
DIREITO COMERCIAL – 1° BIMESTRE 

Prof. Ruy Coppola Junior 

 

1. Direito Cambiário – estudo dos títulos de crédito 

2. Direito concursal – tem uma subdivisão: 

a) Recuperação de Empresas: a lei que criou a Recuperação é de 2005 (quase 9 anos). 

b) Falência 

 

Obs: o prof. Não gosta de conceitos, ele gosta que o aluno resolva problema. 

 

Provas 

1° bim – prova + trabalho 

2° bim – prova + trabalho 

3° bim – não tem prova 

4° bim – só prova 

 

DIREITO CAMBIÁRIO 

 

Teoria geral dos títulos de crédito 

Conceito de titulo de credito: é um documento literal e autônomo que representa uma obrigação nele contida. 

 

Como vou distinguir um documento qualquer com o título de crédito? Os títulos de crédito têm três 

características somadas: 

 

(i) Só representa uma obrigação creditícia, só de crédito, pecuniárias. 

(ii) Facilidade de circulação/circulabilidade 

 

Obs: os títulos de crédito foram criados para simplificar a circulação de moeda. Antigamente, era complicado 

levar o dinheiro para lá e para cá, era necessário um papel que contenha uma obrigação e também precisava de 

uma regulamentação que tornasse tão simples quanto. 

 

Ex: cheque. Vamos supor a emissão de um cheque de 1.000,00, mas a pessoa que recebeu por ex, tem uma dívida 

com outra pessoa – cheque ao portador (aquele que não tem destinatário e assim pode ser dado a outra pessoa 

por mera tradição). 

 

Agora quando está nominado, precisamos endossar, basta assinar atrás do cheque e entregar para a outra pessoa 

(se o endosso não estiver nominado a ninguém, será para qualquer um, título ao portador novamente). Porém, a 

outra que recebeu quer pagar outra pessoa, ela assina também. Desta forma, é muito fácil circular um título de 

crédito. 

 

Os títulos de credito são regidos pelo principio da autonomia da vontade! Ou seja, do ponto de vista pratico, 

ninguém é obrigado a emitir título de crédito e ninguém é obrigado a aceitar título de crédito. 

 



Se tenho uma obrigação a receber e a pessoa vem me pagar com título, não sou obrigado a receber. 

 

Porém, emitiu ou aceitou, a pessoa passa a aceitar todas as regras relacionadas aos títulos de crédito! 

 

(iii) Facilidade de cobrança em juízo: título de crédito é titulo executivo extrajudicial e desta forma, não 

necessidade de processo de conhecimento, vai direto para o processo de execução. Eles carregam com ele a 

presunção de existência, quem emitiu, emitiu! Diz que a pessoa tem direito àquela quantia e pronto.  

 

Obs: cada título executivo tem um prazo e enquanto não prescrito, são títulos executivos extrajudiciais. 

 

 

 

PRINCÍPIOS  

(i) Cartularidade: cártula (papel). O titulo deve estar expresso em um documento (ai tanto pode ser papel como 

eletrônico), porém, esse princípio vai além. 

 

Quanto a sua concepção prática – quem tem a posse do título presumisse credor. Se eu estiver portando uma 

nota promissória de 300 mil reais, presumidamente sou credor desses 300 mil. Outra coisa, se o título for 

encontrado nas mãos do devedor, presumisse que a dívida foi extinta, foi paga. 

 

(ii) Literalidade: todo ato praticado no título tem significado cambiário. Dizer que o título é literal é dizer quem é 

o devedor (quem emitiu), quando emitiu (data), quando emitiu (local), local de pagamento, data de vencimento, 

quanto é devido, se foi endossado, se tem aval, tudo é possível responder só olhando o título de crédito. Não 

posso querer cobrar um cheque (obrigação principal, não juro, multa) de 1.000,00 e executar a 2mil. 

 

 

- Juntando esses dois princípios: não se admite prova testemunhal de pagamento de título de crédito. Porque? 

Primeiro, se houve pagamento de uma parte (1,6 milhões), mas o título está demonstrando o valor total, vamos 

supor 2 milhões, não há como pedir a posse do restante (400mil). Quando o juiz olha o título de crédito não 

mostra nada dessa história, que houve pagamento parcial do título. Além disso, quem paga mal paga duas vezes 

(rs). Ou seja, temos que exigir a quitação no próprio tipo, as informações no próprio, justamente por ser literal. 

 

 

(iii) Autonomia: havendo mais de uma relação jurídica em um título de crédito, os eventuais vícios de uma delas 

não atingem as demais, ou seja, se tenho duas, três, cinco, obrigações em um título, todas são independentes  e 

autônomas entre si. 

 

Ex: uma pessoa interditada é uma pessoa capaz? Capaz planamente? Não! Pessoa interditada que emita um título 

de crédito. A obrigação assumida por essa pessoa é válida? Não! Mas vamos supor que elas emitiu esse título, 

analisando por uma pessoa plenamente capaz, uma avalista e assim é considerado sim um título válido! 

 

Ex2: comprei um tablet de uma pessoa, dei um cheque para 7 dias, percebo que o tablet não está funcionando, 

não tem conversa com o vendedor, susto o cheque. Sou chamado no cartório de protestos e descubro que quem 



protestou é uma tal de Fulana e não a vendedora. Aqui temos três relações, comprador-vendedor, vendedor-

Fulana, Fulana-comigo. Posso falar que não vou pagar a Fulana? Não!!! Justamente por conta do princípio da 

autonomia, pois as relações são autônomas, então eu devo pagar a Fulana e depois resolvo com o vendedor o 

meu problemas (pois não tenho problema com a Fulana). 

 

 

Temos dois subprincípios da autonomia: 

(a) Abstração: quando posto em circulação, o titulo torna-se abstrato, ou seja, desvincula-se da sua origem. Para 

a pessoa que recebe o cheque endossado, por exemplo, pouco interessa qual a origem do cheque, o importante é 

que ela vai receber. 

 

(b) Inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé: não posso opor exceções que sejam pessoais a 

um terceiro de boa-fé. No nosso exemplo tem uma relação viciada, comprador-vendedor, se eu disser que não 

vou pagar só posso fazer isso com a vendedora, não posso fazer isso com a Fulana. 
 

Obs: presumidamente o terceiro sempre é de boa-fé segundo a legislação. Agora se eu quiser opor, tenho que 

provar que a fulana está de má-fé, podendo derrubar o princípio. 

 

 

19.02.2013 

 

“Portador” – Terceiro que recebeu o cheque. 

 

Classificação dos títulos de crédito: 

1. Quanto à forma: Podem ser livres ou vinculados. 

 

Titulo livre – não significa dizer que não tem requisitos, posso pegar os requisitos dele e dispor no papel da forma 

que eu quiser. 

Ex: nota promissória e letra de câmbio 

 

Titulo vinculado – aquele que tem padrão formal obrigatório 

Ex: cheque (se pegarmos diversos cheques e colocar um do lado do outro, são absolutamente idênticos, pois o 

modelo do cheque é padrão do Banco Central) e duplicata (padrão editado pelo Conselho Monetário). 

 

2. Quanto à emissão: 

Não causal: aquele que pode ser emitido em qualquer hipótese, não precisa de uma causa para ser emitido, basta 

a vontade. Às vezes pode configurar até um crime 

Ex: promissória e cheque 

 

Limitado: aquele que não pode ser emitido nas hipóteses previstas em lei. 

Ex: letra de cambio que não pode ser emitida para compra e venda empresarial e prestação de serviços, ou seja, 

em qualquer outra hipóteses ela pode ser emitida. 

 



Causal: no BR existe apenas um título causal, a duplicata. Titulo causal é aquele que só poder ser emitido na 

ocorrência de uma das hipóteses previstas em lei. Caso ele seja emitido em um de outras hipóteses, ele é 

inexistência, isso é requisito de existência do título. 

 

Ex: duplicata. A lei de duplicata diz que para ela ser emitida tem que ser em: 

- compra e venda empresarial 

- prestação de serviços 

Isso é tão serio que o CP trata como crime a duplicada sem causa. São as duplicatas frias. É um tremendo titulo 

de negócio. 

 

3. Quanto a circulação  

Ao portador: circula por mera tradição. 

 

Titulo pode ser nominativo: indica o beneficiário que circulam por meio do endosso. 

 

Nominativos não à ordem: indicam o beneficiário mas não podem circular nem por tradição, nem por endosso. 

Não pode circular além do credor. 

 

4. Quanto à estrutura 

Promessa de pagamento: são duas figuras intervenientes, o sacador e o tomador ( a promessa está no meio do 

caminho). A relação aqui é DIRETA. 

Ex: nota promissória. 

 

SACADOR 

                       PROMESSA DE PAGAMENTO ($ )  

 

TOMADOR 

 

Ordem de pagamento: tem três figuras intervenientes, o sacador, o sacado e o tomador. Aqui o sacador dá um 

ORDEM para que o sacado pague o tomador. Nessa estrutura, não temos como saber quem é o devedor da 

ordem de pagamento. 

 

 

 

           (ORDEM)               PAGAMENTO ($ )  

 SACADOR            SACADO                    TOMADOR (BENEFIC IÁRIO/CREDOR) 

 

 

 

 



 

A DIFERENÇA ENTRE SACADOR E SACADO: JOÃO SACOU UM CHEGUE DE 1.000,00 REAIS NO BANCO. 

SAQUE = EMISSÃO. ENTÃO JOÃO É DEVEDOR. 

 

 

ENDOSSO 

É ato de transferência de títulos de credito nominativos que contenham a clausula “à ordem”. O endosso é 

representado pela assinatura do credor, em regra no verso no título. Quem endossa é o endossante e quem 

recebe o titulo por endosso é o endossatário. 

 

O endosso produz dois efeitos: 

- transferência do titulo do endossante para o endossatário e; 

- endossante se torna codevedor do título. 

 

De certa forma é arriscado endossar, é juridicamente arriscado, pois assumi uma obrigação que não tinha, pois 

passa a ser codevedor. 

 

Porém, existe um forma de não ser codevedor: endosso sem reservas. 

A pessoa endossa o cheque normal, fazendo a assinatura no verso do cheque, mas coloca do lado “sem reservas”, 

uma clausula que o endossante não se responsabiliza pelo pagamento do título. 

 

Espécies de endosso 

- Endosso em branco: aquele no qual o endossante não indica o endossatário. Se eu endosso em branco e não 

indico a quem, quer dizer que transforma o titulo em ao portador. 

- Endosso em preto: identifica expressamente o endossatário, ou seja, além de assinar ele diz para quem o título 

está sendo transferido. Esse título pode ser novamente endossado? Sim! 

 

- Endosso próprio: transfere o título e o credito nele contido. 

- Endosso impróprio: transfere apenas a posse do título, mas não o crédito, ou seja, o endossante continua sendo 

o credor. 

Aqui temos duas espécies: 

(a) Endosso mandato: o endossante transfere o titulo ao endossatário para que este pratique atos em seu 

nome, assim o endossatário também será um mandatário. 

(b) Endosso caução: aquela no qual o título é transferido como garantia do cumprimento de um obrigação. 

 

- “Endosso póstumo”: endossar após a morte. A morte é do título, quando ele é considerado morto? Com a 

prescrição. Então aqui é o endosso praticado após a prescrição do título. 

Prof. Não considera um endosso, pois endosso é ato de transferência de título de crédito, com a prescrição não 

temos mais titulo de crédito. Sem contar que a partir que há a prescrição do crédito, nada que vimos poderá ser 

aplicado, será mero cessão civil de crédito. 

 

 

 



AVAL 

Garantia pessoal típica dos títulos de crédito. 

O aval é representado pela assinatura do garantidor no anverso (face) do título. 

 

Por se tratar de um garantia prestada por terceiro, o aval é confundido com a fiança. E são institutos 

substancialmente distintos. 

 

Obrigação civil x Obrigação cambiária 

1) Fiança é instituto de direito civil, ou seja, é um garantia prestada em obrigações de natureza civil, ao passo 

que aval é uma garantia de natureza cambiaria, somente prestada nos títulos de crédito; 

 

Acessório x autônomo 

2) A fiança é um instituto acessório, o aval é autônomo. Quando dizemos que algo é acessório, sempre 

pensamos em o acessório segue o principal, tem o mesmo destino da principal. O aval é autônomo, ou seja, 

independe da obrigação principal. 

 

Benefício de ordem x não benefício de ordem 

3) A fiança contém benefício de ordem, o aval não. Benefício de ordem é o benefício que o fiador tem de exigir 

que primeira seja executado o afiançado e somente quando for infrutífera sua condenação, poderá ir para o 

patrimônio do fiador. No aval, o credor poderá direto ao avalista sem nem tentar receber do devedor. 

 

Outorga conjugal como validade x outorga conjugal como eficácia 

4) Na fiança a outorga conjugal é requesito de validade, no aval a outorga conjugal é requesito de eficácia. 

 

 

Espécies de aval 

- Total: aquele no qual o avalista garante a totalidade da obrigação. 

- Parcial: garante parte da obrigação. 

 

- Em branco: aquele no qual o avalista não indica o seu avalizado, ou seja, não indica a obrigação de quem ele 

esta garantindo. Toda vez que for em branco, presume-se em beneficio do devedor principal (avalista coloca o 

assinatura dele no cheque do lado da assinatura do devedor). 

- Em preto: o avalista indicado seu avalizado, de forma expressa. 

 

- Simultâneo: aquele no qual dois ou mais avalistas garantem a obrigação de um avalizado.  

- Sucessivo: aquele no qual tenho um avalista que garante a obrigação de avalista anterior, é o “aval do aval”. 

 

Ex: título de 10.000,00 

Dev. Principal – Bruna 

Credor: Lígia. 

 

Se existirem 3 avalistas A, B e C que avalizaram em branco, se B pagou, ele pode entrar com regresso contra o 

devedor principal de A e de C. 



 

Agora, se temos os mesmo três avalistas, B avalizou A, e C avalizou B, e B pagou, poderá entra em regresso contra 

o devedor e de A. 

 

Regresso no simultâneo: pelo todo dev. principal e cota parte dos avalistas. 

Regresso no sucessivo: todo do dev. Principal e do todo dos avalistas anteriores. 
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ACEITE 

O aceite é o ato cambiário pelo qual o sacado aceita cumprir a ordem que lhe foi endereçada pelo sacador. É um 

instituto que é aplicado a seguinte estrutura de pagamento:  

 

Sacador> (ordem) para o Sacado> (pague R$) para o Tomador. 

 

O aceite na letra de cambio é facultativo ao passo que na duplicata é obrigatório! 

 

Quais são seus efeitos 

O sacador dá a ordem para o Sacado, pague 10.000,00 ao tomador no dia 10 de abril de 2014. O titulo é emitido e 

entregue ao tomador. Sendo letra de cambio o tomador tem que procurar o sacado para ver se vai dar o aceite 

(ok, vou cumprir a ordem) ou não, no primeiro o sacado torna-se devedor principal, ou seja, na data de 

vencimento, dia 10 de abril,  vai se tonar o devedor. 

 

Pode ser que ele não aceite cumprir a ordem, ai se ele lança no titulo essa recusa, temos dois efeitos: 

- o sacador (aquele que emitiu a ordem) será o devedor principal; 

- a recusa promove o vencimento antecipado do título. 

 

Ou seja, o titulo emitido entregue ao tomador e este procura o sacado, este diz ok -> é o que se espera. 

Agora o tomador pode procurar o sacado e este recusa, qual a situação do tomador? Poderá cobrar do sacador 

imediatamente, pois o título sofreu vencimento antecipado. 

 

No caso de recusa o sacado não tem obrigação nenhuma no título, é como se ele não existisse! 

 

Essa duas situações de aceitar e recursar são fáceis. Agora aprendemos que quem pode mais, pode menos. 

Significa podemos ter o aceite parcial ou recusa parcial. O aceite parcial pode ser (i) limitativo ou (ii) modificativo. 

 

Parcial Limitativo -> quando o tomador procura o sacado para o aceite, este diz não aceito pagar 10.000,00 mas 

aceito pagar 5 mil. 

 

Parcial Modificativo -> altera uma modificação de pagamento do título (vencimento em 20 de abril, ele aceita 

pagar, mas não esse dia, outro dia).  

 

Parcial limitativo e modificativo -> poderá também aceitar pagar 5mil em outro dia e não no vencimento. 



 

Para o credor a recursa parcial produz os mesmos efeitos da recusa total, ou seja, o titulo sofre vencimento 

antecipado. 

 

Tá e agora, o sacado diz não pago 10 mil, pago 7 mil, quem é o devedor principal? 

Não mudou a data do pagamento, então o sacado é devedor principal dos 7.000,00 no dia do vencimento, agora 

para o credor, poderá cobrar do sacador imediatamente o todo (e não a diferença) do Sacador. Lembrando que 

caso o Sacador pague a quantia toda, ele tem direito ao regresso contra o sacado. 

 

Aspecto prático 

Se eu sou credor da letra de cambio e tenho que procurar o sacado para o aceite, para saber de quem vou cobrar 

o que acontece se eu não encontro o sacado? Ou se encontro e ele diz que não colocará recusa no título? 

O credor deve levar para protesto por falta de aceite. No caso, vai ser intimado a aceitar, ou a recursar, para 

então acerta os polos, saber o valor e a data de pagamento. 

 

CLAUSULA NÃO ACEITÁVEL 

Clausula lançada pelo sacador, emitida por este, que proíbe o tomador de procurar o sacado para aceite antes da 

data do vencimento do título. 

Qual o objetivo dessa cláusula? Por efeito impede o vencimento antecipado do título, não vai impedir a recusa, 

mas do ponto de vista pratica impede o vencimento antecipado do título. 

 

VENCIMENTO 

- Ordinário: é aquele regular que está dentro do próprio título. Tem titulo que admite todas as espécies,como a 

letra de cambio, tem titulo que admite, dois, três ou todos. 

 

(i) À vista: quando um título considera vencido quando é à vista? A vista do devedor, ou seja, quando 

apresentada ao devedor. A partir do momento que meu titulo está vencido ele passa a ser exigível, ou seja, temos 

o inicio da obrigação principal. 

 

(ii) Certo termo de vista: o sacador colocava um prazo contado a partir da apresentação da vista do sacado. 
 

(iii) Certo termo de data: independe da vista do sacado. Por ex, 20 dias da emissão, essa data tem que ser certa. 

Basta olhar a data da emissão e conto 20 dias. 
 

(iv) Data certa: o próprio nome basta. 

 

- Extraordinário: é o vencimento antecipado do título! Ocorreu alguma coisa que fez com que ele vencesse 

antecipadamente. Essa coisa pode ser contratual ou legal. 

 

(i) Contratual: o não pagamento ou não cumprimento de uma das parcelas ou obrigação, acarretará o 

vencimentos antecipado das demais. Ou seja, uma previsão contratada pelas partes. 

 

(ii) Legal: recusa do aceite, que gera o vencimento antecipado. 



 

Protesto 

Qual a função do protesto? Uma das funções é tronar publica a constituição do devedor em mora. 

 

Para os titulo o protesto tem algumas funções. Primeiro temos que quebrar um mito de que o protesto é só por 

falta de pagamento. Temos por ex, o protesto por falta de aceite, estamos falando de obrigação de fazer. Quando 

protesto para devolver um título, é obrigação de fazer. 

 

 

 

Então: 

(i) Por falta de pagamento 

(ii) Falta de aceite 

(iii) devolução 

 

Afinal, protesto é obrigatório ou facultativo? 

(i) Obrigatório: protesto é obrigatório quando a lei exigir o protesto como condição para pratica de outro ato 

jurídico 

 

(ii) Facultativo: decisão do credor. 
 

 

Letra de cambio 

É uma ordem de pagamento emitido pelo sacador para que o sacado mediante aceite efetue o pagamento de 

quantia em dinheiro ao tomador. 

 

É um título (i) formalmente livre, não existindo uma forma pré-determinada como encontramos no cheque, (ii) 

essencialmente à ordem, que (iii) circulado por endosso e pode ser (iv) garantida por aval. 

 

São requisitos da letra do cambio 

- Clausula cambiária: é o nome do titulo, em algum lugar do papel deve estar escrito letra de cambio. 

 

- Ordem incondicional: essa ordem de pagamento que é dada na letra de cambio é PAGUE! Não pode haver 

condição! CUIDADO, a obrigada pode ser condicionada? Claro que sim! a condição não pode estar no título. Se 

tiver alguma condição é não escrito, como se não existisse. 

 

- Quantia determinada: numericamente e por extenso.  

 

- Identificação do sacador 

 

- Saque: é o ato de emissão, a assinatura do sacador. 

 

- Identificação do sacado:  



 

- Identificação do tomador: 

 

- Aceite: na verdade não é o aceite que é requesito, mas é o espaço para o aceite. 

 

- Local e Data para emissão: 

 

- Vencimento: requisito facultativo, pois se não houver vencimento se presume à vista. 

 

- Praça de pagamento: requesito facultativo, lugar em que o titulo deve ser pago, pois se não tiver presume o 

domicilio do devedor. 

 

Prescrição da letra de câmbio 

3 anos: A letra prescreve em 3 anos em face do devedor principal e dos avalistas do devedor principal, contados a 

partir do vencimento. 

 

1 ano: para codevedores e seus avalistas, contados da data do protesto.  

Duas observações: (i) esse protesto é obrigatório se eu quiser executar os codevedores e seus avalistas e (ii) esse 

protesto tem prazo, 1 dia útil da data do vencimento, assim se eu não protestar o titulo dentro desse prazo, eu 

perco, não poderei mais. 

 

Preciso protestar para executar o devedor principal? Não! 

 

6 meses: para o exercício regular do regressão, contato do cumprimento da obrigação. Qualquer um pode entrar 

que não seja o devedor principal. 

 

 

02.04.2014 

 

 

CHEQUE 

É ordem de pagamento à vista emitida pelo sacador a partir de contrato celebrado com o sacado para que este 

efetue pagamento de quantia em dinheiro ao beneficiário. 

 

O sacador (cliente do banco) é o devedor principal do cheque, o sacado é o banco e cumpre essa ordem por meio 

de um contrato pré-existente e o tomador pode ser qualquer pessoa, que é o credor. 

 

O cheque é um (i) titulo não causal, ou seja, (ii) não precisa de nenhuma causa para ser emitido e pode ser (iii) 

garantido por aval e (iv) circula por tradição ou endosso, a depender de sua espécie. 

 

Requesitos 

Extrínsecos (formais):  



1. Clausula cambiária: é o nome do título, em um cheque encontraremos a expressão “pague por esse cheque a 

quantia de...”; 

2. Ordem incondicional de pagar quantia determinada: está no “pague”.Quantia por extenso, no qual se houver 

divergência entre a escrita e os números, prevalece a escrita. 

3. Identificados do sacador; 

4. Saque: assinatura do sacador; 

5. Banco 

6. Local e data de emissão; 

7. Vencimento: o cheque é por conceito legal pagamento à vista; 

8. Praça de pagamento: exposto no próprio cheque, é a agencia que está lá em baixo. 

 

Intrínsecos (materiais): esses são os mais problemáticos. 

1. Suficiência de fundos: em teoria, por força de lei, ninguém pode emitir cheque se não tiver fundos 

disponíveis para pagamento. Em tese, se eu emitir um cheque sem fundos é crime, é fraude. 

2. Inexistência de rasura: é aquilo que dificulta a compreensão de um dos elementos do tipo, seja lá qual for 

ele. Por ex, se eu escrever alguma coisa naquele miolinho do cheque “bom para”, isso não é rasura.  

 

O Banco sempre lança uma resolução no começo do ano, dizendo que poderá haver rasura no ano, de 1 de 

janeiro até 31 de janeiro, pois tem muita gente que erra o ano, pois ainda está de adaptando, rs. 

 

3. Conferência de assinatura: apesar de ser um requesito do cheque, os bancos no dia-a-dia não confere a 

assinatura de todos os cheques. Geralmente, eles conferem cheques com determinado valor! R$ 500,00. 

O banco é responsável? Sim, as instituições são obrigadas a segurança das pessoas. Nos temos uma resolução que 

obriga os bancos a conferir, mas tem uma limitação no sentido de não responderem administrativamente por 

isso, pois senão teriam milhões de reclamações. (ver isso em algum resumo). 

 

Porque não confere assinatura abaixo de 500,00? Por questão de custo. 

 

 

ESPÉCIES 

1. Cheque ao portador: é aquele que não indica o beneficiário e  assim o cheque circula por mera tradição; 

2. Cheque nominativo: aquele que indica o beneficiário e circula por endosso. Lembrando que no cheque só é 

admitido um endosso; 

3. Cheque cruzado: aquele que tem no seu interior duas linhas paralelas lançadas na transversal. A sua função é 

permitir que o cheque seja rastreado, pra isso ele precisa produzir um efeito que é que ele só pode ser levado a 

deposito, pois o cheque cruzado não pode ser descontado em dinheiro. 

 

(i) Cheque cruzado em branco ou geral 

(ii) Cheque cruzado em preto: indica nas linhas a instituição financeira para depósito 

 

4. Cheque visado: o banco a pedido do sacador, lança no título declaração de suficiência de fundos. É UM 

CHEQUE COMUM, mas em algumas operações, situações o credor pede ou até mesmo a pessoa que vai emitir vai 

até o banco solicitando para passar segurança ao credor. 



 

Não havendo fundos, por qualquer razão e não pagamento do titulo, no cheque visado, pelo fato do banco ter 

declarado a existência de fundo, pode ser demandado? Não! Não! Não! O banco não é co devedor desse titulo. 

Lembrando que a pergunta é sobre execução. Se entende que o banco responde civilmente pelos danos causado 

por essa falsa informação. 

 

5. Cheque administrativo: o banco é ao mesmo tempo sacador e sacado. Além dos vícios formais que pode ter, 

o prof. Nunca viu um cheque voltando sem fundos. Mas se voltasse quem seria o executado é o banco, pois ele é 

sacador e portanto o devedor principal. 

 

6. Cheque para ser levado em conta ou para ser credito em conta:é um cheque que só pode ser levado a 

deposito na conta do beneficiário, é não endossável, não podendo circular. 
 

CHEQUE PRÉ-DATADO 

Tecnicamente deveria ser cheque pós datado.  

 

Esse cheque não existe nenhuma previsão em lei, existem 11 projetos de regulamentação do cheque pós datado, 

nenhum deles é bom.  

 

O juiz pode recusar a decidir alegando ausência de norma? Não.  

 

Quando o cheque “pré datado” foi criado pelo empresariado brasileiro, os problemas começaram a surgir e com 

isso foi parar no Judiciário. O judiciário construiu a respeito de cheque “pré datado” uma teoria que é 

absolutamente simples e tranquila de ser aplicado.  

 

O que é o cheque “pré datado” para o judiciário? É um contrato bilateral, ou seja, obrigações para ambas as 

partes. O devedor se compromete a pagar o cheque em data futura e o credor se compromete a levar o título a 

depósito na data convencionada. Ambas assumem obrigações. Então, o Judiciário conceitua como um contrato 

onde se tem uma promessa de pagamento futuro.  

 

Se o credor respeita a data do cheque “pré datado” e o título é pago, não haverá problemas.  

 

Quando o problema surge? Quando o cheque é levado a depósito antes da data convencionada.  

 

Como o judiciário resolve isso? Se há o contrato, é obrigação do credor levar o cheque a depósito na data 

estipulada. Se ele leva a depósito antes dessa data, ele rompe o contrato, ou seja, ele comete uma violação 

contratual. E, aquele que rompe o contrato e causa danos, fica obrigado a indenizar.  

 

ENTÃO, NO CHEQUE “PRÉ DATADO” TEMOS UMA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. 

 

O STJ inclusive editou uma súmula a respeito do assunto: 

Súmula 370, STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. 

 



Essa súmula diz que o depósito antecipado do cheque “pré datado” gera dano moral.  

 

Neste caso, quem deveria pagar o dano moral: o banco ou o credor? O credor pode levar o cheque a depósito 

antes da data convencionada? Sim! 

 

O banco pode pagar esse cheque? Na verdade, o banco deve pagar, uma vez que o cheque é ordem de 

pagamento à vista.  A lei diz que qualquer cláusula tendente a desconsiderar a natureza de ordem de pagamento 

à vista considera-se não escrita. Então, se o credor levar a depósito o cheque antes da data convencionada, o 

banco tem que pagar. Essa teoria do Judiciário tem seus efeitos inclusive na esfera criminal.  

 

O atual Corregedor Geral de Justiça criou uma teoria:  

O direito penal tem legalidade estrita, o problema é que no Código Penal o crime é definido como fraude por 

meio de pagamento de cheque.  

 

O que é cheque no mundo jurídico? Ordem de pagamento à vista.  

Ou seja, quando o cheque sem fundos é “pré datado”, o fato é atípico, porque não é cheque é promessa de 

pagamento futuro. 

 

PRESCRIÇÃO NO CHEQUE 

 

Qual é o prazo de prescrição do cheque? 6 meses, contados do término do prazo de apresentação (30 ou 60 

dias), independentemente de quando o cheque foi apresentado.  

 

O que é o prazo de apresentação?  

(i) De 30 dias para cheques de mesma praça e; 

(ii) De 60 dias para praças diferentes.  

 

Como é possível saber se o cheque é de mesma praça ou de praças diferentes? Basta ver o local de emissão e o 

endereço da agência.  

(i) Se eles forem iguais é de mesma praça; 

(ii) Se eles forem diferentes então são praças distintas.  

 

O banco pode pagar um cheque após a data de apresentação do cheque? Se tiver fundos pode, o banco só não 

pode pagar o cheque se o título estiver prescrito.  

 

E se o cheque for levado a depósito após a data de apresentação? A não apresentação do título dentro do prazo 

pode gerar duas consequências jurídicas:  

1. O credor perde o direito de acionar os co-devedores e seus avalistas;  

2. O credor perde o direito de acionar o devedor principal e seus avalistas se durante o prazo de apresentação 

haviam fundos disponíveis e estes deixaram de existir por fato que não possa ser imputado ao devedor:  

 

Suponhamos que o título foi emitido hoje (02/04), na mesma praça. 



Então o prazo é de 30 dias para apresentar, ou seja, temos como termo final dia 02/05. Durante esse prazo o 

devedor tinha dinheiro para pagar o cheque, porém, o credor levou o título a depósito só no dia 09/05 e, neste 

dia, o cheque foi devolvido sem fundos.  

 

Se do dia 02/05 até o dia 09/05 esses fundos desapareceram por algo que não pode ser imputado ao devedor, ele 

não pode mais ser acionado.  

 

Qual fato não pode ser imputado ao devedor?  

Por exemplo, todo mês o devedor recebia seu salário no mesmo mês, mas em um determinado mês ele não 

recebeu o salário e precisou pagar as contas. O fato de o devedor não ter recebido o salário não pode ser 

imputado a ele.  

Prescrição do cheque pós-datado?  

Se o contato for respeitado, na data estipulado conta-se o prazo de apresentação mais os 6 meses. O problema 

surge quando o credor desrespeita a convenção.  

 

Vamos supor que a data do cheque é para 20/05, porém ele foi depositado hoje. Se a prescrição for contada pela 

regra geral, é gerado a possibilidade do credor, que rompeu o contrato, ter mais tempo para cobrar do que 

aqueles que respeitam o contrato. Então, a jurisprudência fixou que no cheque pós datado depositado 

antecipadamente a prescrição é de 6 meses contados da apresentação. Neste caso, não há o prazo de 

apresentação. 

 

Para quem vai emitir o cheque (consumidor), é melhor emitir com a data de hoje e colocar o bom para ou já 

coloca a data futura? Atual, quando o prazo for extenso.  

Como é comum nos planos anuais da academia, se nos 10 cheques a pessoa colocar a data atual, os últimos 
cheques já estarão prescritos, mas quando o prazo for pequeno, é melhor a data futura, porque a prova de que o 
cheque era pós-datado é mais fácil. Mas para quem recebe (fornecedor) é melhor a data futura. 


