
 

1 
    

 

 

 

 

RESUMO 

Títulos                           

de Crédito 
Direito Empresarial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
    

 

Índice 
Título de Crédito ................................................................................................................................................ 4 

Conceito ......................................................................................................................................................... 4 

Definição Clássica de Vivante: ....................................................................................................................... 4 

Princípios ....................................................................................................................................................... 4 

Princípio da Cartularidade ............................................................................................................................. 4 

Princípio da Literalidade: ............................................................................................................................... 4 

Princípio da Autonomia: ................................................................................................................................ 5 

Subprincípio da Abstração ............................................................................................................................. 5 

Classificação dos Títulos de Crédito .............................................................................................................. 6 

Quanto ao modelo ......................................................................................................................................... 6 

Quanto à estrutura ........................................................................................................................................ 6 

Quanto à emissão .......................................................................................................................................... 6 

Quanto à circulação ....................................................................................................................................... 7 

Atos cambiários ............................................................................................................................................. 7 

Saque ............................................................................................................................................................. 7 

Aceite ............................................................................................................................................................. 7 

Endosso: ........................................................................................................................................................ 8 

Espécies de Endosso ...................................................................................................................................... 9 

Endosso em preto .......................................................................................................................................... 9 

Endosso em branco ....................................................................................................................................... 9 

Endosso-caução ............................................................................................................................................. 9 

Endosso-mandato .......................................................................................................................................... 9 

Endosso sem garantia .................................................................................................................................. 10 

Endosso póstumo ........................................................................................................................................ 10 

Endosso Parcial ............................................................................................................................................ 10 

Aval: ............................................................................................................................................................. 10 

Aval Total ..................................................................................................................................................... 11 

Aval Parcial .................................................................................................................................................. 11 

Aval em branco ............................................................................................................................................ 11 

Aval em preto .............................................................................................................................................. 11 

Aval X Fiança ................................................................................................................................................ 11 

Protesto ....................................................................................................................................................... 12 

Cláusula sem despesas ................................................................................................................................ 13 



  

3 
    

Prescrição da Ação Cambiária ..................................................................................................................... 13 

Modalidades de Protesto ............................................................................................................................ 13 

Protesto por falta de aceite ......................................................................................................................... 13 

Protesto por falta de data do aceite............................................................................................................ 14 

Por falta de pagamento: .............................................................................................................................. 14 

Principais Títulos de Crédito ...............................................................................................14_Toc454451017 

Letra de Câmbio .......................................................................................................................................... 14 

Sobre o saque .............................................................................................................................................. 15 

Nota Promissória ......................................................................................................................................... 15 

Cheque (Lei 7357/85) .................................................................................................................................. 17 

Cheque da “mesma praça” X Cheque de “praças diferentes”: ................................................................... 18 

Cheque pós-datado ..................................................................................................................................... 19 

Modalidades de cheque .............................................................................................................................. 19 

Sustação do cheque ..................................................................................................................................... 20 

Duplicata (Lei 5474/1968) ........................................................................................................................... 20 

 

 

 



Direito Empresarial – Títulos de Crédito 

4 
    

Títulos de Crédito 
Conceito 
 

 

 

 

 

Definição Clássica de Vivante: 
 

  

 

 

 

Princípios 

 

Princípio da Cartularidade 
Cártula significa papel; logo, um título de crédito necessariamente deve ser firmado em papel. 

O direito é incorporado no título, ou seja, o direito mencionado na cártula somente poderá ser 

exercido mediante a sua posse/apresentação. 

Não é possível propor ação de execução com cópia autenticada do título de crédito. 

Princípio da Literalidade: 
Só é válido o que estiver de forma expressa no título de modo que qualquer tipo de anotação 

fora do título de crédito não vincula as partes cambiárias. O princípio em questão gera 

segurança ao devedor, visto que o título irá circular entre vários credores.  

Princípios 
Informadores

Cartularidade

Literalidade

Autonomia

Abstração

Inoponobilidade das 
exceções pessoais aos 

terceiros de boa-fé

Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao 

exercício do direito literal e autônomo nele contido, 

somente produz efeito quando preencha os requisitos da 

lei. 

 

“Documento necessário para o exercício do direito, literal e 

autônomo, nele mencionado.” 

 



Direito Empresarial – Títulos de Crédito 

5 
    

 O aval e o endosso, por exemplo, devem estar expressos no título para que gerem 

efeitos jurídicos. 

 Na hipótese de terminar o espaço na cártula para fazer anotações será afixada a “folha 

de alongamento”. 

Princípio da Autonomia: 
 Na lição de Tarcísio Teixeira, autônomo significa independente. Assim, quando um 

único título documentar mais de uma obrigação, elas serão consideradas independentes, 

sendo que uma possível invalidade de qualquer uma delas não irá acarretar prejuízos às 

demais obrigações. 

 O princípio da autonomia facilita a circulação dos títulos de crédito, pois traz segurança 

jurídica a estes. 

 O princípio em tela fica bem ilustrado na seguinte hipótese: A compra um imóvel de B 

e lhe paga com uma nota promissória. B torna-se devedor de C e efetua o pagamento do débito 

com o título que recebeu de A. Dessa forma, 3 relações são estabelecidas, quais sejam: 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que o princípio da autonomia é formado por 2 (dois) subprincípios: abstração e 

inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. 

Subprincípio da Abstração 
 Trata da circulação do título de crédito de forma que não exista mais vinculação com a 

relação jurídica que lhe originou. A abstração ocorre quando o título é colocado em circulação.  

 

Subprincípio da Inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-

fé: 

 Segundo Ulhoa, o aspecto processual do princípio da autonomia, ao circunscrever as 

matérias que poderão ser arguidas como defesa pelo devedor de um título de crédito 

executado. 

 Na lição de Tarcísio Teixeira: exceção significa defesa. O executado, em virtude de um 

título de crédito, não pode alegar em sua defesa (embargos) matéria estranha à sua relação 

direta com o exequente (credor), salvo prova de má-fé.  

 

A e B

• Compra e 
Venda

A e C

• Adimplemento 
da dívida

B e C

• B torna-se 
devedor de C
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Classificação dos Títulos de Crédito 

 

Quanto ao modelo 
O modelo livre quer dizer que o título de crédito não precisa ser dotado de um padrão 

estabelecido por uma norma. A única exigência é a de que seus requisitos sejam cumpridos. 

Exemplo: Letra de Câmbio e Nota Promissória. 

O modelo vinculado aduz a existência de um padrão normativo para que os requisitos do título 

de crédito sejam atendidos e possam produzir efeitos cambiários. Exemplo: Cheque e 

Duplicata. 

Quanto à estrutura 
A ordem de pagamento indica que a emissão do título de crédito (saque) origina 3 (três) 

situações jurídicas diferentes: quem dá a ordem de pagamento (sacador), o destinatário da 

ordem (sacado, ou seja, quem deve pagar o título) e o tomador da ordem (beneficiário, ou seja, 

credor). Exemplos: Letra de Câmbio e Cheque. 

Na promessa de pagamento são originadas duas situações jurídicas diferentes, quais sejam: 

quem promete pagar (sacador) e o beneficiário da promessa (credor). Exemplos: Duplicata e 

Nota Promissória. 

Quanto à emissão 
Na precisa lição de Ulhôa: “Um título causal somente pode ser emitido se ocorrer o fato que a 

lei elegeu como causa admissível para sua emissão, ao passo que um título não causal pode ser 

Classificação

Modelo

Livre

Vinculado

Estrutura

Promessa de 
Pagamento

Ordem de 
Pagamento

Emissão

Causal

Não-causal

Circulação

Ao Portador

Nominativo
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criado por qualquer causa, para representar obrigação de qualquer natureza. A duplicata 

mercantil é título causal, porque somente pode ser criada para representar obrigação 

decorrente de compra e venda mercantil. Já o cheque e a nota promissória podem ser emitidos 

para representar obrigações das mais diversas naturezas.” 

 

Quanto à circulação 

 
O título ao portador significa que não há identificação do credor, isto é, o credor é quem a 

posse do título. A transmissão é feita apenas pela entrega do título, ou seja, pela tradição. 

O título nominativo identifica o credor. Dessa forma, para que ocorra sua transferência é 

necessário, além da tradição, um negócio jurídico-cambial. 

Atos cambiários 
 

 

 

 

 

 

Saque 
Nada mais é que a emissão do título de crédito. Dá origem a 3 (três situações jurídicas 

distintas: Sacado (quem dá a ordem de pagamento), sacador (o destinatário da ordem) e o 

tomador da ordem (beneficiário, ou seja, credor). 

Aceite 
Aceite é o ato realizado pelo sacado que consiste na concordância em efetuar o 

pagamento do título de crédito. Concordar significa aceitar a ordem de pagamento (Segundo 

Tarcísio Teixeira) 

O aceite pode ser realizado de forma total ou parcial (limitativo ou modificativo) pelo sacado. 

 O aceite parcial limitativo ocorre quando o sacado não aceita o valor do título em sua 

totalidade, ou seja, aceita apenas uma parte do valor. 

 O aceite parcial modificativo ocorre quando as condições de pagamento do título são 

alteradas pelo sacado.  

 Vale ressaltar que, conforme o artigo 26 da LU, ambas as modalidades de aceite parcial 

culminam no vencimento antecipado do título e obriga o aceitante aos exatos termos por ele 

delimitados no aceite parcial. 

Atos 
Cambiários

Saque Aceite Endosso Aval Protesto
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Endosso: 

 
 

 

 

 

Endosso é a transferência do crédito representado por um título à ordem. 

 Endossante é a pessoa que faz a transferência e endossatário é quem a recebe. 

 O instituto do endosso abrange a transferência da titularidade do título de crédito 

representado no título do endossante ao endossatário. Além disso, obriga o 

endossante a pagar o título na qualidade de coobrigado. 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, é de suma importância diferenciar o endosso da cessão de crédito: 

Endosso Cessão Civil 

Regime Cambiário  Regime Civil 

Ato unilateral Contrato Bilateral 

Ato formal Liberdade das Formas 

O devedor não precisa ser comunicado sobre a 
transmissão 

É preciso comprovar que o devedor esteja 
ciente do ato de transmissão (artigo 290, CC) 

Não pode ser parcial (sob pena de nulidade) Pode ser parcial 

Direito próprio e autônomo adquirido pelo 
endossatário 

Direito próprio do cedente adquirido pelo 
cessionário 

O endossante, em geral, responde pela 
existência do crédito e pela solvência do 

devedor 

O cedente, em geral, responde pela existência 
do crédito, mas não pela solvência do 

devedor 
O devedor não pode alegar como motivo 

exceções (defesas) oponíveis ao endossante 
O devedor pode alegar como motivos 

exceções (defesas) oponíveis ao cedente 

 

Art 14, Lei Uniforme - O endosso transmite todos os direitos 

emergentes da letra. 

Cláusula à ordem: permite a circulação do título de crédito através do 

endosso e é implícita.  

Cláusula não à ordem: deve estar explícita, ou seja, expressa no título. 

Nesse caso, a transferência ocorre por cessão civil. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XV Exame/2014 

Sobre a distinção entre endosso e cessão de crédito, assinale a afirmativa correta. 

 a)  A cessão de crédito é a forma de transmissão dos títulos à ordem, enquanto o endosso é a 

forma de transmissão dos títulos não à ordem. 

 b)  A cessão de crédito ao cessionário pode ser parcial ou total, enquanto o endosso deve ser 

feito pelo valor integral do título, sob pena de nulidade. 

 c)  A eficácia do endosso em relação aos devedores do título depende de sua notificação; na 

cessão de crédito, a eficácia decorre da simples assinatura do cedente no anverso do título. 

 d)  O direito de crédito do endossatário é dependente das relações do devedor com 

portadores anteriores; o direito do cessionário é literal e autônomo em relação aos portadores 

anteriores. 

Gabarito: B (Artigo 912, Parágrafo Único, CC) 

Espécies de Endosso 

 
Endosso em preto 
 É o endosso que identifica o endossatário, isto é, quem recebe o crédito. 

Endosso em branco 
 Também chamado de endosso ao portador. Não identifica o endossatário e, dessa 

forma, materializa-se em um título ao portador. Sendo assim, o credor é aquele que tiver sua 

posse. A transferência pode ser feita pelo endossatário por tradição sem que exista 

coobrigação. 

Endosso-caução 
 Também chamado de endosso pignoratíceo. Ocorre quando um título é dado como 

garantia como por exemplo o caso de penhor.  

Endosso-mandato 
 Também chamado de endosso procuração ou endosso impróprio. É transferida apenas 

a posse do título, de modo que seja incumbência do endossatário a cobrança e recebimento do 

valor do título. 

Endosso

Em Preto Em Branco Caução Mandato
Sem 

Garantia
Póstumo Parcial
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Endosso sem garantia 
 Veda endossos posteriores. Sendo assim, o endossante fica desobrigado quanto ao 

pagamento a outras pessoas em caso de transferências subsequentes.  

Endosso póstumo 
Também chamado de posterior ao vencimento. Trata-se do endosso realizado após a data de 

vencimento do título cujos efeitos são iguais aos do endosso realizado antes do vencimento. 

Endosso Parcial 
 Não existe. 

Aval: 
Na doutrina de Ulhoa, aval é o ato cambial de garantia em que uma pessoa (avalista) garante o 

pagamento do título em favor do devedor principal ou de um coobrigado. O devedor em favor 

de quem foi garantido o pagamento do título é chamado de avalizado. 

O avalista assume as mesmas responsabilidades do avalizado, sem benefício de ordem e a 

responsabilidade é solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

Com relação ao instituto do aval, é correto afirmar que 

 a) é necessário o protesto para a cobrança dos avalistas do emitente e dos endossantes de 

notas promissórias. 

 b) o avalista, quando executado, pode exigir que o credor execute primeiro o avalizado. 

 c) o aval pode ser lançado em documento separado do título de crédito. 

 d) a obrigação do avalista se mantém, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula, 

exceto se essa nulidade for decorrente de vício de forma. 

Gabarito: D 

Art. 32, Lei Uniforme - O dador de aval é responsável da mesma 

maneira que a pessoa por ele afiançada. A sua obrigação mantém-

se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por 

qualquer razão que não seja um vicio de forma. Se o dador de aval 

paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra 

contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os 

obrigados para com esta em virtude da letra. 
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Espécies de Aval 

 
 

Aval Total 
 Também chamado de aval completo. Garante de forma integral o valor do título de 

crédito. 

Aval Parcial 
 Garante somente uma parte do valor título. 

Aval em branco 
 O avalizado não é identificado e se considera o sacador como avalizado. 

Aval em preto 
 Identifica quem está sendo avalizado. Pode ser o sacador, o sacado ou um dos 

endossantes. 

Aval X Fiança 

 
Aval Fiança 

Garantia Cambial Garantia Civil 
Garantia autônoma em relação à 

obrigação do avalizado 
Garantia acessória em relação à 

obrigação do afiançado 
Não admite alegação de exceções 
pessoais do avalizado (princípio da 

autonomia) 

Admite alegação de exceções 
pessoais do afiançado 

 

Aval

Total Parcial Em Branco Em Preto
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Protesto 

 

 
 

 

 

 

 

O protesto tem como finalidade a demonstração provar que o título foi apresentado ao 

devedor que, por sua vez, não o pagou. Quem realiza o protesto é o Tabelião de Protesto de 

Títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 1º, Lei 9.492/97 - 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. 

Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de 

dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das 

respectivas autarquias e fundações públicas 

Art. 3º, Lei 9294/97 -  Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, 

na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o 

acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e 

de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a 

desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar 

informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma 

desta Lei. 
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Cláusula sem despesas  
Altera o protesto de necessário para facultativo. Nesse caso, há a dispensa do protesto para o 

exercício do direito de crédito contra qualquer devedor do título. 

Prescrição da Ação Cambiária 

 
 

 

 

 

Modalidades de Protesto 

 
 

Protesto por falta de aceite 
Ocorre a recusa do aceite pelo sacado. O protestado não é o sacado que recusou o título, mas 

sim o sacador. 

Protesto

Necessário
Em face dos 

coobrigados e 
endossantes

Facultativo
Em face de 

devedor principal 
e seu avalista

Exceção
Cláusula sem 

despesas

Protesto

Por Falta de 
aceite

Por falta de 
data do aceite

Por falta de 
pagamento

Art. 202, Código Civil: A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-

se-á: 

III - por protesto cambial; 
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Protesto por falta de data do aceite 
Ocorre com os títulos de crédito a certo termo de vista que não apresentem a data em que o 

aceite aconteceu. O protestado é o aceitante e a finalidade é a determinação do termo inicial. 

Por falta de pagamento: 
Cabe ao tomador levar o título a protesto diante da falta de pagamento para que seus direitos 

sejam assegurados. O protestado é o aceitante. 

 

Principais Títulos de Crédito 

 
 

Letra de Câmbio 
Título de crédito estruturado como ordem de pagamento. Sendo assim, quando emitida dá 

origem a três situações jurídicas diferentes: a do sacador (que emite a ordem); a do sacado (a 

quem a ordem é destinada) e a do tomador (beneficiário da ordem). 

 O aceite é facultativo, porém irretratável e torna o sacado devedor direto do título. 

 O sacador é coobrigado desde o momento da emissão do título apesar do aceitante ser 

o devedor principal. 

 Sobre os protestos: 

 
 

Títulos de 
Crédito

Letra de 
Câmbio

Nota 
Promissória

Cheque Duplicata

Protesto

Por falta de aceite
Dentro do prazo 

fixado à apresentação 
ao aceite

Por falta de data de 
aceite

2 dias úteis após a 
data de vencimanto

Por falta de 
pagamento
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Sobre o saque 
Admite 4 (quatro) possibilidades: 

 

Nota Promissória 
 É o título de crédito que consiste em uma promessa de pagamento de determinado. 

 É emitida pelo devedor ao credor. 

 São aplicadas todas as regras que dizem respeito às Letras de Câmbio desde que não 

existam conflitos com a natureza de promessa de pagamento. 

Protesto

Obrigatório

Sacador

Avalista

Endossante

Facultativo
Aceitante e 

avalista 
respectivo

•Vencimento com a apresentação do título de crédito ao 
sacado.

•Pode ser feito no prazo de 1 ano, a contar da emissão.
À vista:

•Vencimento em dia predeterminado.A dia certo:

•Vencimento após finalizado o período de tempo em que a 
contagem se inicia na data do saque.

A um certo 
termo de data

•Vencimento após finalizado o período de tempo em que a 
contagem se inicia na data do aceite.

A um certo 
termo de vista
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 Com exceção do aceite e do sacado – que não são considerados – as disposições acerca de 

endosso, aval, vencimento, pagamento e protesto são as mesmas que se aplicam às Letras 

de Câmbio.  

 Sobre o protesto: somente o protesto por falta de pagamento é admitido. Este tem que ser 

feito no prazo de 2 (dois) dias úteis posteriores à data de vencimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protesto

Obrigatório

Avalista

Endossante

Facultativo
Emitente e 

avalista 
respectivo

Vencimento

À vista

A dia certo

A tempo certo da 
data

A tempo certo da 
vista (art 78, LU)

Artigo 78, Lei Uniforme de Genebra- O subscritor de uma nota promissória é responsável 

da mesma forma que o aceitante de uma letra. As notas promissórias pagáveis a certo 

termo de vista devem ser presentes ao visto dos subscritores nos prazos fixados no artigo 

23. O termo de vista conta-se da data do visto dado pelo subscritor. A recusa do subscritor 

a dar o seu visto é comprovada por um protesto (artigo 25), cuja data serve de início ao 

termo de vista. 
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Cheque (Lei 7357/85) 
Na lição de Tarcísio Teixeira, cheque é uma ordem de pagamento à vista, emitida (sacada) 

contra um banco, considerando a provisão de fundos suficientes.  

 O cheque cria três figuras:  

 

O cheque não admite aceite e possui a figura indispensável do banco como sacado. O banco só 

paga a título se o sacado tiver fundos junto a ele, isto é, o banco não é garante do pagamento 

do cheque. Além disso, não avaliza nem endossa o cheque.   

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB 

OAB – I Exame Unificado - 2010 

Acerca da disciplina normativa do cheque, assinale a opção correta. 

a)      A lei veda ao banco sacado a prestação de aval para garantir o pagamento do cheque. 

b)      Admite-se, excepcionalmente, a estipulação de cláusula de juros inserida no cheque. 

c)       A lei admite a emissão de cheque contra banco, instituição financeira ou cooperativa de 

crédito 

d)      Assim como os demais títulos de crédito, o cheque deve ser apresentado para aceite. 

Cheque

emitente 
(sacador)

sacado (banco que 
recebe e efetua a 

ordem de pagamento

portador 
(beneficiário, 

tomador, credor)

Súmula 504, STJ – O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do 

emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia 

seguinte ao vencimento do título.  

Artigo 29, Lei do Cheque (Lei 7357/85) -  O pagamento do cheque pode ser 

garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o 

sacado, ou mesmo por signatário do título. 
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Gabarito: Letra A 

 

Cheque da “mesma praça” X Cheque de “praças diferentes”: 
O cheque da “mesma praça” é aquele em que o município do local do saque e o da 

agência pagadora coincidem. Deve ser apresentado ao sacado para pagamento nos 30 dias 

seguintes após a emissão.  

Quando não existe essa coincidência o cheque é de “praça diferente” e o prazo para 

apresentação é de 60 dias. 

A inobservância dos prazos supracitados acarreta em: perda do direito de crédito em 

face dos avalistas e endossantes (coobrigados) e perda do direito de crédito diante do sacador 

e seus avalistas com a seguinte condição: se, durante o prazo de apresentação havia fundos e, 

terminado esse prazo, não existiam mais fundos por fatos que não dependem da vontade do 

emitente. 

Sobre o protesto: só é admitido na hipótese da falta de pagamento com a condição de 

ter sido feito durante o prazo de apresentação do cheque. 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 

Um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi sacado em 15 de agosto de 2012, na 

praça de Santana, Estado do Amapá, para pagamento no mesmo local de emissão. Dez dias 

após o saque, o beneficiário endossou o título para Ferreira Gomes. Este, no mesmo dia, 

apresentou o cheque ao sacado para pagamento, mas houve devolução ao apresentante por 

insuficiência de fundos, mediante declaração do sacado no verso do cheque. 

Com base nas informações contidas no enunciado e nas disposições da Lei n. 7.357/85 (Lei do 

Cheque), assinale a afirmativa incorreta. 

 a) O apresentante, diante da devolução do cheque, deverá levar o título a protesto por falta 

de pagamento, requisito essencial à propositura da ação executiva em face do endossante. 

 b) O emitente do cheque, durante ou após o prazo de apresentação, poderá fazer sustar seu 

pagamento mediante aviso escrito dirigido ao sacado, fundado em relevante razão de direito. 

 c) O prazo de apresentação do cheque ao sacado para pagamento é de 30 (trinta) dias, 

contados da data de emissão, quando o lugar de emissão for o mesmo do de pagamento. 

 d) O portador, apresentado o cheque e não realizado seu pagamento, deverá promover a ação 

executiva em face do emitente em até 6 (seis) meses após a expiração do prazo de 

apresentação. 

 

Gabarito: Letra A (artigo 47, Lei do Cheque) 
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Cheque pós-datado 
Segundo Tarcísio Teixeira, cheque pré-datado (pós-datado) é aquele em que se fixa um 

vencimento a prazo (uma data futura para ser levado à compensação ou à quitação); no 

entanto, por ser uma ordem de pagamento à vista, poderá ser apresentado ao banco para 

compensação/quitação antes da data. 

 

 

 

 

Modalidades de cheque 

 

Artigo 47, Lei do Cheque - Pode o portador promover a execução do cheque: 

I - contra o emitente e seu avalista; 

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de 
pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o 
cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por 
câmara de compensação. 

 

Súmula 370, STJ – Caracteriza dano moral a apresentação antecipada 

de cheque pré-datado. 

 

  

•Não pode ser pago diretamente ao credor ou portador, ou seja, deve ser 
creditado a uma conta bancária.

•Sua sinalização é a presença de doir traços paralelos no anverso do título

•Artigos 44 e 45 da Lei do Cheque.

Cruzado

•Sacado ou emitido por um banco contra um dos seus próprios 
estabelecimentos em favor de terceiro.Administrativo

•O banco declara sufucuência de fundos na conta bancária do 
emissor, a pedido do credor ou do próprio emitente. 

•Artigo  7º da Lei do Cheque.
Visado

•O emitente ou o portador vedam o pagamento do título em 
dinheiro

Para se levar em 
conta
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Sustação do cheque 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/X Exame/2013 

Laurentino recebeu um cheque nominal sacado na praça de “Z” no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) e pagável na praça de “A”. Vinte dias após a emissão e antes da apresentação 

ao sacado foram furtados vários documentos da residência do tomador, dentre eles o referido 

cheque. Com base nestas informações, assinale a afirmativa correta. 

 a) A medida judicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a contra-

ordem ou oposição, que produz efeito durante o prazo de apresentação. 

 b) A medida extrajudicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a 

sustação ou oposição, que depende da prova da existência de fundos disponíveis. 

 c) A medida judicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a sustação ou 

oposição, que produz efeito apenas após o prazo de apresentação. 

 d) A medida extrajudicial cabível para impedir o pagamento do cheque pelo sacado é a 

sustação ou oposição, que está fundada em relevante razão de direito. 

Gabarito: Letra D (Artigo 36 da Lei do Cheque) 

Duplicata (Lei 5474/1968) 
 Título de Crédito concebido pelo direito brasileiro e oriundo de uma compra e venda 

mercantil e prestação de serviços 

 É emitida pelo vendedor contra o comprador, que irá efetuar o pagamento.  Insta 

salientar que a emissão de duplicata sem causa configura crime. 

 

 

 

•Objetivo: desconstituir a ordem contida no cheque;

•Ato exclusivo do emitente;

•Efeitos: produzem efeitos após o final do prazo de
apresentação, desde que antes do prazo prescricional.

Revogação ou 
contraordem

•Objetivo: impedir que a ordem seja cumprida em favor de quem não
é seu legítimo beneficiário;

•Ato de iniciativa do emitente e do portador legitimado (com aviso
escrito e motivo relevante como furto, roubo e extravio)

Oposição
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 A transmissão se dá pelo endosso e é garantida por aval.  

 Vencimento: à vista ou a dia certo.  

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 

Com relação aos títulos de crédito, assinale a afirmativa correta. 

 a) No endosso de letra de câmbio após o protesto por falta de pagamento, o portador tem ação 

cambiária contra o seu endossante. 

 b) A cláusula não à ordem inserida no cheque impede sua circulação tanto por endosso quanto 

por cessão de crédito. 

 c) O endosso de cheque poderá ser realizado pelo sacado ou por mandatário deste com 

poderes especiais. 

 d) A duplicata pode ser apresentada para aceite do sacado pelo próprio sacador ou por 

instituição financeira. 

 

Gabarito: Letra D (Artigo 6º da Lei 5474/68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 172, Código Penal -  Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à 

mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do 

Livro de Registro de Duplicatas. 
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O aceite é obrigatório. Só pode ser recusado pelo sacado nas seguintes hipóteses: 

avaria ou não recebimento das mercadorias; vícios, defeitos e diferenças na 

qualidade ou quantidade das mercadorias e divergência nos prazos ou nos preços 

ajustados.  

 

 

 

 

Sobre o aceite e o protesto (prazo de 30 dias após o vencimento da duplicata): 

 

 

Modalidades 
de aceite

Ordinário

Comunicação

Por 
presunção

 Art . 6º da Lei 5474/68 - A remessa de duplicata poderá ser feita diretamente pelo vendedor 

ou por seus representantes, por intermédio de instituições financeiras, procuradores ou, 

correspondentes que se incumbam de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu 

estabelecimento, podendo os intermediários devolvê-la, depois de assinada, ou conservá-la em 

seu poder até o momento do resgate, segundo as instruções de quem lhes cometeu o encargo. 

        § 1º O prazo para remessa da duplicata será de 30 (trinta) dias, contado da data de sua 

emissão. 

        § 2º Se a remessa for feita por intermédio de representantes instituições financeiras, 

procuradores ou correspondentes estes deverão apresentar o título, ao comprador dentro de 

10 (dez) dias, contados da data de seu recebimento na praça de pagamento. 
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Acredite em você não desista! 

Protesto

Obrigatório

Sacado e 
seus avalistas

Facultativo

Endossante e 
seus avalistas

Protesto

por falta de 
aceite

de devolução 
do título

por falta de 
pagamento


