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RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO 

PROTESTO INDEVIDO NO ENDOSSO 

MANDATO

INTRODUÇÃO

Busca-se através da presente pesquisa, definir a responsabilidade civil das instituições financeiras por efeito de

duplicata protestada por endosso mandato de maneira indevida.

CONCLUSÃO

A duplicata é um título emitido pelo credor, no qual o devedor declara existir a dívida, fruto de um negócio

empresarial subjacente de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, cujo pagamento

possui termo cert. A Lei nº 5.474/1968 (LD), regulamenta a sua existência, a emissão e a circulação,

estabelecendo o "princípio da causalidade", pelo qual só pode ser emitida duplicata fundada em contrato de

compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços. O endosso, por sua vez, é o ato praticado pelo

legítimo possuidor de um título de crédito quando deseja transferi-lo a outra pessoa, transferindo todos os

direitos inerentes ao título ou apenas alguns. (Tasca, Flori. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link+revista_artigos&artigo_id+1410).

A modalidade em estudo é a de endosso mandato, na qual o endossante mantém sua condição de credor,

realizando o endosso para o endossatário (instituição financeira) representá-lo. Assim, o endossatário possui

poderes para receber o crédito do título, restando, na situação fática a seguinte controvérsia: em uma

transferência por endosso mandato, a duplicata é protestada de maneira indevida há responsabilidade de

indenizar pela instituição, ora representante do título? Em regra, a instituição financeira que recebeu título de

crédito por endosso-mandato, não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, exceto se

exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a

protesto. (Disponível em: http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239236754/agravo-regimental-no-recurso-

especial-agrg-no-resp-1229324-sp-2010-0221758-2).

Desta forma, dessume-se que a instituição financeira ao protestar a duplicata não age em nome próprio, mas

sim em nome do credor, pois adquiri apenas os direitos cambiais do título, atuando apenas de maneira a

receber o crédito. Por outro lado, quando sua atuação extrapola o mandato outorgado, sendo por negligência

ou por culpa acaba por atuar em nome próprio, tornando-se corresponsável ao endossante (credor). (Revista

Consultor Jurídico. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2011-out-05/stj-define-responsabilidade-banco-

protesto-duplicata-endossada). Isso porque, mesmo que a duplicata não seja emitida pela instituição

financeira, incumbe a ela verificar se o título preenche todos os seus requisitos. Ao não fazer, deixando, por

exemplo, de verificar se há o aceite da mercadoria ou se existe qualquer irregularidade em sua emissão por

certo atuou com negligência, devendo ser responsável em indenizar o prejudicado. (Tasca, Flori. Disponível

em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link+revista_artigos&artigo_id+1410).
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Conclui-se, portanto, que a responsabilidade de indenizar das instituições financeiras por efeito de protesto de

duplicata representada por endosso mandato é quando extrapolado os poderes do mandato ou quando age de

maneira negligente.


