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COBRANÇA DE DUPLICATAS 

IRREGULARES POR MEIO DE 

PROTESTO 
INTRODUÇÃO 

Hoje em dia é normal que as empresas e comércios realizem vários tipos de negociações , dentre elas estão 

inclusas as duplicatas ou popularmente conhecidas como “notinhas”, que por sua praticidade , ou 

conhecimento de clientes acabam sendo feitas muitas vezes a mão ou por impressões rápidas. Desta forma , 

essa espécie de anotação ou duplicata  , fizeram ocasionar um grande número de inadimplentes , sem uma 

certa segurança de recebimento a empresa . 

CONCLUSÃO 

Muitas vezes as empresas realizam negócios, que 

são de uma natureza informal, fazendo com que 

seja agilizado mais rapidamente a negociação, 

transferindo o bem para posse do consumidor com 

somente uma assinatura .  

 

Figura 1: Duplicata informal  
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Diante tudo exposto foi apresentado a proposta de que 

seria legal ou ilegal a problematização de incluir ordem 

de protesto em duplicatas comuns, ou se seria 

enquadrado como cobrança indevida a luz do código 

de defesa do consumidor em seu artigo 42-A. 

É uma atividade comum as empresas realizarem este 

tipo de duplicata, mas no âmbito jurídico, essa 

cobrança  da duplicata por meio de ordem de protesto, 

seria um exercício regular das próprias da razões pela 

empresa, sendo a mesma responsabilizada civilmente 

por cobrança indevida, ou não ensejaria direito para 

propositura de danos ao consumidor.   

 

 

Com essa aceleração no processo de negociação 

também surgiram os problemas.Como essa 

duplicata informal, não tem caráter mercantil, muitas 

empresas e estabelecimentos, para almejar o 

recebimento do que lhe é devido, acabam agindo de 

uma forma irregular, emitindo um boleto originário 

desta duplicata, que não sendo efetuado o 

pagamento é emitido a ordem de protesto, em 

função desta duplicata.  

Desta forma seria considerado ilegal, a ação da 

empresa, pois este que forneceu a ordem de 

protesto da duplicata, não é considerado um credor 

quirografário a luz do código civil, pois o código civil  

não regulamenta este tipo de cédula de crédito.  

 

 

 

 

 


