
SOLUÇÃO DE DÚVIDAS - 2.º TABELIÃO DE PROTESTOS - PROTESTO DE CHEQUE SEM FUNDO 

 

Protesto de cheque sem fundo após ter decorrido o prazo de sua apresentação. 

O cheque deve ser apresentado dentro do prazo de um mês, quando passado na praça onde 
tiver de ser pago e de cento e vinte dias, quando em outra praça (Lei n.º 2591 de 7 de Agosto 
de 1992, Decreto n.º 229224, de 12 de Julho de 1933). Prescreve ainda o art. 5.º  da Lei n.º  
2591 que o portador que não apresentar o cheque nos prazos da lei, ou deixar de protestar 
por falta de pagamento, perderá a ação regressiva contra os endossantes e avalistas e também 
contra o emitente, se este tiver, ao tempo, suficiente provisão de fundos e esta deixar de 
existir, sem fato que lhe seja imputável. 

O cheque não apresentado para pagamento dentro dos prazos legais, esclarece Carvalho de 
Mendonça (Tratado de Direito Comercial, vol. V Parte II, pág. 580) não perde o valor legal 
relativamente ao sacado e ao emissor. O sacado, acrescenta o citado tratadista, deve paga-lo 
se conserva em seu poder a provisão; o emissor continua responsável pelo pagamento, salvo 
se tendo, durante aquele tempo, suficiente provisão de fundos em poder do sacado, esta 
deixou de existir sem fato que lhe seja imputável. 

Para que o portador do cheque possa exercer ação regressiva contra os endossantes e 
respectivos avalistas, no caso de não pagamento pelo sacado, é mister a que o apresente nos 
prazos fixados pela lei e que, no de não pagamento o proteste. Há, assim, o protesto 
necessário ou obrigatório do cheque, para o exercício da ação regressiva (cf. Carvalho de 
Mendonça, obr. Citada, pág. 607). 

O protesto necessário obrigatório do cheque deve, em termos do art. 15 da lei n.º 2591 de 7 
de Agosto de 1912, ser tomado com estrita observância do art.28 e seguintes da lei n.º 2044 
de 31 de Dezembro de 1908. 

Pode-se contudo, o portador do cheque não pago, em o qual não há endossantes, querer 
protestá-lo, para acionar o emissor, por vias executivas, como permite a lei (Lei n.º 2591, art. 
15, Lei n.º 2044, art. 49, Cod. Do Processo Civil art. 298, XIII), ou ainda para comprovar, com o 
instrumento do protesto, o não pagamento do cheque, embora apresentado ao sacado, ou 
ainda para requerer a falência do devedor, emissor do cheque (Dec. N.º 5746 de 9 de 
Dezembro de 1929 art. 1.º § Único, 2.º "infine" art. 10 e art. 11). 

Há, assim, além do protesto necessário e obrigatório do cheque não pago o protesto 
facultativo. 

Embora o cheque referido na dúvida suscitada pela petição de fls. 2, não esteja sujeito ao 
protesto necessário, por não ter sido endossado, pode seu portador, protestá-lo. 

Pouco importa, no caso, que o cheque não tenha sido apresentado ao Tabelião de Protestos, 
no primeiro dia útil seguinte ao de sua apresentação ao sacado para o pagamento, pois não se 
trata de fazer um protesto obrigatório, mas, sim, um protesto facultativo, que não está 
subordinado ao que institui o art. 28 da Lei n.º 2044. 



Não precede a dúvida suscitada. O Sr. 2.º Tabelião de Protestos deve tomar o protesto do 
cheque, uma vez que este esteja revestido de todas as formalidades legais.  

São Paulo, 13 de Março de 1944.  

Alberto de Oliveira Lima. 


