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INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão visa explanar sobre o protesto, sua averbação, forma de cancelamento e seus efeitos 

perante a lei, analisando também a responsabilidade civil do protesto indevido.  

CONCLUSÃO 

 Os Efeitos do protesto: pode ser realizado o 

protesto, haverá uma prova solene da falta de 

pagamento ou da falta de aceite da letra de câmbio. 

Tal prova produz alguns efeitos no mundo jurídico, 

que devem ser melhor detalhados e especificados 

para cada tipo de protesto. É oportuno esclarecer 

que o protesto por falta de devolução do título terá 

efeitos idênticos aos do protesto por falta de aceite, 

se o título foi remetido para aceitação, ou efeitos 

idênticos ao do protesto por falta de pagamento, se 

o título foi remetido para pagamento. Efeitos do 

protesto por falta de aceite: Um dos efeitos do 

protesto por falta de aceite é a possibilidade de 

cobrança antecipada dos devedores indiretos 

(sacador, endossantes e respectivos avalistas) do 

título de crédito. Tais devedores são chamados de 

indiretos porque eles não prometem efetuar 

diretamente o pagamento do título, mas garantem 

que o sacado irá efetuar esse pagamento. Nessa 

garantia, normalmente também se insere a garantia 

de que o sacado irá dar o aceite, salvo se houver a 

cláusula não aceitável, urna vez que a falta do 

aceite também denota falta de pagamento. Caso 

não haja a aceitação ou o pagamento, tais 

devedores indiretos podem ser demandados pelo 

pagamento do título. Com o protesto por falta de 

aceite, demonstra-se formalmente que o sacado 

não assumiu a obrigação de pagar o título, o que 

denota também sua intenção de não pagá-lo no 

vencimento. Diante dessa demonstração, a lei 

assegura ao credor o direito de cobrar os outros 

devedores do título (sacador, endossantes e 

respectivos avalistas), que garantiram essa 

aceitação. Nesse caso, porém, ele não precisará 

mais esperar o vencimento para cobrar o título, uma 

vez que a recusa do aceite gera o vencimento 

antecipado da letra de câmbio (LUG- art. 43). Essa 

recusa pune os demais devedores e beneficia o 

credor, uma vez que não haveria mais sentido em 

esperar o vencimento do título, pois já se sabe que 

o sacado não irá pagar. Em relação ao sacado, o 

protesto não produz quaisquer efeitos, pois o aceite 

não é uma obrigação dele. O sacado dá o aceite se 

quiser; caso não o faça, ele não pode ter nenhuma 

punição para tanto. Se há alguma falta na recusa do 

aceite, esta falta é do sacador ou dos demais 

coobrigados que garantiam o aceite, mas nunca do 

sacado. 
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 O banner explana sobre questões importantes do 

protesto principalmente a responsabilidade civil, pelo 

protesto indevido, cuja analise merece um estudo 

aprofundado do tema.  

 

 

  

 

 

 

PROTESTO: AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DO 
PROTESTO SEUS EFEITOS E RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROTESTO 
INDEVIDO.  

Efeitos do protesto por falta de pagamento: O 

protesto por falta de pagamento também produz 

efeitos, que irão variar de sujeito para sujeito. De 

imediato, vale destacar que, para o sacado que não 

aceitou, tal protesto também não gera qualquer 

efeito, uma vez que ele não tinha qualquer 

obrigação no título. A responsabilidade pela 

indenização será, a princípio, da pessoa que levou 

o título ao protesto, uma vez que é a sua conduta 

que foi apta a causar o dano. Mesmo no caso de 

endosso translativo, a responsabilidade será do 

endossatário que levou o título a protesto, uma vez 

que é a sua conduta que gerou o dano. No endosso 

mandato, a responsabilidade será do endossante 

mandante, uma vez que o endossatário mandatário 

age em nome e em proveito do endossante. No 

caso de culpa comprovada do endossatário 

mandatário, ele é quem responderá pela 

indenização. Já no endosso caução a 

responsabilidade será do endossatário pignoratício, 

uma vez que ele age em nome e em proveito 

próprio. Em regra, não há que se cogitar de 

responsabilidade do tabelião, porquanto ele apenas 

formaliza o protesto, quem o faz é o próprio 

apresentante. Excepcionalmente no caso de defeito 

na prestação do serviço, o tabelião será 

responsabilizado pelos danos causados 

pessoalmente ou por seus subordinados (Lei nº 9 

.492/97). Nesse caso, a responsabilidade não será 

pelo protesto em si, mas pela falha na prestação do 

serviço. 
 

 

 

 


