entendimento sumulado pelo STE O novo Código Civil,

em seu art. 202,11I,inovou em relação ao código anterior, estabelecendo que o

protesto cambiário é uma das causas de interrupção da prescrição, pelo fato
que o credor não se mostra inerte, exigindo, ainda que extra judicialmente, o

cumprimento da obrigação. Assim, desde a entrada em vigor do CC/2002, está
superada a súmula 153 do STE

Apesar de ser apenas uma forma de resguardar e conservar direitos, o

protesto cartorário, de fato, vem sendo utilizado como forma de constranger o

devedor a pagar o título, visto que a pessoa que tem seu nome protestado tem

dificuldade na obtenção de créditos.
O protesto extrajudicial poderá ser obrigatório ou facultativo, como vere-

mos a seguir.

Execução. Contrato de adiantamento de câmbio. Nota promissória. A

circunstância de o contrato não haver sido protestado leva a que, com

base nele, não se possa intentar execução. A nota promissória, entretan-

to, é t[tulo executivo e não deixa de sê-Io por se referir à mesma dívida a

que diz respeito o contrato. (STf - RESP nQ 163.189 MG - Reg. nlI

98.0007401-5 - Relator: Min. Eduardo Ribeiro)

2.2.1. PROTESTOFACULTATIVO

Édesnecessário o protesto para a cobrança do devedor principal e de
seus avalistas (ação direta). Apesar de não haver previsão legalnesse sentido,
a jurisprudência há muito se firmou no sentido que o protesto é obrigatório
apenas para a ação de regresso (ação indireta)contra os demais coobrigados.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunalde Justiça:

Desnecessário é o protesto por falta de pagamento da Nota Promissória,

para o exercício do direito de ação do credor contra o seu subscritor e

respectivo avalista. (STf- RESP nlI 2.999 SC - Reg. nlI 90. 0004236-4-
Relator: Min. Fontes de Alencar)
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o protesto do devedor principal não se faz necessário, nem mesmo
para cobrança de juros moratórios (W. art. 48, 21:1)ou de correção monetá-
ria (Lei6.899/1>I). Para recebimento desses valores em cartório, entretan-
to, se faz necessário apresentar um demonstrativo do valor atualizado
(LP.art. 11).

2.2.2. PROTESTO OBRIGATÓRIO

Para a cobrança dos demais coobrigados em um título de crédito -
sacador, endossantes e seus avalistas -, o protesto é indispensável. não
podendo ser suprido por qualquer outro ato ou meio de prova, judicial ou
extrajudicial. Importante salientar que apenas o devedor principal do título é
protestado, mesmo que vá se intentar ação de regresso contra os demais
coobrigados.

Apesar de ser facultativoo protesto para se executar o devedor principal,
a leiestabelece que. para pedido de falênciade um comerciante, o protesto se
fazobrigatório, assim como no caso de duplicatas em aceite: para formação do
título executivo, o protesto também é necessário.

2.2.3. CAUSAS MOTlVADORAS DO PROTESTO

O protesto poderá ser promovido por falta de aceite, de devolução ou
pagamento.

2.2.3.1. PROTESTO POR FALTA DE ACEITE

Nesta modalidade, o sacado não aceita a ordem de pagamento contida
no título (letrade câmbio ou duplicata),se recusando a assiná-Io ou, ainda, não
é encontrado no endereço indicado no título. O protesto por falta de aceite
deverá ser tirado antes do vencimento do título.

2.2.3.2. PROTESTO POR FALTA DE DEVOLUÇÃO

Esta forma de protesto ocorria muito freqüentemente com duplicatas,
antes do advento dos boletos bancários (avisos de vencimento). O título era
enviado ao devedor, que não o devolvia.Da mesma forma que o anterior, este
protesto somente poderá ser efetuado antes do vencimento do título.

2.2.3.3. PROTESTOPOR FALTADE PAGAMENTO

É a forma mais comum de protesto. Evidentemente, só poderá ser pro-
testado um título após seu vencimento. Importante salientar que títulos venci-

dos não poderão ser protestados por falta de aceite ou de devolução; o protes-
to deverá, nestes casos, ser tirado por falta de pagamento.
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2.3. LOCALDO PROTESTO

O protesto deve ser tirado no local onde deve ser exigida a obrigação.

Esta é a regra geral. Todavia, não há obstáculo legal a que os interessados

elejam outro local. que poderá ser o lugar indicado para o aceite, o domicilio do

devedor e, ainda, indicação alternativa de lugares, hipótese em que ficará a
critério do portador o direito da escolha.

No caso específico do cheque, existem dois domicGios possíveis. de eleição
do credor:o localde pagamento e o localde domicGiodo emitente (LP.art.6°).

2.4. TEMPO DO PROTESTO

Conforme jávimos,o protesto por faltade aceiteou de devoluçãosomente
podem ser efetuados antes do vencimento do título. Para que seja protestada

por falta de pagamento, por sua vez, é necessário que a cártula tenha força

executiva, ou seja, que esteja vencida e ainda não prescrita. Esquematicamente:

Protesto por falta de
aceite ou de devolução

Protesto por falta de

pagamento

Abuso de direito

de protesto

Vencimento
do título

Prescrição
do título

Configuraabuso de direito, passível de responsabilidade civil,o efetivo
protesto de título prescrito. Importante salientar que. pelo disposto no art. 9°
da LP.não cabe ao 'Tabeliãode Protestos investigara ocorrência ou caducidade
do título. Oualquer que seja a modalidade e protesto. o originaldo título (exce~
ção feitaà duplicata, conforme veremos oportunamente) deverá ser protocoli~
zado no cartório de protestos, que intimará o devedor a pagar (aceitar ou
devolver) o título, no prazo de três dias. Este poderá, dentro deste prazo,
cumprir a obrigação não havendo, no caso, qualquer outra conseqüência para
o devedor;exceção feitaao pagamento dos emolumentos do cartório e demais
despesas. ou, ainda. promover judicialmente a sustação do protesto.

Transcorridoo prazo e não cumpridaa obrigação,o escrivãolavraráe regis~

trará o protesto, entregando o respectivo instrumento ao apresentante do título

(LP.art. 20).O protesto, então. somente poderá ser cancelado. Graficamente:

3 dias úteis 5 anos
sustação do protesto cancelamento do protesto

data do
protocolo

data do
protesto
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2.5. SUSTAÇÃODO PROTESTO
Até 1997. não havia ~ispositivo previsto em lei que permitisse a susta-

ção de protesto; qualquer que fosse a causa do seu não-pagamento. essa

matéria seria argüível somente em defesa. quando da ação executiva.
Uma corrente mais liberal admitia a sustação do protesto nos casos

muito especiais. via medida cautelar inominada, desde que a irregularidade

estivesse flagrantemente demonstrada. de forma a evitar um enorme número

de abusos que existiam. causando graves prejuízos. Essa corrente argumenta-

va que. se não havia lei autorizando a sustação do protesto, também não havia

previsão legal que a proibisse.
Acabando com a discussão. a Leinll9.492/97 (LP).em seu art. 17,criou

a necessária previsão legal da sustação de protesto que. devido à urgência da

medida (dentro dos três dias, contados da expedição da intimação) pode ser

concedida através de ação cautelar. que segue o rito previsto nos arts. 796 e
seguintes do CPC. podendo o juiz exigir ou dispensar caução. conforme as
circunstâncias do caso concreto.

Sustado cautelarmente o protesto. faz-se necessária a propositura de ação

principal para discussão do motivo alegado na cautelar, seja desconstituição do

título, discussão de juros moratórios, ou qualquer outro. A ação deverá ser
promovida no prazo de 30 dias, sob pena de perda de eficácia da medida.

Uma vez concedida a cautela. somente com autorização do juizo título poderá

ser pago, protestado ou retirado do tabelião. ~so a ordem de sustação se tome
definitiva, deverá o tabelião encaminhar o título ao juizcompetente. a não ser que

este determine sua entrega a uma das partes. Entretanto. se a ordem de sustação

for revogada. não será necessária nova intimação para o protesto do título.
A sustação do protesto também pode ser concedida em sede de tutela

antecipada mas, no caso, existe a necessidade de propositura da ação princi-

palab initio.A antecipação da tutela tem a vantagem de evitargastos com duas
ações (cautelar e principal) tendo, porém, o inconveniente de não haver tempo

hábil para sua confecção.

2.6. CANCElAMENTODO PROTESTO

Deacordocoma Lei9.492/97. podemos distinguir o cancelamento do
protesto por pagamento posterior do cancelamento por outros motivos. De

qualquer forma. difere o cancelamento da sustação na medida que, se esta

evita que o protesto se consume, aquele é posterior ao mesmo. visando cance-

larseus efeitos. O cancelamento pode ser feito pelo próprio interessado - em
virtudede pagamento- ou pordeterminaçãojudicial.
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2.6.1. CANCELAMENTODO PROTESTOPORPAGAMENTO

É efetuado pelo próprio oficial do cartório, mediante apresentação. por

parte do interessado do título protestado, fazendo presumir que o mesmo se

encontra quitado.

Na impossibilidade da exibição do original. como ocorre no caso de protesto

de boletos bancários ou protesto eletrônico (o banco envia ao cartório apenas o

arquivo com os dados do protesto). é necessária a apresentação de uma declara-

ção deanuência de todos os que figuram no registro do protesto. com qualificação

completa e firmas reconhecidas. declaração essa que será arquivada em cartório.

Por exemplo. se quem levou o título a protesto foi um endossatário. é

necessário que seja sua a declaração de anuência. não servindo a declaração

do credor original. ante o princípio da cartularidade.

2.6.2. CANCELAMENTODOPROTESTOPORDETERMINAÇÃOJUDICIAL

Esta modalidade presume que o título se encontra inserido em um pro-

cesso. sendo admitido o cancelamento do protesto em três hipóteses:

a) por defeito do protesto. como a falta de intimação do devedor ou

irregularidade do edital;

b) por defeito do título. reconhecido por sentença. como no caso do

cheque falso ou da duplicata fria;

c) pelo pagamento. em juízo. do título protestado.

Caso não tenha sido cancelado o protesto. o título figurará em certidão

de protestos por um período de cinco anos.

QUESTÕES OBJETIVAS

38. (OAB/SP. 107"Exame) O protesto de um título de crédito é imprescindí-
vel à promoção de:

a) Execução judicial do crédito por ele representado.
b) Ação monitória fundada no contrato que deu origem ao título.
c) Pedido de falência contra o emitente de uma nota promissória.
d) Habilitação do crédito representado pelo título na concordata do emitente.

39. (Provão 97) O protesto cambial é imprescindível para:
a) Interromper a prescrição da execução de qualquer título de crédito.
b) O ajuizamento do pedido de falência. fundado em título de crédito.
c) A ação de cobrança pelo procedimento comum. se estiver prescrita a ação

cambial.

d) A execução da nota promissória contra o emitente.
e) A execução do cheque contra o emitente.
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40. (OABIGO- 12/99) Cons6ante o que dispõe a Lei 9.492/97, no tocante a
Registro de Protesto de títulos. assinale a alternativa inteiramente correta:

aI O protesto será tirado por falta de pagamento. de aceite ou de devolução.
bl Após o vencimento, o protesto não será efetuado por falta de pagamento. permi-

tida a recusa da lavratura e o registro do protesto não previsto na lei cambial.
c) As letras "a" e "d" contém as afirmativas corretas.
dI O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado depois do venci-

mento da obrigação e antes do decurso do prazo legal para o aceite ou a
devolução.

41. (OAB/GO- 12198)No que concerne ao Registro de Protestos, assinale a
alternativa correta:

aI O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou devolução.
bl O protesto por faltade aceite somentepoderáser efetuadoantes do vencimen-

to da obrigaçãoe após o decurso do prazolegalpara o aceite ou a devolução.
c) As letras "a" e "b"estão corretas.
d) Somente a letra "a" esta correta.

42. (OAB/GO - 08/99) No que concerne ao Registro de protesto de Títulos
(Lei 9.492/97). assinale a alternativa correta:

ai O protesto será tirado por falta de pagamento. de aceite ou devolução.
b) O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado depois do vencimen-

to da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou devolução.
c) As letras "a" e "b" estão corretas.
d) Após o vencimento. o protesto não será efetuado por falta de pagamento.

permitida a recusa da Javratura e o registro do protesto por motivo não
previsto na lei cambial.

43. (OAB/GO- 08/98) Consoante se vê da legislação que regulamenta os
serviços concernentes ao protesto de títulos e documentos de dívida, o
PROTESTOserá registrado dentro de:

a) 5 dias úteis contados da protocolização.
b) 7 dias corridos contados da data da protocolização.
c) 3 dias úteis contados da data da protocolização.excluindo-seo do inícioe

incluindo-seo dia do vencimento.
d) 48 horas a contar da hora da protocolização.registrada mecanicamente.

44. (OAB/MS) Sobre o protesto cambial é correto dizer:
a) Interrompe a prescrição.
b) Não pode ser feito por indicação.
cl Garante o direito de ação contra o avalista.
d) Torna exigível o crédito cambiário.

45. (OAB/MS) Marque a alternativa correta. "O protesto de um título de
crédito":
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ai É obrigatório para a ação cambial executiva.
bl É obrigatório na ação cambial indireta.
cl É obrigatório na ação cambial direta.
di É obrigatório para interromper o prazo de prescrição.
el Nenhuma das anteriores.

46. (OAB/MS - 65<1Exame) Quanto ao Protesto, assinale a alternativa falsa:
a) O protesto constitui ato oficial e público que comprova a exigência do cum-

primento das obrigações cambiárias, constituindo-se em prova plena.
b) O protesto constitui elemento opcional para o exercício do direito de regresso.
cl O protesto é obrigatório, com função conservatória do direito. em se tratan-

do de direito de regresso.
d) É competente para extrair o protesto oficial do lugar em que a letra deva ser

aceita ou paga.
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