
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 750.805 - RS (2005/0080845-0)
  

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS
RECORRENTE : MECÂNICA CAXIAS LTDA 
ADVOGADO : ALEXANDRE MARIA TOSS 
RECORRIDO : LUCARELY PEÇAS AUTOMOTIVAS E FIXAÇÃO LTDA 
ADVOGADO : JADIR ELI PETROCHINSKI 

E M E N T A 

RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, 
TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE 
QUE REPRESENTE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA LÍQUIDA, CERTA E 
EXIGÍVEL.
1. O protesto comprova o inadimplemento. Funciona, por isso, como 
poderoso instrumento a serviço do credor, pois alerta o devedor para 
cumprir sua obrigação.
2. O protesto é devido sempre que a obrigação estampada no título é 
líquida, certa e exigível.
3. Sentença condenatória transitada em julgado, é título representativo de 
dívida - tanto quanto qualquer título de crédito.
4. É possível o protesto da sentença condenatória, transitada em julgado, 
que represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
5. Quem não cumpre espontaneamente a decisão judicial não pode reclamar 
porque a respectiva sentença foi levada a protesto.

 
  

ACÓRDÃO

                Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria,  conhecer do 
recurso especial e  dar-lhe provimento. 

Vencidos os Srs. Ministro Ari Pargendler e João Otávio de Noronha. Os 
Srs. Ministros Nancy Andrighi e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.
Brasília (DF), 14 de fevereiro de 2008 (Data do Julgamento).

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS  
Presidente e Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 750.805 - RS (2005/0080845-0)
  

RELATÓRIO

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: Mecânica 

Caxias Ltda. ajuizou ação ordinária de nulidade de cambial, cumulada com 

indenização por danos morais, contra Lucarely Peças Automotivas e Fixação Ltda.

Obteve sentença de procedência dos pedidos, condenando a ré no 

pagamento de indenização correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor do título 

indevidamente protestado.

A sentença transitou em julgado e a execução foi iniciada. A 

exeqüente, depois de rejeitar a indicação de bens feita pela executada, requereu o 

arquivamento da execução. Decidiu, então, protestar a sentença condenatória 

transitada em julgado.

Tal ato originou nova demanda, desta feita de Lucarely Ltda. contra 

Mecânica Caxias, em que se postulou a sustação do protesto, a inexigibilidade do 

título e indenização por danos morais.

O pedido de sustação do protesto foi acolhido. Improcedentes as 

pretensões de inexigibilidade do título e de indenização.

As duas partes apelaram. Os recursos foram desprovidos pelo TJ-RS, 

em acórdão com a seguinte ementa:

"AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E 
PRINCIPAL, DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA. PROTESTO DE TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL. 

CAUÇÃO. A teor do art. 804 do CPC, a caução é juízo 
discricionário e deve assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos 
do réu com a medida cautelar, não guardando relação com o valor do 
título apontado.

DENUNCIAÇÃO À LIDE DO TABELIONATO. A este cabe 
verificar apenas a perfeição formal do documento e a possibilidade 
jurídica do protesto, apurando se já ocorreu o vencimento da dívida, 
se foram satisfeitas as exigências fiscais acaso existentes e se o 
protesto está sendo promovido no local do pagamento ou perante 
oficial competente.

Caso em que a discussão foge da questão formal, tratando-se de 
construção jurisprudencial que entende que o protesto de título 
judicial que tenha o evidente propósito de coagir o devedor ao 
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pagamento por meio diverso da execução não pode prevalecer, 
afastando a imputada responsabilidade.

PROTESTO DE TÍTULO JUDICIAL. ABUSIVIDADE. O 
protesto especial (título judicial) se destina a instruir o pedido de 
falência, impossibilitada a sua utilização para fins de cobrança ou 
coação, dada a sua finalidade específica, circunstância a ser 
reconhecida em sede de atividade jurisdicional.

DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE OU INEXIGIBILIDADE 
DO TÍTULO. Impossível, seja pelo fato de haver não só sentença 
transitada em julgado onde restou consagrado o crédito da parte 
contrária, como também até iniciou-se a execução, inclusive com 
indicação de bem à penhora.

DANO MORAL. Mostrando o contexto da relação jurídica 
pendente entre as partes da existência de suporte necessário para 
afastar o dano moral, improcede a irresignação a tal título.

É de se compreender e considerar, in casu , que a dificuldade da ré 
no recebimento de seu crédito, por procrastinação indevida 
patrocinada pela devedora, tenha levado a primeira a providências 
alternativas, como o protesto do título judicial. 

APELAÇÕES IMPROVIDAS." (fls. 103/111)

A ré, Mecânica Caxias Ltda., interpôs recurso especial (alíneas 'a' e 

'c'), apontando violação aos Arts. 188, I, do novo Código Civil, 70, III, e 805, do CPC 

e à Lei 9.492/97, além de divergência jurisprudencial. Diz, em síntese, que:

1) merecia acolhimento a denunciação da lide ao Tabelionato de 

Protesto de Caxias do Sul-RS, eis que era dever do cartório informar sobre a 

impossibilidade do protesto de título judicial;

2) a caução prestada pela autora, ora recorrida, a fim de justificar o 

pedido de liminar de sustação do protesto foi insuficiente, o que levaria à revogação da 

medida e à extinção do feito;

3) é possível o protesto de sentença condenatória transitada em 

julgado, especialmente se frustrado o processo de execução.

Pede a reforma do acórdão recorrido, para que sejam julgados 

inteiramente improcedentes os pedidos da inicial.

Houve contra-razões.

A recorrida, Lucarely Ltda., também interpôs recurso especial, que 

não foi admitido na origem. Não há notícia da interposição de agravo de instrumento.

RECURSO ESPECIAL Nº 750.805 - RS (2005/0080845-0)
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RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE SENTENÇA 
CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO. 
POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE QUE 
REPRESENTE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA 
LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL.
1. O protesto comprova o inadimplemento. Funciona, 
por isso, como poderoso instrumento a serviço do 
credor, pois alerta o devedor para cumprir sua obrigação.
2. O protesto é devido sempre que a obrigação 
estampada no título é líquida, certa e exigível.
3. Sentença condenatória transitada em julgado, é título 
representativo de dívida - tanto quanto qualquer título de 
crédito.
4. É possível o protesto da sentença condenatória, 
transitada em julgado, que represente obrigação 
pecuniária líquida, certa e exigível.
5. Quem não cumpre espontaneamente a decisão judicial 
não pode reclamar porque a respectiva sentença foi 
levada a protesto.

VOTO

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (Relator): A 

recorrente levantou várias questões em seu recurso especial.

A primeira, relativa à denunciação da lide ao Cartório de Protestos de 

Caxias do Sul, não merece acolhimento. A denunciação teria lugar se houvesse 

prejuízo a ser ressarcido pelo denunciado à denunciante. À falta de condenação da 

recorrente, injustificável a insistência no deferimento da intervenção de terceiro.

Assim também ocorre com a alegação referente à insuficiência da 

caução prestada pela recorrida. É que a exigência de caução depender do juízo de 

conveniência do magistrado, tem como escopo resguardar eventuais prejuízos à parte 

que suportar o deferimento da liminar em caso de revogação posterior.

No caso concreto, nem o juiz declarou a insuficiência da caução, nem 

houve revogação da medida liminar. Desnecessário, portanto, prolongar-me no exame 

da questão. A suficiência ou não da caução, no momento em que foi prestada, 

tornou-se irrelevante.

Resta apenas a questão relativa à possibilidade de protesto de sentença 
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condenatória transitada em julgado.

Não se discute no caso a liquidez da sentença. Até porque foi objeto 

de execução, sem a necessidade de precedente processo de liquidação.

A sentença representava, portanto, obrigação líquida, certa e exigível.

O protesto, quando devido, é poderoso instrumento que possui o 

credor para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

E o protesto será devido sempre que a obrigação reclamada for 

líquida, certa e exigível.

O Art. 1º da Lei 9.492/97 diz que "o protesto é o ato formal e solene 

pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em 

títulos e outros documentos de dívida".

Não há dúvida de que a sentença condenatória transitada em julgado é 

documento de dívida. Representa, sem possibilidade de discussão, uma obrigação 

imposta ao réu que deverá ser cumprida.

Se aos títulos de crédito, documentos particulares produzidos sem a 

chancela do Estado, oferece-se o protesto como forma de colocar o devedor em mora, 

não há porque não admiti-lo em relação à sentença judicial transitada em julgado.

É certo que a sentença não precisa da publicidade nem da prova 

inequívoca do inadimplemento, que são, em última análise, o escopo do protesto. A 

publicidade é inerente aos atos judiciais e a prova do inadimplemento vem de simples 

certidão do juízo, informando a propositura da ação de execução.

Contudo, além desses escopos, o protesto causa efeito negativo na 

vida do devedor recalcitrante. A publicidade específica, que causa a restrição ao 

crédito, leva o devedor a adimplir sua obrigação, tão logo quanto possível, para 

livrar-se da restrição creditícia.

É inegável que essa finalidade do protesto de título judicial - em nada 

condenável, já que a grande pretensão das últimas reformas legislativas foi dar 

efetividade ao cumprimento das decisões judiciais - torna-o legítimo instrumento de 

amparo aos interesses do credor e, ao fim e cabo, do próprio Estado.

Quantos mais meios existirem para satisfação das obrigações 
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estampadas em títulos judiciais, maior será a obediência às ordens do Poder Judiciário. 

Hoje, o devedor condenado por sentença judicial transitada em julgado protela o 

quanto quer o moribundo processo de execução. Não sofre nada por isso e ainda 

aufere vantagem, fazendo do Judiciário mero balcão de rolagem de dívidas.

Com a permissão do protesto das sentenças condenatórias, 

representativas de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, transitadas em 

julgado, o réu/devedor sofrerá sério abalo em seu crédito. Diante desse fato, só deixará 

de cumprir a obrigação se efetivamente não possuir meios de fazê-lo.

A sentença condenatória transitada em julgado não pode valer menos 

que títulos de crédito emitidos por particulares. Tanto quanto estes, pode ser 

protestada, desde que tenha transitado em julgado e, repita-se, represente obrigação 

pecuniária líquida, certa e exigível.

Dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido 

e julgar válido o protesto tirado pela recorrente.

Os honorários advocatícios e custas processuais serão pagos 

integralmente pela recorrida, que foi vencida em toda a sua pretensão.
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RECURSO ESPECIAL Nº 750.805 - RS (2005/0080845-0)
  

Terceira Turma - 06.11.2007

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator): 

Sr. Presidente, divergindo do voto de V. Exa., nego 
provimento ao recurso especial.
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ERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2005/0080845-0 REsp 750805 / RS

Números Origem:  1000466458  1002206019  1002239317  70009953936

PAUTA: 06/09/2007 JULGADO: 06/11/2007

Relator
Exmo. Sr. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES

Secretária
Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MECÂNICA CAXIAS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MARIA TOSS
RECORRIDO : LUCARELY PEÇAS AUTOMOTIVAS E FIXAÇÃO LTDA
ADVOGADO : JADIR ELI PETROCHINSKI

ASSUNTO: Comercial - Títulos de Crédito - Protesto - Sustação

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator, conhecendo do recurso especial e dando-lhe 
provimento, e os votos divergentes dos Srs. Ministros Ari Pargendler e João Otávio de Noronha 
(convocado para compor quorum), negando provimento ao recurso especial. Verificou-se falta de 
quorum. O julgamento será renovado com reinclusão em pauta.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

 Brasília, 06  de novembro  de 2007

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária
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ERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2005/0080845-0 REsp 750805 / RS

Números Origem:  1000466458  1002206019  1002239317  70009953936

PAUTA: 18/12/2007 JULGADO: 14/02/2008

Relator
Exmo. Sr. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DIAS TEIXEIRA

Secretária
Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MECÂNICA CAXIAS LTDA
ADVOGADO : ALEXANDRE MARIA TOSS
RECORRIDO : LUCARELY PEÇAS AUTOMOTIVAS E FIXAÇÃO LTDA
ADVOGADO : JADIR ELI PETROCHINSKI

ASSUNTO: Comercial - Títulos de Crédito - Protesto - Sustação

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após a renovação do relatório, mantidos os votos anteriormente proferidos, e o voto da 
Sra. Ministra Nancy Andrighi, conhecendo do recurso especial e dando-lhe provimento, e o voto do 
Sr. Ministro Sidnei Beneti no mesmo sentido, a Turma, por maioria, conheceu do recurso especial e 
deu-lhe provimento. Vencidos os Srs. Ministro Ari Pargendler e João Otávio de Noronha 
(convocado para compor quorum). Os Srs. Ministros Nancy Andrighi e Sidnei Beneti votaram com 
o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, nesta assentada, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

 Brasília, 14  de fevereiro  de 2008

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária
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