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Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça e Negócios Interiores,
Professor Milton Soares Campos
Senhor Ministro
Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o anteprojeto de Código de Obrigações, na parte relativa
aos Títulos de crédito, cuja exposição de motivos passo a apresentar, desincumbindo-me, assim, do honroso encargo com que
fui distinguido.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
1. Com muito acerto afirmou o Prof. JOSÉ FERREIRA DE
SOUZA que o principal legislador, em matéria comercial, é o próprio comerciante.
Realmente, a atividade mercantil, eminentemente dinâmica,
impõe para a sua regulamentação normas flexíveis, amoldáveis
ao "instável comercial" aludido em DEMOGUE e tendo sempre
em mira os fatos económicos de que não devem se distanciar.
Nenhuma reforma da legislação mercantil pode, assim, prosperar sem base nos usos ou costumes e sem acolher as legítimas
necessidades impos.ta.s pelas novas operações suscitadas pelo
progresso comercial e industrial.
Por outro lado, a garantia que deve resguardar os negócios
comerciais não deve ser outorgada com prejuízo de sua rápida
realização.
Conciliar a rapidez e a segurança que devem presidir nas
operações do comércio é tarefa encrespada de dificuldades, mas
que deve ser empreendida e dominada.
2. O instrumental de que se utilizam os comerciantes, notadamente a partir da Idade Média — os títulos de crédito —•
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tem plenamente atingido suas finalidades, mobilizando riquezas
através do processo simples, rápido e seguro: o endosso.
É mais próprio, assim, falar antes em atualização dos dispositivos atinentes aos títulos de crédito do que em reforma, ideia
muitas vezes equívoca e capaz de inspirar receios infundados e
entusiasmos injustificáveis.
Desejamos acentuar: em matéria de títulos de crédito há normas que vera sendo aplicadas com êxito feliz, inexistindo razão
para alterá-las. Se a experiência demonstra a correta aplicação
desse instrumental, não pretendemos alterá-lo por amor ao espírito reformista; mas, por outro lado, não deixaremos de atualizá-lo, sempre que necessário, conforme a recomendação da
prática.
Desponta, assim, a primeira característica do anteprojeto:
atualização ou revisão dos dispositivos legais sobre a matéria,
adaptando-os às necessidades presentes.
3. Outra base importante, em que nos apoiamos, forami as
convenções concluídas em Genebra, em 7 de junho de 1930 e em
19 de março de 1931, e respectivos Protocolos sobre a adoção de
lei uniforme sobre letras de câmbio, notas promissórias e cheques.
A uniformização do direito cambiário internacional é desejo
de juristas de todos os países, o que conduziu vários Estados a
adaptar seu sistema legislativo à Convenção de Genebra, de 1930:
a Alemanha, pela Wechselgesetz, de 21 de junho de 1933; Áustria pela Wechselgesetz, de 18 de agosto de 1932; Dantzig, por
Lei de 24 de junho de 1935; Grécia, por Lei de 31 de agosto de
1931; Itália, pela Lei n.° 1.946, de 28 de dezembro de 1932;
Japão, pela Lei de 31 de agosto de 1932; Holanda, pela Lei de
25 de julho de 1932; Dinamarca, pela Lei n.° 68, de 23 de março
de 1932; Noruega, pela Lei de 27 de maio de 1932; Suécia, pela
Lei de 13 de maio de 1932; Finlândia, pela Lei de 14 de julho
de 1932; Polónia, pela Lei de 28 de abril de 1936; Portugal, pelo
Decreto-lei n.° 26.556, de 30 de abril de 1936.
Não deixamos de examinar o "Proyecto de Ley General de
Titulos Valores y Operaciones Bancarias", da Venezuela, de
1963; a "Ley de Titulos de Credito", do Equador, de 1963; as
novas leis argentinas: Decreto-lei n.° 4.776, de 12 de junho de
1963, sobre o cheque; Decreto-lei n.° 6.601, de 7 de agosto de
1963, sobre "La Factura Conformada"; Decreto-lei n.° 5.965, de
19 de julho de 1963, sobre "La Letra de Cambio y el Pagaré";
o novo regime legal do' cheque no direito uruguaio, Decreto-lei
n." 4.776, de 12 de junho de 1963; o Código de Comércio de

Honduras, de 1955; o Código Civil italiano, de 1942; o Código
das Obrigações da Suíça, revisto em 1936; a Lei Geral de Títulos e Operações de Crédito do México, leis de 31 de dezembro
de 1931 e 21 de janeiro de 1932; texto do Projeto de novo Código de Comércio do México, parte relativa a títulos e operações
de crédito (revisto em 1960, pela Comissão de Legislação e Revisão de Leis da Secretaria de Indústria e Comércio). Mereceram nossa atenção o "Esboço de um Código Comercial Brasileiro,
do Desembargador Vieira Ferreira (1909), o Projeto de Código
Comercial, de Herculano Marcos Inglez de Souza (1915), o "Esboço de anteprojeto de Código Comercial", organizado pelo Desembargador Florêncio de Abreu, os estudos da Superintendência da Moeda e do Crédito sobre a reforma da legislação sobre
cheques.
4. O Decreto n.° 2.044, de 31 de dezembro de 1908, baseado em notabilíssimo anteprojeto do Mestre SARAIVA não se
pode dizer que está velho, pois antecipou, na América, a acolhida
aos princípios da teoria alemã, em matéria cambial, não sendo
profundas as alterações a serem introduzidas com a aplicação
das mencionadas convenções de Genebra.
Pouco antes de terminarmos este anteprojeto, foi publicado
o Decreto-Legislativo n.° 54, de 8 de setembro de 1964, que aprova as seguintes Convenções concluídas em Genebra, a 7 de junho
de 1930, e os respectivos Protocolos:
Convenção para a adoção de uma lei uniforme sobre letras
de câmbio e notas promissórias;
Convenção destinada a regular certos conflitos de lei em matéria de letras de câmbio e notas promissórias.
Foram igualmente aprovadas estas Convenções concluídas
em Genebra, a 19 de março de 1931, e os respectivos Protocolos:
Convenção para a adoção de uma lei uniforme em matéria
de cheques;
Convenção destinada a regular certos conflitos em matéria
de cheques;
Convenção relativa ao imposto de selo em matéria de cheques (Vide "Diário Oficial", Seção I, Parte I, 10 de setembro
de 1964, pág. 8.049).
Estas Convenções só serão integradas ao direito positivo
brasileiro depois do Decreto de promulgação, a ser expedido pelo
Sr. Presidente da República, quando então, passarão a fazer parte
do nosso ordenamento jurídico.

Está, aí, a segunda característica do anteprojeto: adaptar a
legislação brasileira às referidas Convenções de Genebra.

ajuste, tal fato não servirá como defesa idónea em relação a terceiro, excetuacos os casos de má fé ou culpa grave.

5. A terceira característica do anteprojeto é a consolidação
da legislação sobre títulos de crédito, que ele procurou realizar,
facilitando a tarefa de quantos necessitam consultá-la.
As pesquisas feitas conduziram-nos a esta conclusão: de tal
maneira se encontra espalhada essa legislação, que muitos autores
em suas obras não se referem a textos legais, que talvez nem lhes
tenham chegado ao conhecimento.

10. Reconhecemos os documentos representativos de mercadorias, atribuindo ao titular não somente o direito ao recebimento das ali declaradas, mas conferindo-lhe a sua posse e o
poder de disposição delas.

6. Finalmente, o anteprojeto perseguiu objetivos difíceis
mas de grande momento:
a) escoimar dos vários diplomas legais matéria que não se
refere aos títulos de crédito;
b) atualizar vários dispositivos à realidade e necessidade
do meio em que são aplicados;
c) acolher a doutrina que melhor se aproxima dos princípios cardeais dos títulos de crédito, resolvendo, assim, as mais
sérias discussões em torno do tema em tela;
c?) procurar, na jurisprudência, arrimo para a solução dos
litígios, vinculando sempre o desate das questões aos princípios
que presidem à disciplina.
7. O anteprojeto, a fim de reunir todos os títulos de crédito, excluindo documentos a que muitos autores emprestam tal
natureza, partiu de conceito acolhido pela doutrina nacional e estrangeira e já introduzido na legislação de alguns países (México, Equador) . Títulos de crédito são os documentos necessários
ao exercício do direito literal e autónomo neles contidos.
Preconizou-o VIVANTE, servindo-se em parte, do conceito
de BRUNNER.
Procuramos, removendo dificuldades, princípios gerais relativos a todos os títulos de crédito, tarefa espinhosa em face da
diversidade de documentos objeto do Livro II.
8. Fixados os requisitos essenciais, disciplinadas as omissões, passamos a conservar normas decorrentes do próprio instituto: a autonomia e a independência das obrigações cambiais. As
cláusulas desadmitidas foram consideradas não escritas, as alterações do texto do título reguladas, vinculando os signatários posteriores às modificações introduzidas e os anteriores ao original.
9. Cogitou-se do chamado título incompleto: completado
de modo contrário ao convencionado, apesar da inobservância do

11. Não se aplicam aos documentos de legitimação as regras estabelecidas pelo anteprojeto, que os reconhece. O desenvolvimento das atividacles comerciais e industriais há-de provo»
car o aparecimento de outros títulos de legitimação, cuja característica principal é apontada pela doutrina italiana, especialmente por TULLIO ASCARELLI: reside na sua natureza de documentos meramente probatórios e no fato de se destinar a qualificar o
apresentante como contraente originário e, por isso, demonstrado
não se tratar do titular, cessam os efeitos da legitimação.
12. O capítulo II corresponde aos títulos nominativos, que
se não confundem com os títulos nominais. Estes caracterizam-se
pela indicação do nome do beneficiário; aqueles têm a sua propriedade comprovada pela inscrição do nome do titular no livro
do emissor.
Admitindo-se a transformação dos títulos nominativos em ao
portador, possibilitou-se-lhes a transferência pelo endosso em preto, fazendo-se no livro do emissor a averbação devida.
Procurou-se, dessa forma, facilitar a circulação cie tais títulos.
13. Tratando-se dos títulos à ordem, no Capítulo III, validou-se a cláusula "não à ordem", proibitiva do endosso, ensejando, porém, a transferência pela cessão.
Legitimou-se o endosso lançado no anverso do título, se traduzir de modo inequívoco a transferência do título, sem margem
a dúvida, recusado por vários comercialistas, destacando-se, entre
eles, J. X. Carvalho de Mendonça, António Bento de Faria, Waldemar Ferreira, Alfredo Russel, Júlio Pires, Liberato Barroso.
O rigorismo formal não vai ao ponto de se considerar aval
o endosso exarado na face do título, manifestando, inconcussamente, a vontade de endossar.
H. Tornou-se permissível a proibição de novo endosso, não
mais garantindo o endossador o pagamento às pessoas que receberem, em transferência, o título.
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15. O anteprojeto preconiza a entrada, na legislação brasileira, do endôsso-caução, endôsso-garantia, endôsso-penhor ou
endôsso-pignoratício, hoje só estabelecido expressamente pelo
Decreto n." 19.473, de 10 de dezembro de 1930, apesar de, acertadamente, Adroaldo Mesquita da Costa, Ney da Silva Viedemann, Tito Fulgêncio, J. L. Ribeiro de Souza, Magarinos Torres, Pontes de Miranda, José Maria Whitaker e outros já o considerarem como não proibido.
16. Acolhendo regras da Lei Uniforme, considera o anteprojeto que o endosso produz apenas os efeitos de cessão quando
posterior ao protesto por falta de pagamento, ou após expiração
do prazo para interpô-lo, ampliando-se, em consequência, o prazo atual —• o vencimento do título.
17. Estabeleceu-se a presunção — júris tantum — de haver
sido lançado antes de terminado o prazo para o protesto o endosso sem data.
18. Pela primeira vez, procurou-se, em diploma legal, referir-se ao endôsso-fiduciário, de largo emprego nos meios bancários. Dando a aparência de transferência a propriedade do título, na verdade, ele é entregue para cobrança. Representa endôsso-mandato não escrito, legalmente proibido.
Firmou-se regra que possibilita ao endossador, na falência
do endossatário, pleitear, através de ação própria, a restituição
do título.
19. O Capítulo IV refere-se aos títulos ao portador, mantendo os princípios consagrados" pela doutrina e legislação de
quase todos os países. Fulmina de nulidade os títulos ao portador emitidos sem autorização legal, impondo aos emissores multa
correspondente ao dobro do seu valor, sem prejuízo das sanções
penais.
Confere ao possuidor de título não mais. idóneo à circulação,
cm virtude de dilaceração, mas identificável, o direito de obter
do emissor documento equivalente, mediante a restituição do original e o pagamento das despesas.
20. Versa o Capítulo V a garantia cambial típica — o aval.
O aval parcial ou limitado, proibido eni nossa Lei Cambial
(Lei n.° 2.044, de 31 de dezembro de 1908), previsto na Lei Uniforme, está autorizado pelo anteprojeto, devendo ser expresso.
Cortando discussão ainda atual, entende-se na falta de indicação, estar o aval garantindo o sacador ou emitente.

Já está firmado na doutrina dos povos cultos não agirem os
administradores das sociedades comerciais por delegação do corpo
societário, mas em nome delas. Por intermédio dos administradores a sociedade exterioriza a sua vontade. Verdadeiros órgãos
da sociedade responsabilizam seu património, no limite de suas
atribuições, investidos da gestão interna de seus negócios e da
sua representação externa.
Daí haver o anteprojeto, considerando não poderem tercei-'
ros estar sempre a par das modificações introduzidas no contrato
social e terem as pessoas jurídicas plena capacidade cambial, concluído não devam prevalecer contra terceiros as restrições contratuais ou estatutárias.
Deu-se acolhida ao aval antecipado e ao posterior ao vencimento, o primeiro subordinado à existência futura do ato cambial avalisado e atribuindo-se ao segundo efeitos cambiais.
21. O Capítulo VI regula o pagamento mantidas as regras
tradicionais sobre a matéria.
22. O Título II versa sobre a letra de câmbio, dividido em
nove capítulos:
Capítulo I — Da emissão e forma da letra de câmbio.
Capítulo II — Do aceite: permitiu-se o aceite no anverso e
ainda no verso se for, neste caso, inequívoca a declaração. Às
regras da Convenção Uniforme sobre a apresentação foram aproveitadas.
Proibindo-se o aceite de favor, permitiu-se contudo ao aceitante de favor a ação ordinária para pleitear do sacador a restituição da quanitia paga a endossatário de boa-fé.
Menciona o Capítulo III disposições sobre o vencimento da
letra de câmbio encampando as disposições da Lei Uniforme sobre a contagem dos prazos, eliminando as divergências de interpretação.
23. Inovações de relevo se estabelecem no Capítulo IV, que
parte do conceito de ser o protesto ato público e solene, impondo-3he a lei forma escrita — ad substantiam — pelo qual se traduz
a apresentação do título — oportuno tempere et loco — para o
aceite ou pagamento, a fim de serem conservados os direitos de
regresso contra os coobrigados.
Permitiu-se a inserção da cláusula sem protesto, de grande
alcance para os credores, não mais submetidos ao prazo angusto
da apresentação dos títulos a protesto. Por ela, fica o portador
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dispensado de levantar o protesto para poder exercer os seus direitos de ação.
Escrita pelo sacador, a cláusula produz • efeitos quanto a todos os obrigados no título; inserta pelo endossador ou avalista,
somente em relação ao que a lançou.
A norma do artigo 20, da Lei n.° 2.044, de 31 de dezembro
de 1908, de há muito, devido à sua acentuada rigidez, tem criado
as maiores dificuldades aos estabelecimentos bancários e aos seus
clientes.
Daí haver, em 1961, o Deputado Daniel Faraco apresentado
à Câmara Federal, o projeto n. 3.329, contendo esta norma:

25. A pluralidade de exemplares e as cópias das letras de
câmbio constituem matéria do Capítulo VII.
Sacada a letra em várias vias, o pagamento de uma delas é
liberatório, embora não estipulado anular esse pagamento o efeito
das outras.
Tornou-se obrigatória, para quem enviar ao aceite uma das
vias da letra, indicar nas outras o nome da pessoa em cujas mãos
aquela se encontra, devendo esta entregar a letra ao legítimo portador de outro exemplar.
Recusando-se a fazê-lo, o portador deve tirar o protesto.
Assegurado ao portador o direito de tirar cópias do título,
a indicação, no original, da cláusula "Daqui em diante só é válido o endosso na cópia" ou forma equivalente tem por efeito tornar nulo qualquer endosso assinado posteriormente, no original.

"O direito de regresso contra o sacador e os endossadores e, ainda, os respectivos avalistas, é assegurado, desde que o título cambial vencido seja apresentado
a protesto até 60 dias da data do vencimento, salvo
cláusula em contrário, que deverá constar expressamente do título, estabelecendo prazo menor".
O anteprojeto preferiu aproveitar a cláusula sem protesto,
possibilitando ao portador voltar-se contra qualquer signatário do
título, em qualquer tempo, desde que tenha sido inserta pelo sacador e não esteja prescrita a ação.
Entre as vantagens dessa cláusula, admitida na França desde a metade do século XIX, podemos assinalar:
a) afasta a possibilidade de perda do direito regressivo contra coobrigados;
b) evita o descrédito do sacado ou do devedor.
Os departamentos jurídicos dos estabelecimentos de crédito,
apesar de apoiados na melhor doutrina e, entre nós, quase pacífica, não conseguiram convencer os gerentes e banqueiros de que
o protesto não pode, legalmente, importar descrédito do devedor.
Contudo, tão logo saem os editais, lançam-se anotações nas fichas cadastrais dos respectivos devedores.
Há, assim, de um lado, a realidade mercantil e, de outra, a
realidade jurídica, que não consegue vencer esse tabu, hoje difícil
de ser quebrado nos meios comerciais e industriais.
24. O Capítulo V é dedicado ao ressaque.
Subdividido em duas seções, o Capítulo VI, inicialmente,
firma disposições gerais sobre a intervenção, tratando, após, do
aceite e do pagamento por intervenção.

26. O Capítulo VIII regula a prescrição cambial, diminuindo-a para três anos, a contar do vencimento, nas ações contra o
aceitante e seus avalistas. As contra os endossadores, o sacador
e respectivos avalistas prescrevem em um ano, a contar da data
do protesto ou da data do vencimento, em se tratando de letra
com a cláusula "sem despesas".
Já as ações dos endossadores uns contra os outros e contra
o sacador prescrevem em seis meses, contados do dia em que o
endossador pagou ou em que foi acionado.
Prescreveu-se que a interrupção da prescrição somente prevalece com respeito à pessoa contra a qual se suscita.
Procurando evitar repetições, o Capítulo IX dispôs no sentido de aos demais títulos serem aplicadas, quando não lhes contrariar a natureza e no que couber, as disposições consagradas
à letra de câmbio.
27. O Título III, dedicado à Nota Promissória confirma o
princípio, que a jurisprudência sem razão tem afastado, segundo
o qual a nota promissória emitida ao portador é nula, não podendo valer como título de crédito. Ela, para valer como papel de
crédito, terá de nascer com todos os requisitos legais.
Procurou-se, assim, afastar a fraude fiscal, desadmitindo sejam tais títulos emitidos sem indicação do beneficiário, pois representam promessa de pagamento.
28. Dividido em cinco Capítulos, o Título IV refere-se ao
cheque, tomando-se por base não apenas a Convenção de Genebra, mas ainda longos estudos procedidos pela Superintendência
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da Moeda e do Crédito, teses apresentadas em vários conclaves
("Congresso Nacional de Bancos"), além de inúmeros trabalhos
de juristas nacionais e estrangeiros sobre a matéria — Waldemar Ferreira, Rodrigo Octavio, Pontes de Miranda, Egberto Lacerda Teixeira, Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto, Paulo de
Lacerda, Bouterron, Sagunto Perez Fontana e muitos outros.
Estabeleceu-se somente poder ser emitido cheque contra estabelecimentos bancários (bancos, casas bancárias e cooperativas
de crédito).
O anteprojeto acolheu o visamento do cheque.
Não previsto na atual lei, o cheque visado é de largo uso nos
meios bancários, principalmente no pagamento de duplicatas descontadas em estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi sacado. A realidade comercial consagrou-o não obstante
a existência do instituto da marcação.
Contra o cheque visado têm se levantado doutos comercialistas ( J . X. Carvalho de Mendonça, Rodrigo Octavio), ao passo
que Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto afirma agasalhar a nossa
lei o visamento, no art. 8.°, da Lei n." 2.591, de 7 de agosto
de 1912.
Na verdade, o visto é criação da praxe bancária, hoje assentada em algumas praças do país (Rio, Distrito Federal, São
Paulo, Salvador, Goiânia) e, em consequência, com força de lei.
O anteprojeto, ao procurar incorporar o visamento à legislação nacional atende a velha aspiração dos meios bancários, do
comércio e da indústria, pondo fim à falta de proteção jurídica em
que se encontram os cheques visados nas praças onde não se fez
ainda o assentamento deste uso.
Foi criado o cheque "para ser creditado", em que o registro
na escrita do sacado vale como pagamento.
O cheque-circular, também conhecido como cheque de viagem, cheque-turista, cheque-viajeiro, cheque de turismo, que começa a ser largamente usado em todo o território nacional também mereceu regulamentação, deixando-se ao Conselho Monetário Nacional o poder de autorizar e controlar a sua emissão por
parte dos estabelecimentos bancários.
Sendo o cheque ordem de pagamento em dinheiro e à vista,
o anteprojeto considera pagável no dia da apresentação o cheque
com data posterior ao dia da emissão real, evitando praxe ilegal
de se transformar o cheque em promessa de pagamento, com evidente escopo fraudulento.

29. O Título IV, atinente à Duplicata, está subdividido em
quatro Capítulos.
A atual lei foi alterada, pois não mais corresponde às necessidades do comércio e da indústria, possuindo dispositivos de ordem fiscal que não devem constar de lei comercial.
Consolidou-se a legislação sobre duplicatas, incluindo-se a
Lei n.° 4.068, de 9 de junho de 1962, que autoriza a emissão
desses títulos por parte de empresas construtoras, quando a obra
estiver totalmente concluída ou, tratando-se de obra que conste
de partes distintas ou se determine por medida, após a conclusão
de cada parte ou verificação da medição.
A duplicata de favor, reconhecida nos meios bancários como
título é desprovido de segurança, pois não é lastreado; em período
de combate à inflação deve ser ainda mais atacado. Daí impor
o anteprojeto aos signatários do título, solidariamente, multa correspondente ao dobro do seu valor.
O grave problema da não devolução das duplicatas, que perturba os meios comerciais foi enfrentado, atribuindo-se multa correspondente ao valor do título aos que ilegalmente as retiverem.
30. O Título VI consolida a legislação sobre as debêntures,
abandonando a expressão "obrigações ao portador", pouco técnica, pois não são estas as únicas obrigações ao portador. Demais
disso, na linguagem do mercado mobiliário já está consagrada a
palavra debênture.
31. O Título VII trata do conhecimento de depósito e o
warrant, apresentando poucas alterações de forma ao Decreto
n.° 1.102, de 21 de novembro de 1903, de autoria do Mestre J.
X. Carvalho de Mendonça.
As letras hipotecárias, objeto do Título VIII, hoje em franco desuso, foram conservadas em virtude da sua utilização no
Estado da Guanabara. Alteraram-se, quanto à forma, os dispositivos do Decreto n.° 370, de 2 de maio de 1890, consagrados às
letras hipotecárias.
32. O Capítulo IX recebeu as letras imobiliárias, em breve
a serem colocadas no mercado pelo Banco Nacional de Habitação e pelas sociedades de crédito imobiliário.
Não se conhecendo ainda na prática as vantagens ou desvantagens da lei que disciplinou a matéria, o anteprojeto apenas
repetiu, sem alterações, os dispositivos legais sobre o assunto.
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33. O Conhecimento de transporte, Conhecimento de carga ou Conhecimento de frete foi tratado no Título X, que seguiu
o Decreto n." 19.473, de 10 de dezembro dê 1930, de autoria do
douto comercialista Waldemar Martins Ferreira. Merece encómios a posição assumida pelo legislador brasileiro que, desde 1930,
unificou as regras sobre todos os conhecimentos, de acordo com
o anteprojeto do saudoso Mestre paulista.
34. O último Título — XI — cuida dos títulos emitidos
pelos agricultores e pecuaristas, afastando aqueles de que só se
tem conhecimento ao ler a lei que os regula — a cédula rural hipotecária, a cédula rural pignoratícia e hipotecária, — mantidos
os dispositivos sobre a cédula rural pignoratícia, nota de crédito
rural e promissória rural, com ligeiras alterações à Lei n.° 3.253,
de 27 de agosto de 1957.
35. O anteprojeto retirou das leis que disciplinam os diferentes título de crédito, matéria de ordem fiscal, processual, penal
e, também, a relativa aos conflitos de leis, já disciplinadas no
excelente anteprojeto do Professor Haroldo Valladão sobre "Lei
Geral de Aolicação das Normas Jurídicas".

,,

'

„

,

36. Procurei, na elaboração do anteprojeto, entrar em contato com todas as classes interessadas na matéria nele versada,
a fim de que a experiência corrija o texto distanciado da realidade e que legítimos interesses fossem suficientemente protegidos»
Este singelo esboço poderá ter pelo menos um efeito: suscitar discussões em torno dos assuntos examinados. Obra resultante de laboriosa pesquisa, o Relator e a Comissão Revisora acolherão, com vivo interesse e real prazer, as sugestões e críticas
que nos forem remetidas.
Bastaria a possibilidade de reformular-se a legislação comercial brasileira, na parte atinente aos títulos de créditos, com
base nas críticas e propostas que alterarem parcial ou totalmente
nosso modesto trabalho para justificar nossa tarefa, ensejando
revisão que todos reclamam e que tarda.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1964.
THEOPHILO DE AZEREDO SANTOS

ANTEPROJETO

LIVRO II
DOS TÍTULOS DE CRÉDITO

DISPOSIÇÃO

PRELIMINAR

Art. 1." Este livro regula, ,sem prejuízo das demais disposições aplicáveis
deste Código, os títulos de crédito.
Título l
DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2.° Títulos de crédito são os documentos necessários ao exercício
do direito literal e autónomo neles contidos.
Art. 3.* Os documentos referidos neste Título somente produzirão os
efeitos previstos quando contenham os requisitos exigidos.
Paráqrafo úrvco. A omissão de tais requisitos não prejudicará a validade
do negócio jurídico que deu origem ao titulo.
Art. 4.' Sem prejuízo do disposto para as diversas classes de títulos
de crédito, deverão ser satisfeitos os seguintes requisitos:
I — a denominação do título;
II — a data e o lugar da emissão;
III — os direitos que o título confere;
IV — o lugar do cumprimento da obr gação ou do exercício dos direitos, e
V — a assinatura do próprio punho do sacador ou do mandatário especial.
Art. 5" Não se mencionando o lugar da emissão, ter-se-á como tal o
domicílio do sacador.
Art. 6.9 Não se mencionando o lugar do cumprimento da obrigação,
t/r-se-á como tal o domicílio do sacador e se este tiver vários domicílios, os
direitos serão exigíveis em qualquer deles, à escolha do tomador.
Art. 7° Aquele que assina declaração cambial como mandatário ou representante legal de outrem, sem estar devidamente autorizado, fica por ela
pessoalmente obrigado.
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Art. 8." Presume-se mandato ao portador para inserir a data e o lugar
dò saque, no titulo que não os contiver.
Art. 9.° Os requisitos são considerados lançados ao tempo da enrssão
do título.
Parágrafo único. A prova em contrário será admitida no caso de máfé do portador.
Art. 10. Pode obrigar-se por título de crédito quem tem capacidade
civil.
Art. 11. As obrigações cambiais são autónomas e independentes umas
das outras.
Parágrafo único. O signatário da declaração cambial fica, por ela, vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento do título
sem embargo da falsidade, falsificação ou nulidade de qualquer assinatura.
Art. 12. Para os efeitos cambiais são cons'deradas não escritas:
I — a cláusula de juros;
II — a cláusula proibitiva do endosso, a excludente da responsabilidade
pelas despesas, e qualquer outra dispensando a observância dos
termos e das formalidades prescritas neste Código;
III — a cláusula proibitiva da apresentação do título ao sacado;
IV — a cláusula excludente ou restritiva da responsabildade, e qualquer
outra beneficiando o devedor ou o credor, além dos limites fixados
neste Código.
Parágrafo único. Não é título de crédito o documento em que o emitente exclui ou restringe a sua responsabilidade cambial.
Art. 13. No caso de alteração do texto do título, os signatários posteriores a ela obrigam-se segundo os termos modificados e os anteriores de
acordo com o original.
Parágrafo único. Quando não se puder comprovar jse a assinatura foi
lançada antes ou depois da retificação, presume-se tê-lo sido antes.
Art. 14. Se o título, incompleto ao ser emitido, for completado de modo
contrário ao convencionado, a inobservância do ajuste não poderá ser oposta
ao adquirente do título, salvo se, na aquisição, procedeu de má-fé ou cometeu
culpa grave.
i
Art. 15. Os títulos representativos de mercadorias atribuem ao possuidor
o direito ao recebimento das especificadas, a sua posse e o pcder de dispor
delas.
Art. 16. AS normas deste título não se aplicam aos documentos que
servem somente para identificar o direito à prestação ou consentir na sua transferência sem a observância das formas prescritas para a. cessão.
CAPÍTULO n

DOS TÍTULOS NOMINATIVOS
Art. 17. São títulos nominativos os expedidos a favor de pessoa cujo
nome está assentado no registro do emissor.
Art. 18. O emissor não está obrigado a reconhecer como legítimo
proprietário senão quem figure como tal, no registro.

Art. 19.
portador.

Os títulos nominativos podem ser transformados em títulos ao

Art. 20. O,s títulos nominativos só podem ser transferidos através de
endosso em preto e feita no livro do emissor a devida averbação.
CAPÍTULO

III

DOS TÍTULOS À ORDEM
Art. 21. Títulos à ordem são os emitidos a favor de pessoa determinada
e transferíveis, com a sua entrega, pelo endosso.
Art. 22. O tomador de título de crédito à ordem pode impedir seu
endosso mediante cláusula expressa, sendo possível sua transferência em instrumento de cessão.
Art. 23. A transmissão do título à ordem por cessão sub-roga o cessionário em todos os direitos conferidos pelo titulo, sujeitando-o a todas as exceções
pessoais que o obrigado poderia opor ao cedente, anteriormente à cessão.
Parágrafo único. O cessionário tem o direito de exigir a entrega do
titulo.
Art. 24. O endosso transmite a propriedade do título.
Parágrafo único. Para a validade do endosso é suficiente a assinatura
do próprio punho do endossador ou do mandatário especial, no verso do título,
no seu anverso, desde que traduza de modo inequívoco a transferência ou,
ainda, em folha ligada ao título.
Art. 25. O endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitante
ou não, do sacador, ou de qualquer outro coobrigado.
Parágrafo único. Estas pessoas podem endossar novamente o título.
Art. 26. O endosso deve ser puro e simples.
§ 1." Qualquer condição a ele subordinada considera-se não escrita.
§ 2." O endosso parcial é nulo.
§ 3." O endosso 'ao portador vale como endosso em branco.
Art. 27. O endosso pode não designar o beneficiário, ou consistir simplesmente na assinatura do endossador (endosso em branco) . Neste último
caso, o endosso, para ser válido, deve ser escrito no verso do título ou em
folha anexa.
Art. 28. O endosso transmite todos os direitos derivados do título. Se
o endosso for em branco, pode o portador:
a) preencher o espaço em branco com o seu nome ou de outra pessoa;
b) endossar novamente o título, em branco ou a favor de outra pessoa;
c) remeter o título a terceiro, sem preencher o espaço em branco e sem
endossá-lo.
|
Art. 29. O endossador, salvo cláusula em contrário, é garante tanto
-da 'aceitação como do pagamento do título.
Parágrafo único'. O endossador pode proibir novo endosso e, neste caso,
não garante o pagamento às pessoas às quais o título for posteriormente endossado.
'
i i i
Art. 30. O portador do título é considerado legítimo se justificar o seu
direito em razão de uma série ininterrupta de endossos, ainda sendo' o último
em branco.
.« i .!,,i ;..!"'• L». LeU i
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§ 1.» Os endossos riscados ou cancelados consideram-se não escritos.
§ 2.' Quando o endosso em branco é seguido de outro endosso, presume-se tenha o signatário deste adquirido o título em branco.
§ 3.° Se uma pessoa foi desapossada de título de crédito, o portador,
desde que justifique o seu direito pela maneira indicada no parágrafo anterior,
não está obrigado a restituí-la, salvo se o adquiriu de má-fé ou se, ao fazê-lo
cometeu falta grave.
Art. 31. As pessoas acionadas em virtude de título de crédito não
podem opor ao portador as exceções fundadas em relações pessoais delas com
o sacador ou com os portadores anteriores, salvo na hipótese de o portador,
ao adquirir o título, ter procedido conscientemente em prejuízo do devedor.
Art. 32. Quando o endosso contiver a menção «valor a cobrar», «para
cobrança», «por procuração» («P.p.»), ou qualquer outra indicando simples
mandato, pode o portador exercer todos o,s direitos derivados do título, mas
só pode endossá-lo na qualidade de procurador.
§ 1.* Os coobrigados só podem invocar contra o portador as exceções
oponíveis ao endossador.
§ 2.° O mandato resultante de endosso por procuração não se extingue
por morte ou sobrevinda incapacidade legal do mandatário.
Art. 33. Quando o endosso contiver a menção «valor em garantia»,
«valor em penhor» ou qualquer outra menção indicativa do penhor, o portador
pode exercer todos os direitos derivados do título, mas o endosso por ele
lançado só vale como endôsso-mandato.
Parágrafo único. Os coobrigados não podem invocar contra o portador
as exceções fundadas em relações pessoais deles com o endossador, salvo a
hipótese de ter o portador, ao receber o título, procedido conscientemente em
prejuízo do devedor.
l |
Art. 34. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos
do anterior.
l , |,.j -.j':-.!-:]., |
§ 1.° Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento
ou realizado após findo o prazo fixado para o protesto, produz apenas os
efeitos de cessão.
j t i
§ 2." Salvo prova em contrário, presume-se ter sido o endosso sem data
lançado antes de terminado o prazo fixado para o protesto.
Art. 35. Endôsso-fiduciário é o aparentemente translativo da propriedade, tendo, entretanto, o título sido entregue ao endossatário para ser providenciada a sua cobrança.
Parágrafo único. Na falência do endossatário, o endossador tem direito
à restituição do título, através de ação própria.

Art. 38. O emissor exonera-se pagando a quem lhe apresentar o títu!o,
esteja ou não autorizado a dele dispor.
Art. 39. Ao portador de boa-fé, não poderá o subscritor outra defesa
opor, além da fundada em nulidade interna ou externa do título, o-a em direito
pessoal do emissor, contra o portador.
Art. 40. O subscritor não será obrigado a pagar senão à vista do título,
salvo se este for declarado nulo.
Art. 41. Os títulos ao portador contendo a obrigação de pagar quantia
em dinheiro somente poderão ser postos em circulação nos casos previstos em
lei e de acordo com as regras nela previstas.
Art. 42. Os títulos ao portador emitidos sem autorização legal serão
nulos, estando o emissor sujeito à multa correspondente ao dobro do seu valor,
além das sanções previstas na legislação penal.
Art. 43. O possuidor de título idóneo à circulação, em virtude de sua
dilaceração, porém identificável, tem o direito de obter do emissor título equivalente, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas.
Art. 44. Ilegítimo será o pagamento dos títulos perdidos-ou extraviados.
Art. 45. O proprietário de títulos ao portador, deles desapossado por
motivo estranho à sua vontade, poderá, mediante intervenção judicial, obter
novos titules e impedir sejam paços a outrera o capital e os rendimentos.

:

CAPÍTULO IV

DOS TÍTULOS AO PORTADOR
Art. 36. São títulos ao portador os não emitidos a favor de pessoa
determinada, ainda não mencionando a cláusula ao portador e se transferem
pela tradição.
Art. 37. A subscrição de título ao portador obriga o emissor a pagá-loa quem lho apresentar, ainda quando entre em circulação1 contra a vontade do
subscritor.

CAPÍTULO v

DO AVAL
Art. 46. O pagamento de titulo de crédito pode ser, no todo ou em
parte, garantido por aval.
Parágrafo único. Esta garantia é dada por terceiro ou signatário do
titulo.
, j
Art. 47. Para a validade do aval, é suficiente a assinatura do próprio
punho do avalista ou do mandatário especial, no verso, anverso do título
ou em folha anexa.
;
Parágrafo único. Exprime-se, ainda, pela assinatura do avalista antecedida das palavras «bom para aval» ou equivalentes.
Art. 48 . O aval deve indicar a pessoa avalizada.
Parágrafo único'. Na falta de indicação, entender-se-á estar garantido o
sacador.
Art. 49. O avalista é responsável da mesma maneira que o avalizado.
Parágrafo único. Mantém-se o aval íntegro, ainda no caso de ser nula'
a obrigação garantida, se não se tratar de vício de forma.
Art. 50. O avalista que paga fica sub-rogado nos direitos derivados do
título contra a pessoa a favor de quem foi dado e contra os obrigados anteriores .
Art. 51. Na falta da indicação do valor, entende-se garantir o aval a
totalidade do título.
t
Art. 52. Os administradores, diretores ou gerentes de pessoas jurídicas,
pelo simples fato de sua eleição ou nomeação reputam-se autorizados a subs-
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crever títulos de crédito em nome delas, não prevalecendo, perante terceiros,
as restrições estatutárias.
Art. 53. Considera,tn-se sempre simultâneos ou conjuntos os avais em
branco e superpostos.
Art. 54. É legítimo o aval antecipado, condicionando-se, porém, a sua
validade à existência futura do ato cambial do avalizado.
Parágrafo único. A recusa total ou parcial do aceite nenhuma influência
exercerá sobre a responsabilidade do avalista, que independentemente do aceite
assumiu a obrigação de garantir o pagamento do título.
Art. 55. O aval posterior ao vencimento terá os mesmos efeitos cambiais
do prestado durante a fase de circulação do título.
CAPÍTULO vi
DO PAGAMENTO
Art. 56. Presume-se vàliamente desonerado aquele quê paga o título no
vencimento sem oposição, salvo se houver fraude ou falta grave.
'§ l* A oposição ao pagamento somente é admissível no caso de extravio
do título, falência ou incapacidade do portador para recebê-lo.
§ 2" Quem paga está obrigado a verificar a regularidade da sucessão
dos endossos, e não assinatura dos endossadores.
Art, 57. O beneficiário do título deve apresentá-lo, para o exercício
do direito nele consignado.
§ l' Em caso de pagamento, deve entregá-lo.
§ 2' Quem paga pode exigir a respectiva quitação no título ou na folha
anexa.
Art. 58. O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial.
Parágrafo único. No caso de pagamento parcial, deve ser feita esta
menção no próprio título, dando-se a devida quitação.
Art. 59. O portador não está obrigado a receber o pagamento antes
do vencimento do título.
Parágrafo único. Aquele que paga título, antes do respectivo vencimento,
fica responsável pela validade desse pagamento.
Art. 60. O título deve ser pago na moeda indicada.
§ l" Estipulado no título o pagamento em moeda sem curso legal no
lugar do pagamento, pode a sua importância ser paga na moeda do país,
segundo o seu valor no dia do vencimento.
§ 29 Se o devedor está em atraso, pode o portador, à sua escolha, pedir
seja feito o pagamento do título na moeda do país ao câmbio do dia do vencimento ou ao câmbio do dia do pagamento.
'§ 3' A determinação do valor da moeda estrangeira será feita segundo
os usos do lugar de pagamento.
§ 49 O sacador pode, todavia, estipular seja calculada a soma segundo
câmbio fixado no título.
'§ 5' Não se aplicam as regras dos parágrafos anteriores quando o sacador estipular seja efetuado o pagamento em moeda especificada (cláusula de
pagamento efetiva em moeda estrangeira).
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§ 6' Se a importância do título indicar moeda da mesma denominação,
mas de val.or diferente no país de emissão e no de pagamento, presume-se
feita referência à moeda do lugar de pagamento.
Art. 61. O pagamento feito pelo aceitante ou pelos respectivos avalistas
desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados.
§ l* O pagamento feito pelo sacador, pelos endossadores ou respectivos
avalistas, desonera da responsabilidade cambial os coobrigados posteriores.
§ 2.° O endossador ou o avalista, que paga ao endossatário ou ao avalista
posterior, pode riscar o próprio endosso ou aval e os dos endossadores ou
avalistas posteriores.
Art. 62. Se o pagamento do titulo não for exigido no vencimento, o
devedor tem a faculdade de depositar o seu valor, por conta e risco do
portador.
Art. 63. Sobrevindo força maior, a apresentação do título, para aceite
ou pagamento deve ser feito logo após cessar o impedimento.
Art. 64. Não indicada a época do vencimento, o título será pagável
à vista.

Título n
DA LETRA DE CÂMBIO
CAPÍTULO I

DA EMISSÃO E FORMA DA LETRA DE CAMBIO
Art. 65. A letra de câmbio deve conter estes requisitos, lançados, por
extenso:
I — a denominação «letra de câmbio» ou a denominação equivalente
na língua em que for emitida;
II — a soma de dinheiro a pagar;
III — o nome da pessoa que deve pagá-la (sacado);
IV — o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;
V — a indicação da data em que, e do lugar onde a letra é passada;
VI — a assinatura do próprio punho do sacador ou do mandatário especial.
Art. 66. Não será letra de câmbio ó escrito a que faltar qualquer dos
req'uisito,s enumerados no artigo anterior, salvo nos seguintes casos:
a) a letra em que se não indique a época de pagamento entende-se
pagável à vista;
b) na falta de indicação especial, o lugar designado ao lado do nome
do sacado considera-se como sendo o do pagamento, e, ao mesmo tempo, o do
domicilio do sacado;
c) a letra sem indicação do lugar onde foi passada considera-se como
tendo-o sido no lugar designado, ao lado do nome do sacador.
Art. 67. A letra pode ser:
a) à oídem do próprio sacador;
è) sacada sobre o próprio sacador e
c) sacada por ordem e conta de terceiro.
Art. 68. A letra pode ser pagável no domicilio de terceiro, quer na
localidade onde o sacado tem o seu domicílio, quer em outra localidade.
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Art. 69. Em letra pagável à vista ou a um certo termo de vista, pode
ó sacador estipular vencer a sua importância juros.
§ 1° A taxa de juro deve ser indicada no título; na falta de indicação
a cláusula de juros é considerada como não escrita.
§ 2' Os juros contam-se da data da letra, se outra não for indicada.
Art. 70. Se na letra a indicação da quantia a satisfazer achar-se feita
por extenso e em algarismo, e houver divergência entre um e outra, prevalece
a que estiver feita por extenso.
Parágrafo único. Se na letra a indicação da quantia a satisfazer achar-se
feita por ma's de uma vez, quer por extenso, quer em algarismos, e houver
divergências entre as diversas indicações prevalecerá a quantia inferior.
Art. 71. O sacador é garante tanto do aceite como do pagamento da
letra.
Parágrafo único. O sacado pode exonerar-se da garantia do aceite, mas
toda e qualquer cláusula pela qual ele se exonere da garantia de pagamento
considera-se não escrita.
Art. 72. Se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido
completada contrariamente aos acordos realizados, não pode a inobservância
dessa convenção ser motivo de oposição ao portador, salvo se este tiver adquirido
a letra de má-fé ou, adquirindo-a, tenha cometido falta grave.

Art. 78. O aceite é escrito no verso ou anverso da letra. Exprime-se
pela palavra «aceite» ou outra equivalente.
§ l' O aceite é assinado pelo sacado ou seu procurador especial.
§ 2' Vale como aceite a simples assinatura do sacado aposta no anverso
da letra.
i
' j
§ 3' Quando se trate de letra pagável a tempo certo de vista, ou que
deve ser apresentada ao aceite dentro de prazo determinado por estipulação
especial, o aceite deve ser datado do dia em que foi dado, salvo se o portador
exigir seja a data da apresentação.
§ 4' A falta da data, o portador, para conservar os seus direitos de
recurso contra os endossadores e o sacador, deve verificar essa admissão
por proteto, feito em tempo útil.
Art. 79. O aceite é puro e simples, mas o sacado pode limitá-lo a
parte da importância acada.
Parágrafo único. Qualquer outra modificação introduzida no enunciado
da letra equivale a recusa do aceite, ficando o aceitante, todavia, obrigado nos
termos do seu aceite.
Art. 80. Quando o sacador tiver indicado na letra lugar de pagamento
diverso do domicílio do sacado, sem designar terceiro em cujo domicílio o
pagamento deve efetuar-se, o sacado pode designar no ato do aceite a pessoa
que deve pagar a letra.
§ l 5 Na falta desta indicação, considera-se obrigado o aceitante a efetuar
o pagamento no lugar indicado na letra.
§ 29 Se a letra é pagável no domicílio do sacado, este pode, no ato do
aceite, indicar, para ser efetuado o pagamento, outro domicílio no mesmo
local.

CAPÍTULO II

DO ACEITE
Art. 73. A letra pode ser apresentada até a data do vencimento, ao
aceita do sacado, no seu domicilio, pelo portador ou por simples detentor.
Art. 74. O sacador pode, em qualquer letra estipular que ela será
apresentada ao aceite, com ou sem fixação de prazo.
§ l' Pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite, salvo
se se tratar de título pagável em domicilio de terceiro, ou de letra pagável
em localidade diferente da do domicílio do sacado ou de letra sacada a tempo
certo de vista.
§ 2' Também pode o sacador proibir a apresentação ao aceite dentro
de determinado prazo.
Art. 75. O endossador pode estipular dever a letra ser apresentada ao
aceite, com ou sem fixação de prazo, salvo se ela tiver sido declarada não
aceitável pelo sacador.
Art. 76. A letra a tempo certo de vista deve ser apresentada ao
aceite dentro do prazo de um ano da sua data.
§ l 9 O sacador pode reduzir ou estipular prazo maior.
§ 2' Esses prazos podem ser reduzidos pelos endossadores.
Art. 77. O sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma
segunda vez no dia seguinte ao da primeira apresentação.
§ l 9 Os interessados só podem ser admitidos a pretender que não foi
dada satisfação a este pedido no caso dele figurar no protesto.
§ 2' O portador não está obrigado a deixar nas mãos do aceitante a
letra apresentada ao aceite.

Art. 81. Se o sacado, antes da restituição da letra, riscar o aceite dado,
considera-se-o como recusado.
§ l' Salvo prova em contrário, a anulação do aceite considera-se feita
antes da devolução da letra.
§ 2" Se, poréin, o sacado tiver informado por escrito o portador ou
qualquer outro signatário da letra de que a aceita, fica obrigado para com
estes, nos termos do seu aceite.
Art. 82. Vale como aceite a assinatura de nome abreviado, pseudónimo
ou fantasia, se a rcdação do título não exigir a apresentação de outras provas.
Art. 83. Indicando o aceite valor maior do que o saque, considera-se
obrigado o aceitante até o valor do título.
Art. 84. É legítimo o aceite de pessoa já obrigada no título, se não
houver oposição do seu possuidor.
Art. 85. É proibido o aceite de favor.
Art. 86. Desassiste ao aceitante de favor ação cambial contra o sacador,
mas, através de ação ordinária, dele poderá pleitear a restituição da quantia
paga a endossatário de boa-fé.
CAPÍTULO III

DO VENCIMENTO
Art. 87. A letra pode ser passada:
I — À vista;
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II — A dia certo;
III — A tempo certo de data;
IV — A tempo certo de vista.
Parágrafo único. As letras, quer com vencimentos diferentes, quer com
vencimentos sucessivos, são nulas.
Art. 88. A letra à vista é pagável à apresentação. Deve ser apresentada
a pagamento dentro do prazo de um ano, a contar da sua data.
§ l' O sacador pode reduzir este prazo ou estipular outro mais longo.
Estes prazos podem ser reduzidos pelos endossadores.
§ 2' O sacador pode estipular não dever a letra pagável à vista ser
apresentada a pagamento antes de certa data. Nesse caso, o prazo para a
presentação conta-se dessa data.
Art. 89. O vencimento de letra a tempo certo de vista determina-se
quer pela data do aceite, quer pela do protesto.
Parágrafo único. Na falta de protesto, o aceite não datado entende-se
tendo sido dado no último dia do prazo para a apresentação ao aceite.
Art. 90.
O vencimento de letra sacada a um ano ou mais meses de
data ou de vista será na data correspondente ao mês em que o pagamento se
deve efetuar.
§ l' Na falta de data correspondente o vencimento será no último dia
desse mês.
§ 2' Quando a letra é sacada a um ou mais meses e meio de data ou
de vista, contam-se primeiro os meses inteiros.
'§ 3' Se o vencimento for fixado para o princípio, meado ou fim do
mês, entende-se ser vencível a letra no primeiro dia, no dia quinze ou no
último dia desse mês.
§ 4° As exp-essões «oito dias» ou «quinze dias» entendem-se não como
uma ou duas semanas, mas como prazo de oito ou quinze dias efetivos.
§ 59 A expressão «meio mês» indica prazo de quinze dias.
Art. 91. Quando a letra é pagável em dia certo e lugar onde o calendário é diferente do vigente no lugar de emissão, a data do vencimento é
considerada fixada segundo o calendário do lugar do pagamento.
§ l* Quando a letra sacada entre duas praças com calendários diferentes
é pagável a tempo certo de vista, o dia da emissão correspondente ao do
calendário do lugar de pagamento, para o efeito da determinação da data do
vencimento.
§ 2" Os prazos de apresentação das letras são calculados segundo as regras
dos parágrafos anteriores.
§ 3' As regras deste artigo não se aplicam, se cláusula da letra ou ate
simples enunciado do título indicar a intenção de adotar normas diferentes.
CAPÍTULO IV

DO PROTESTO
Art. 92. O portador da letra pode exercer os seus direitos de açEo
contra os endossadores, sacador e outros coobrigados:
a) no vencimento;
b) se o pagamento não foi efetuado;
c) antes do vencimento, nos seguintes casos:
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I — se houve recusa total ou parcial de aceite;
II — na falência do sacado, na suspensão de seus pagamentos, embora
não verificada por sentença, ou quando tiver sido promovida, sem resultado,
execução dos seus bens;
III — nos casos de falência do sacador de letra que não deve ser aceita.
Art. 93. A recusa do aceite ou de pagamento deve ser comprovada
por ato formal-protesto por falta de aceite ou de pagamento.
Art. 94. O protesto por falta de aceite deve ser feito nos prazos fixados
para a apresentação do titulo ao aceite.
Parágrafo único. Se no caso do art. 71, a primeira apresentação da
letra tiver sido feita no último dia do prazo, pode fazer-se ainda o protesto
no dia seguinte.
Art. 95. O protesto por falta de pagamento de letra pagável a dia
certo ou a tempo certo de data ou de vista deve ser feito em um dos dois
dias úteis seguintes àquele em que a letra deve ser paga.
Parágrafo único. Em se fatando.de letra pagável à vista, o protesto
deve ser feito nas condições indicadas no artigo anterior para o protesto
por falta de aceite.
Art. 96. O projeto por falta de aceite dispensa a apresentação para
pagamento e o protesto por falta deste.
Art. 97. No caso de falência do sacado, quer seja aceitante, quer não,
ou no caso de lhe ter sido promovida, sem resultado, execução dos bens,
o portador da letra só pode exercer o seu direito de ação após a apresentação
da mesma ao sacado para pagamento e depois de tirado o protesto.
Art. 98. No caso de falência declarada do sacado ou do sacador, em se
tratando de letra não aceitável, a certidão da sentença declaratória da falência
é suficiente para que o portador do título possa exercer o seu direito de ação.
Art. 99. O portador deve avisar da falta de aceite ou de pagamento o
seu endossador e o sacador, dentro dos quatro dis úteis seguintes ao dia do
protesto ou da apresentação, no caso de conter a letra a cláusula «sem
despesas».
§ l' Cada um dos endossadores deve, por Sua vez, dentro dos dois
dias úteis seguintes ao da recepção do aviso, informar o seu endossador do
aviso recebido, indicando os nomes e endereços dos que enviaram os avisos
precedentes, e assim sucessivamente, até se chegar ao sacador.
§ 2' Os prazos referidos neste artigo contam-se a partir da recepção
do aviso precedente.
§ 3' Quando, em conformidade com o disposto neste artigo e em seu
'§ l" avisou-se signatário da letra, deve comunicar-se também seu avalista
dentro do mesmo prazo.
§ 4" No caso do endossador não ter indicado o seu endereço, ou de o
ter feito de maneira ilegível, basta seja o aviso enviado ao endossador précedente.
§ 5' A pessoa obrigada a dar o aviso pode fazê-lo por qualquer forma,
mesmo pela simples devolução da letra.
'§ 6Ç Deverá ser feita a prova da remessa do aviso no prazo prescrito.
Considerar-se-á o prazo observado se a carta contendo o aviso tiver sido
postada a tempo.
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'§ 7* A pessoa que não der o aviso dentro do prazo indicado não perde
os seus direitos, mas será responsável pelo prejuízo motivado pela sua negligência, não podendo a responsabilidade exceder à importância da letra.
Art. 100. O sacador, o endossador ou o avalista pode, pela cláusula «sem
despesas», «sem protesto» ou outra equivalente, dispensar o portador de
fazer protesto por falta de aceite ou de pagamento, para poder exercer os
seus direitos.
§ 1° Essa cláusula não dispensa o poítador da apresentação da letra
dentro do prazo estabelecido, nem dos avisos a dar. A prova da inobservância
do prazo incumbe ao que dela se prevalecer contra o portador.
'§ 2° Se a cláusula foi escrita pelo sacador, produz os seus efeitos em
relação a todos os signatários da letra; inserta pelo endossador ou avalista
só produz efeito em relação a quem a lançou.
Art. 101. Se, apesar da cláusula escrita pelo sacador, o portador, faz
o protesto, as respectivas despesas serão por conta deste.
Parágrafo único. Quando a cláusula for escrita pelo endossador ou
avalista, as despesas do protesto, caso seja tirado, podem ser cobradas de
qualquer dos signatários da letra.
Art. 102. O protesto deve ser tirado no lugar indicado na letra para
o aceite ou para o pagamento.
Sacada ou aceita a letra para ser paga em outro domicílio que não o
do sacado, naquele domicílio deve ser tirado o protesto.
Art. 103. O instrumento de protesto deve conter:
I — a data;
II — a transcrição literal da letra e das declarações nela inseridas pela
ordem respectiva;
III — a certidão da intimação ao sacado ou aceitante, ou aos outros sacados nomeados na letra para aceitar ou pagar, aresposta daad ou a declaração
da falta de resposta.
A intimação é dispensada no caso do sacado ou aceitante firmar na letra
a declaração da recusa do aceite ou do pagamento, e na hipótese do protesto
por causa da falência do aceitante.
IV — a certidão de não haver sido encontrada ou de ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou pagar.
Nesta hipótese, o Oficial afixará a intimação nos lugares de estilo, e
se possível, a publicará pela imprensa.
V — a indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por ele
honradas.
VI — a aquiescência do portador ao aceite por honra.
VII — a assinatura, com o sinal público do Oficial do protesto.
Parágrafo único. Este instrumento, depois de registrado no livro de
protestos deverá ser entregue ao detentor ou portador da letra, ou àquele
que houver efetuado o pagamento.
Art. 104. O portador, se não tirar em tempo útil e forma regular o
instrumento do protesto perde o direito de regresso contra o sacador, endossadores e respectivos avalistas.

CAPÍTULO V

DO RESSAQUE
Art. 105. O portador da letra protestada pode haver o embolso da
soma devida, pelo ressaque de nova letra de câmbio, à vista sobre qualquer
dos obrigados.
§ 1.' O ressacado, que paga, pode, por seu turno, ressacar sobre
qualquer dos coobrigados a ele anteriores.
§ 2." O ressaque deve ser acompanhado da letra protestada, do instrumento do protesto, e da conta de retorno.
Art. 106. A conta cie retorno deve indicar:
I —' a soma cambial e a dos juros legais, desde o dia do vencimento;
II — a soma das despesas legais: protesto, comissão, porte de cartas,
selos, e os juros legais desde o dia em que foram feitas;
III — o nome do ressacado;
IV — o preço do câmbio, certificado por corretor ou, na falta, por dois
comerciantes.
§ l.9 O recambio é regulado pelo curso de câmbio da praça do
pagamento, sobre a praça do domicílio ou da residência do ressacado; o
recambio, devido ao endossador ou ao avalista que ressaca, é regulado pelo
curso do câmbio da praça do ressaque, sobre a praça da residência ou
do domicílio do ressacado.
§ 2.9 Não havendo curso de câmbio na praça do ressaque, o recambio
é regulado pelo curso do câmbio.
§ 3.' É facultado o cúmulo dos recârnbios, nos sucessivos ressaques.
CAPÍTULO vi
DA INTERVENÇÃO
l.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 107. O sacador, o endossador ou avalista podem indicar pessoa
para, em caso de necessidade, aceitar ou pagar.
Art. 108. A letra pode, nas condições a seguir indicadas, ser aceita
ou paga por pessoa que intervenha pelo devedor.
Art. 109. O interveniente pode ser terceiro, ou mesmo o sacador
ou pessoa já obrigada em virtude da letra, exceto o aceitante.
Art. 110. O interveniente é obrigado a participar, no prazo de dois
dias úteis, a sua intervenção, à pessoa por quem interveio.
Parágrafo único. Em caso de inobservância do prazo, o interveniente
é responsável pelo prejuízo resultante de sua negligência, não podendo as
perdas e danos exceder a importância da letra.
Secão I •— Do aceite por intervenção
Art. 111. Quando na letra se indica pessoa para em caso de necessidade aceitar ou pagar, o portador não pode exercer o seu direito de ação

— 32

— 33 —

antes do vencimento contra aquele que indicou essa pessoa e contra os
signatários subsequentes a não ser que tenha apresentado a letra à pessoa
designada e que, tendo esta recusado o aceite, se. tenha feito o protesto.
Parágrafo único. Nos outros casos de intervenção, o portador pode
recusar o aceite por intervenção. Se, porém, o admitir, perde o direito de
ação antes do vencimento contra aquele a favor de quem o aceite foi
dado e contra os signatários subsequentes.
Art. 112. O aceite por intervenção será mencionado na letra e assinado
pelo interveniente. Deverá indicar por honra de quem se fez a intervenção;
na falta desta indicação presume-se que interveio pelo sacador.
Art. 113. O aceite por intervenção fica obrigado para com o portador
e para com os endossadores posteriores àquele por honra de quem interveio,
da mesma forma que este.
Art. 114. Não obstante o aceite por intervenção, aquele por honra
de quem ele foi feito e os seus garantes podem exigir do portador, contra
o pagamento da importância da letra, com juros, se estipulados, despesas
do protesto, as dos avisos dados e outras despesas, a entrega da letra, do
instrumento do protesto e, havendo lugar, de uma conta com a respectiva
quitação.
2.

DO

PAGAMENTO

POR

INTERVENÇÃO

Art. 115. O pagamento por intervenção deve abranger a totalidade
da importância que teria a pagar aquele por honra de quem a intervenção
se realizou.
Parágrafo único. O pagamento deve ser feito até o dia seguinte ao
último em que é permitido fazer o protesto por falta de pagamento.
Art. 116. Se a letra foi aceita por intervenientes tendo o seu domicílio
no lugar do pagamento ou se foram indicadas pessoas tendo o seu domicílio no mesmo lugar para, em caso de necessidade, pagarem a letra, o
portador deve apresentá-la a todas essas pessoas e, se houver lugar, fazer
o protesto por falta de pagamento até o dia seguinte ao último em que
era permitido fazer o protesto.
Parágrafo único. Na falta de protesto dentro deste prazo, aquele que
tiver indicado pessoas para pagarem em caso de necessidade, ou por falta
de quem a letra tiver sido aceita, bem como os endossadores posteriores
ficam desonerados.
Art. 117. O portador que recusar o pagamento por intervenção perde
o seu direito de ação contra aqueles que teriam ficado desonerados.
Art. 118. O pagamento por intervenção deve constar de recibo passado
na letra, contendo a indicação da pessoa por honra de quem foi feito.
§ 1.° Na falta dessa indicação, presume-se feito o pagamento por
honra do sacador.
§ 2° A letra e o instrumento do protesto, se foi tirado, devem ser
entregues à pessoa que pagou por intervenção.
Art. 119. Aquele que paga por intervenção fica sub-rogado nos direitos
derivados da letra contra aquele por honra de quem pagou e contra os
obrigados para com este.
§ 1.° Não pode, todavia, ser endossada novamente a letra.
§ 2.° Os endossadores posteriores ao signatário por honra de quem
foi feito o pagamento ficam desonerados.

Art. 120. Quando se apresentarem várias pessoas para pagar letra
por intervenção será preferida aquela que desonerar maior números de
obrigados.
Parágrafo único. Quem, .com conhecimento de causa, intervir contrária'
mente à regra prevista neste artigo perde os seus direitos de ação contra
os que teriam sido desonerados.
CAPITULO VII

DA PLURALIDADE DE EXEMPLARES E DAS CÓPIAS
Seção / — Da pluralidade de exemplares
Art. 121. A letra pode ser sacada em várias vias.
§ 1." Essas vias devem ser numeradas no próprio texto.
§ 2." Na falta de diferenciação ou da ressalva que torne inequívoca
a unicidade da obrigação, cada exemplar valerá como letra distinta.
Art. 122. O portador de letra que não contenha a indicação de ter
sido sacada em única via pode exigir à sua custa a entrega de vários
exemplares.
§ 1." Para esse efeito o portador deve dirigir-se ao seu endossador
imediato, para que este o auxilie a proceder contra o seu próprio endossador
e assim sucessivamente até chegar ao sacador.
§ 2.' Os endossadores são obrigados a reproduzir os endossos nas
novas vias.
Art. 123. O pagamento de uma das vias é liberatório, mesmo não
estando estipulado anular esse pagamento o efeito das outras.
§ I.* O sacado fica, porém, responsável em cada uma das vias por
ele aceita e não lhe devolvida.
§ 2.' O endossador ao transferir vias da mesma letra a várias pessoas
e os endossadores subsequentes são responsáveis por todas as vias que
contenham as suas assinaturas e não foram restituídas.
Art. 124. Quem enviar para receber o aceite, uma das vias da letra,
deve indicar nas outras o nome da pessoa em cujas mãos ela se encontra.
§ 1.° Esta pessoa é obrigada a entregar essa via ao legítimo portador
de outro exemplar.
§ 2." Recusando-se a fazê-lo, o portador só pode exercer seu direito
depois de provar pelo protesto:
a) não lhe ter sido restituída, a seu pedido, a via enviada ao aceite;
b) não ter sido possível conseguir o aceite ou o pagamento de outra
via.
Seção II •— Cópias
Art. 125. O portador da letra tem o direito de tirar cópia
§ 1." A cópia deve reproduzir exatamente o original, com os
e todas as outras menções que nela figurem, mencionando onde
a cópia.
§ 2.' A cópia pode ser endossada e avalizada da maneira
produzindo os mesmos efeitos do original.
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Art. 126. A cópia deve indicar a pessoa em cuja posse se encontra
o título original. Esta é obrigada a remetê-lo ao legítimo portador da
cópia.
§ 1.° Recusando-se a fazê-lo, o portador só pode exercer o seu direito
contra os endossadores e avalistas da cópia, depois de provado, pelo protesto, não lhe ter sido entregue o original, embora o tenha pedido.
§ 2.° Contendo o título original, em seguida ao último endosso lançado
antes de tirada a cópia, a cláusula «Daqui em diante só é válido o endosso
na cópia» ou expressão equivalente, é nulo qualquer endosso assinado posteriormente no original.

Art. 132. Não produzirá efeito, como nota promissória, o escrito
escri
a
que faltar qualquer dos requisitos indicados no artigo anterior, salvo nos
seguintes casos:
a) A nota promissória em que se não indique a época do pagamento
será considerada pagável à vista;
b) Na falta de indicação especial, considera-se como o lugar onde
o título foi passado o do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do
domicílio do subscritor da nota promissória;
c) Não indicado na nota promissória o lugar onde foi passada, considera-se como tal o lugar designado ao lado do nome do subscritor.

CAPÍTULO VIII

Título IV

DA PRESCRIÇÃO

DO CHEQUE

Art. 127. A ação cambial contra o aceitante, e respectivos avalistas,
prescreve em três anos a contar do vencimento do título.
Art. 128. A ação cambial contra o sacador e os endossadores e respectivos avalistas prescrevem em um ano, a contar da data do protesto
tirado em tempo útil e forma regular, ou da data do vencimento, em se
tratando de títulos contendo a cláusula «sem protesto».
Art. 129. As ações dos endossadores entre si e contra o sacador
prescrevem em seis meses, a contar do dia em que o endossador pagou
o título ou foi acionado.
CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 120. Aplicam-se aos demais títulos de crédito, quando couber e
com as modificações necessárias, os dispositivos relativos à letra de câmbio.

Título m
DA NOTA PROMISSÓRIA
CAPÍTULO I

DA EMISSÃO
Art. 131. A Nota Promissória deve conter estes requisitos essenciais,
lançados, por extenso, no contexto:
I — a denominação «Nota Promissória» ou expressão equivalente,
na língua em que for emitida;
II — a promessa pura e simples de pagar quantia determinada;
III — a data do pagamento;
IV — o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;
V — a indicação do lugar onde se deve efetuar o pagamento;
VI — a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;
VII — a assinatura do emitente ou do mandatário especial.

CAPÍTULO

I

DA EMISSÃO E FORMA DO CHEQUE
Art. 132. O cheque deve conter:
a) a denominação «cheque» inserta no contexto do título e expressa
na lingua em que for emitida;
b) a ordem pura e simples de pagamento de quantia determinada, em
cifra e por extenso;
c) o nome de quem deve pagar (sacado);
d) a indicação do lugar do pagamento;
e) a data e o lugar da emissão;
/•) a assinatura do emitente (sacador) ou do mandatário especial.
Art. 133. Não valerá como cheque o título a que faltar os requisitos
enumerados neste artigo, salvo nos seguintes casos:
a) na falta de indicação especial, reputa-se lugar do pagamento o
indicado ao lado do nome do sacado. Se junto ao nome do sacado constarem
diversos lugares, será o cheque pagável no primeiro lugar enunciado;
b) se não houver nenhuma indicação, será o cheque pagável onde
o sacado tiver seu principal estabelecimento;
c) se não designar o lugar da emissão, considerar-se-á emitido o
cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.
Art. 134. O cheque somente pode ser emitido contra estabelecimento
bancário.
Parágrafo único. Emitido com violação deste preceito, o título valerá
somente como ordem de entrega.
Art. 135. O cheque não pode ser emitido sem ter o emitente fundos
disponíveis suficientes em poder do sacado e sem a observância de convenção,
expressa ou tácita, pela qual tenha o emitente a faculdade de dispor desses
fundos por me:o de cheque. A infração desse preceito não atinge a validade
do título como cheque, ficando, porém, o emitente sujeito à ação penal que
couber.
Art. 136. O cheque não pode ser aceito. A menção de aceite aposta
no cheque considera-se não escrita.
§ 1.* O visto, ou qualquer declaração equivalente, inscrita no cheque
e assinada pelo sacado, tem o efeito de provar a existência de fundos
suficientes e impedir que o emitente possa retirá-los, ou dar contra-ordem.

— 36

37 —

§ 1.° O cheque ao portador não contém o nome do beneficiário.
• § 2.9 É também ao portador o cheque emitido em favor de certa
pessoa com a cláusula «ou ao portador» ou expressão equivalente.
Art. 139. O cheque pode ser à ordem do próprio emitente, e pode
ser emitido por conta de terceiro.
Art. 140. O cheque não pode ser emitido contra o próprio emitente,
salvo se for contra outro seu estabelecimento, situado em diferente lugar.
Neste caso, o cheque não pode ser ao portador nem em benefício do próprio
emitente.
Art. 141. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer
no lugar onde o sacado tenha domicílio, quer em outro, sendo o terceiro
estabelecimento bancário.

Art. 147. A morte do emitente, sua incapacidade ou falência supervenientes à emissão não atingem a eficácia do cheque.
Art. 148. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe
seja entregue quitado pelo portador.
§ 1.° O portador não pode recusar o pagamento parcial.
§ 2.° Em caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir se faça
menção desse pagamento no cheque e lhe seja dada quitação.
Art. 149. O sacado que paga cheque endossado é obrigado a verificar
a regularidade da série de endossos, embora não lhe caiba examinar a
autencidade das assinaturas respectivas, salvo a de quem lhe endossar
o cheque.
Art. 150. Se o cheque é pagável em moeda estrangeira, pode a soma
ser paga, dentro do prazo da apresentação do cheque em moeda nacional,
de conformidade com a cotação cambial no dia do pagamento.
§ 1.° Se o cheque não é pago ao ser apresentado, pode o portador
optar entre o dia da apresentação e o do pagamento, para se determinar
o valor da soma devida na moeda do país.
§ 2.° Se o cheque for apresentado depois de vencido o seu prazo de
apresentação, o sacado, ao pagá-lo, pode optar entre a cotação cambial
do último dia do prazo de apresentação do cheque e a do dia do pagamento
§ 3.° Se a soma é indicada em moeda da mesma denominação, mas
valor diferente no país da emissão e no do pagamento, presumir-se-á
referir-se a indicação à moeda do lugar do pagamento.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO m

DA APRESENTAÇÃO E DO PAGAMENTO

DO CHEQUE CRUZADO E DO CHEQUE PARA SER CREDITADO

Art. 142. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer cláusula em contrário.
Art. 143. O cheque deve ser apresentado para pagamento dentro de
quinze dias, quando emitido em praça onde tem de ser pago; de trinta dias,
quando em outra praça do país, e de noventa dias quando em outro país.
§ 1.° Os prazos referidos neste artigo contam-se do dia indicado no
cheque como data da emissão.
§ 2.° O cheque apresentado a pagamento antes do dia indicado como
data da emissão é pagável no dia da apresentação.
Art. 144. Se o cheque é passado entre duas praças cujos calendários
diferem, substitui-se o dia da emissão pelo correspondente ao calendário
do lugar do pagamento.
Art. 145. Equivalerá à apresentação para pagamento o feito à Câmara
de Compensação.
Art. 146. A revogação do cheque somente produz efeitos depois de
findo o prazo de apresentação. Não havendo revogação, pode o sacado
pagar mesmo depois de findo o prazo.
Parágrafo único. A oposição ao pagamento do cheque, por parte do
emitente ou de terceiro interessado, somente é admissível no caso de extravio
do cheque, de falência ou de incapacidade do portados- para recebê-lo.

Art. 151. O emitente ou o portador do cheque pode cruzá-lo, por meio de
dois traços paralelos apostos no anverso.
§ 1° O cruzamento pode ser geral ou especial; ocorre o primeiro, quando
não há entre os dois traços qualquer designação ou existe apenas a indicação
«estabelecimento bancário» ou termo equivalente; dá-se o segundo, quando há
entre os dois traços o nome de um estabelecimento bancário.
§, 2° O cruzamento geral pode transformar-se em especial, mas este não
se pode transformar naquele.
§ 3° Considera-se ineficaz o cancelamento do cruzamento ou do nome do
estabelecimento bancário indicado.
Art. 152. O cruzamento geral impede pague o sacado o cheque a pessoa
que não seja estabelecimento bancário ou cliente do próprio sacado. Se ocorrer
o cruzamento especial, poderá o cheque ser pago somente ao estabelecimento
designado ou, se este for sacado, a seu cliente. Pode, entretanto, o designado
incumbir da cobrança outro estabelecimento.
§'1° O estabelecimento bancário não pode adquirir cheque cruzado de
pessoa que não seja seu cliente ou outro estabelecimento bancário; somente por
conta de tais pessoas poderá cobrá-lo,
§ 2° O sacado não pode pagar o cheque com vários cruzamentos especiais,
a não ser quando, de dois cruzamentos, um seja para cobrança por intermédio
de Câmara de Compensação.

S 2.° Considera-se sem efeito o visto ou a declaração equivalente, se
o cheque no qual tiverem sido inscritos não for apresentado para pagamento
até o término do prazo de apresentação.
Art. 137. Se a quantia a pagar estiver escrita no cheque mais de
uma vez, quer por extenso, quer em algarismos, prevalece, em caso de
divergência, a quantia menor.
Art. 138. O cheque pode ser pagável:
a) a pessoa determinada, com a cláusula expressa «à ordem» ou
sem ela;
b) a pessoa determinada, com a cláusula «não ã ordem»;
c) ao portador.
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CAPÍTULO IV

Art. 160. O pagamento do cheque de viagem é subordinado à existência
no título, no momento da apresentação, de duas assinaturas conformes do
tomador.
§ 1° A primeira assinatura do tomador deve ser lançada no anverso do
cheque de viagem, e serve apenas para conferência da segunda assinatura, pela
qual endossa o título.
i§ 2° O estabelecimento bancário emitente responde pela autenticidade da
primeira assinatura do tomador.
Art. 161. O portador do cheque de viagem decairá do regresso, se não
apresentar o título para o pagamento dentro de sessenta dias da data indicada
como sendo a da emissão.
Parágrafo único. O endosso a favor do emitente extingue o cheque de
viagem.

DO PROTESTO

Título V

Art. 154. O portador poderá exercer o regresso coatra os endossadores, o
emitente e os outros obrigados, se o cheque, apresentado oportunamente, não for
pago e for averiguada a recusa de pagamento pelo protesto ou por declaração
do sacado, escrita e datada no cheque, com a indicação do dva em que se apresentou o título, ou ainda por declaração datada de alguma Câmara de Compensação, certificando que o cheque, oportunamente entregue, não foi pago.
Art. 155. O protesto ou a declaração equivalente deve fazer-se antes de
esgotado o prazo de apresentação. Apresentando-se o título no último dia do
prazo, o protesto ou a declaração equivalente pode fazer-se no primeiro dia útil
seguinte.

DA DUPLICATA

§ 3° Responde pelo dano, até a concorrência da quantia do cheque, o
sacado ou o estabelecimento bancário que não observar as disposições precedentes.
Art. 153. O emitente ou o portador de cheque pode proibir seja pago de
contado, inserindo no anverso, em sentido transversal, as palavras «para ser
creditado» ou outras equivalentes. Neste caso, o sacado pagará somente por meio
de lançamento na escrita (lançamento a crédito em conta, transferência em
conta ou compensação) . O registro na escrita vale como pagamento.
& 1° É ineficaz o cancelamento da cláusula «para ser creditado».
§ 2" Responderá pelo dano, até a concorrência da quantia do cheque, o
sacado que não observar estas disposições.

Art. 156. O portador deve dar aviso da falta de pagamento, a seu endossador e ao emitente, nos quatro primeiros dias úteis seguintes ao do protesto
ou da declaração equivalente, e, se houver a cláusula «sem despesa», no dia da
apresentação.
CAPÍTULO V

DO CHEQUE DE VIAGEM
Art. 157. Os estabelecimentos bancários poderão emitir cheques de viagem nos termos desta lei, quando para esse fim prévia e especialmente autorizados pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 158. O cheque de viagem é título de crédito à ordem, emitido por
estabelecimento bancário e pagável à vista, indiferentemente pela sede ou por
qualquer das filiais ou agências do emitente a que o titulo seja apresentado,
ou mesmo de outro estabelecimento bancário, por aquele indicado no título.
Art. 159. O cheque de viagem deve conter:
a) a denominação «cheque de viagem», inserta no contexto do título;
b) a promessa incondicionada de pagar à vista uma quantia determinada;
c) o nome do tomador;
d) a data e o lugar da emissão;
e) a assinatura do estabelecimento bancário emitente.
Parágrafo único. Não valerá como cheque de viagem o título a que faltar
qualquer dos requisitos enumerados neste artigo.

CAPITULO I

DA EMISSÃO E FORMA DA DUPLICATA
Art. 162. Nas vendas mercantis a prazo entre vendedor e comprador,
aquele é obrigado a emitir e entregar, ou remeter a este a fatura ou conta de
venda e respectiva duplicata.
§ l" O comprador deverá ficar com a fatura e devolver a duplicata
assinada ao vendedor.
§ 2° Se o comprador não souber, ou não puder ler, nem escrever, a duplicata será assinada a rogo, com duas testemunhas, ou por procurador, com poderes especiais.
§ 3° A fatura discriminará as mercadorias vendidas e a duplicata indicará
a importância da fatura que lhe deu origem, devendo ambas ter a mesma data.
Uma só duplicata não pode corresponder a várias f aturas.
§ 4° Quando convier ao vendedor, a fatura poderá indicar somente os
números e valores das notas parciais, expedidas por ocasião das vendas ou
entregas das mercadorias, desde que essas notas sejam destacadas de livro-talão
com as folhas numeradas seguidamente, duplicada a carbono e as cópias arquivadas e conservadas em boa guarda enquanto não se prescrever a ação pertinente à duplicata.
§! 5° Não se pode extrair duplicata que não corresponda a uma venda
efetiva de mercadorias entregues, real ou simbolicamente, e acompanhadas da
respectiva fatura, sob pena de multa correspondente ao dobro do valor do
título.
Art. 163. As empresas de construção emitirão duplicatas contra as pessoas
naturais ou jurídicas para as quais realizem construção.
Parágrafo único. As duplicatas só poderão ser extraídas quando a obra
estiver totalmente concluída ou, tratando-se de obra constante de partes distintas
ou determinável por medida, após a conclusão de cada parte ou verificação da
medição, sempre de acordo com o estabelecido no contrato.
Art. 164. A duplicata conterá:
a) a denominação duplicata, data e número de ordem;
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b) o número da fatura, do seu copiador e respectiva folha;
c) a importância da fatura a que corresponde por algarismo e por extenso;
d) o nome e domicílio do vendedor;
e) o nome do comprador e seu domicílio;
f) a data do vencimento, com a determinação de dia certo, ou com a declaração de dar-se a tantos dias da data da apresentação ou ser à vista;
g) o reconhecimento de sua exatidão e a obrigação de pagá-la, para ser
firmada do próprio punho do comprador, salvo a hipótese do art. 170, parágrafo 1°;
h) a cláusula à ordem;
i) o lugar onde deve ser paga, entendendo-se, na ausência dessa declaração, que o pagamento deverá ser efetuado no domicílio do vendedor;
Parágrafo único. As duplicatas emitidas por empresas de construção conterão, ainda, a indicação de que se referem a construção.
Art. 165. A duplicata pode ser manuscrita, dactilografada ou impressa,
tendo, nestes casos, os claros, para serem preenchidos a mão, à máquina ou a
carbono, no ato da expedição, desde que contenha todos os requisitos acima
exigidos, sendo permitido conter outros dizeres ou esclarecimentos, uma vez que
lhe não alterem a feição característica de expressão de contrato de compra e
venda e de promessa de pagamento do preço.
Art. 166. A duplicata será assinada, no ato da emissão, de próprio
punho, pelo vendedor, ou seu procurador ocm poderes especiais.
Art. 167. É permitida a alteração da praça de pagamento da duplicata,
desde que o vendedor e o comprador nisso concordem e nela expressamente o
declarem.
i i ,'
Art. 168. A duplicata indicará sempre o valor da fatura, ainda que o
comprador tenha qualquer importância a crédito com o vendedor, mencionando
este, quando autorizado, o crédito e o líquido que o comprador deverá receber.
§1 1° Se o comprador tiver com o vendedor crédito igual ou superior à
importância da compra e autorizar a dedução, dispensar-se-á a duplicata, por
tratar-se então de venda à vista.
§ 2° Não se compreenderão no valor total da fatura os abatimentos de
preço das mercadorias feitos pelo vendedor no ato da emissão da fatura original,
desde que constem dela.
§ 3° As vendas mercantis para pagamento contra a entrega da mercadoria
ou do conhecimento do transporte, sejam ou não da, mesma praça, vendedor e
comprador, ou para pagamento à vista ou a prazo menor de 30 dias, poderão
representar-se também por duplicatas, em que se declarará que o pagamento será
feito nessas condições.
í§ 4° Nas vendas a prestação poderá o vendedor sacar, em vez de uma
só, da importância global do preço, tantas em quantas for ele dividido, tomando
essas duplicatas o mesmo número de ordem adicionado de algarismo romano, em
ordem crescente, ou letra do alfabeto, designativo de cada prestação.
Art. 169. As vendas parceladas, feitas ao mesmo comprador dentro do
mês, serão acompanhadas de notas, ficando o vendedor obrigado a sacar, de
conformidade com o art. 149 e seus parágrafos, e art. 161, a fatura e a duplicata,
caso o pagamento não haja sido efetuado de acordo com o art.
Art. 170. Nas vendas feitas diretamente a consumidores dentro de trinta
dias, entre o mesmo vendedor e comprador, dispensa-se o saque da duplicata.

Art. 171. Nas vendas feitas por consignatários ou comissários e f aturadas
em nome e por conta do consignador e comitente, cumprirão aqueles os dispositivos desta lei.
Art. 172. Nas consignações feitas por comerciantes, se as mercadorias
forem vendidas por conta do consignatário, este é obrigado, na ocasião de
expedir a fatura e a duplicata ao comprador, a comunicar a venda ao consignador, para que, por sua vez, expeça fatura c duplicata, correspondentes à mesma
venda, a fim de ser assinada por ele, consignatário, mencionando-se o prazo
estipulado para a liquidação do saldo da conta.
§ 1° Se o consignatário declarar na comunicação feita que o produto liquido
apurado está à disposição do consignado, é facultado a este registrar a venda
como se fosse à vista, dispensando, então, de sacar duplicata.
§ 2° Sempre que se tratar de vendas parceladas, de conta própria, efetuadas pelo consignatário, de mercadorias consignadas em várias partidas, a comunicação ao consignador, para os efeitos deste artigo, poderá ser mensal, em
qualquer data do mês, correspondente a todas as vendas feitas neste período.
CAPÍTULO II

DA REMESSA E DA DEVOLUÇÃO DA DUPLICATA
Art, 173. A apresentação da duplicata é facultativa, quando certa a
data do vencimento. A duplicata a tempo certo de vista deve ser apresentada
ao aceite do sacado, dentro do prazo nela marcado; na falta de designação, dentro de três meses contados da data do saque do título, sob pena de perder o
portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas.
Art. 174. A duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo
comprador, devidamente assinada, dentro do prazo do respectivo vencimento,
não podendo a devolução, entretanto, exceder aos seguintes prazos:
a) de trinta dias, quando o comprador for estabelecido na mesma praça
do vendedor e
•b) de noventa dias, quando o comprador for estabelecido em praça diversa
do vendedor.
Parágrafo único. Estes' prazos contar-se-ão da data da duplicata, a qual
deverá ser remetida pelo vendedor ao comprador dentro de sete dias de seu
saque.
Art. 175. Recusada a entrega da duplicata por aquele que a recebeu para
firmar o aceite ou para efetuar o pagamento, pela prova do fato pode ser decretada a prisão do detentor do título, salvo depositando este o vaiòr, em dobro,
da duplicata e a importância das despesas feitas.
Art. 176. O comprador só poderá deixar de assinar a duplicata por
motivo:
a) de avaria, extravio ou não recebimento das mercadorias, quando não viajarem ou não tiverem sido entregues por sua conta e risco;
b) de vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou quantidade das mercadorias e
c) de divergência nos prazos e preços ajustados.
Parágrafo único. O acréscimo de importância, na fatura, destinada a cobrir despesas de cobrança, não justifica a recusa do recebimento das mercadorias e, em consequência, aceitação da duplicata desde que tenha sido acertada
entre comprador e vendedor.
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Art. 177. Cabe ao comprador a prova hábil da entrega da duplicata e
da carta ao vendedor ou portador.
Art. 178. A reclamação do comprador deve ser apresentada dentro de
10 (dez) dias do recebimento da mercadoria e, se não for aceita no último dia
do prazo, deverá ser depositada, judicialmente, com o pedido de sua verificação.
Parágrafo único: Em se tratando de vício ou defeito oculto a reclamação
poderá ser apresentada dentro de 15 (quinze) dias.

•§ 1° Nos casos das letras a, b e c o protesto será tirado no domicílio do
comprador ou do vendedor, como a este for mais conveniente, dentro do prazo
de quinze dias subsequentes aos marcados no art. 179.
§ 2° O protesto, neste caso, será tirado à vista da duplicata, quando devolvida e apresentada em cartório com o certificado postal ou qualquer outro
documento comprobatório da sua entrega ao comprador, ou da sua devolução;
e, em falta destas, pelas indicações do protestante ou à vista da triplicata,
extraída pelo vendedor, por ele datada e assinada, entregue em cartório com a
prova da entrega ou da remessa da duplicata, indicando seu número de ordem e
acompanhada da cópia da fatura.

CAPÍTULO III

DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DUPLICATA
Art. 179. Ao comprador é lícito resgatar a duplicata antes de assiná-la,
nos prazos aqui estabelecidos, devolvendo-a, acompanhada da respectiva importância, ao vendedor, ou ao portador, que nela passará o recibo competente.
§ 1° Na duplicata pode constar porcentagens relativas ao seu pagamento
dentro de determinados prazos.
§ 2° Se o dinheiro for enviado sem a duplicata, o vendedor ou o porta'
dor passará recibo em separado, com referência expressa à mesma duplicata,
para todos os efeitos legais.
Art. 180. Na liquidação ou pagamento da duplicata, quando o portador
for o vendedor, poderão ser deduzidos quaisquer créditos, a favor do devedor,
resultantes da devolução de mercadorias, diferenças de preço, enganos verificados, pagamentos por conta e outros motivos semelhantes.
Art. 181. O vendedor ou o portador autorizado por aquele, ou o endossatário poderá conceder reforma ou prorrogação do prazo de vencimento da
duplicata, mediante declaração nesta escrita e assinada de p"óprio punho.
1
§ 1 ° A prorrogação concedida pelo endossatário não produz nenhum efeito
com relação aos endcssadores da duplicata e seus avalistas.
§ 2° A prorrogação concedida pelo vendedor ou portador autorizado libera
os demais coobrigados.
§ 3° A prorrogação poderá dar-se também pela extração de nova duplicata, com os mesmos requisitos e com o mesmo número, indicativo da reforma
e substituição, que se mencionará na coluna das observações do Registro de
Duplicatas.
Art. 182. O pagamento da duplicata pode ser assegurado por aval, sendo
o avalista equiparado àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, àquele
abaixo de cuja firma lançar a sua; o aval em branco será sempre considerado
como aval ao comprador, tenha ou não este reconhecido a exatidão da duplicata.
CAPITULO IV
DO PROTESTO
Art. 183.
a)
b)
c)
cf)

por
por
por
por

A duplicata é protesta vel:

falta de assinatura;
recusa de assinatura;
falta de devolução do título e
falta de pagamento.

Art. 184. O protesto por falta de pagamento será tirado em face da
duplicata, no lugar em que ela deva ser paga, em qualquer tempo, depois de
vencida e enquanto não prescrita a ação competente, que é a executiva.

Título VI
DAS DEBÊNTURES
CAPÍTULO I

DA EMISSÃO
Art. 185. As sociedades anónimas poderão contrair empréstimos por meio
de subscrição pública, emitindo e entregando aos subscritores debêntures.
§ l" As debêntures terão por garantia geral todo o ativo e bens da
sociedade anónima, preferindo a outros títulos de dívida.
§1 2° Liquidando-se a sociedade, os portadores desses títulos (debenturistas) serão pagos antes de quaisquer outros credores, os quais não serão admitidos senão depois de recolhidas todas elas, ou depositado o seu valor.
§ 3° A preferência assegurada aos debenturistas não prejudica aos credores
hipotecários, anticretistas e pignoratícios, quanto às hipotecas, às anticreses e
aos penhores, anteriores e regularmente inscritos.
§ 4" As sociedades anónimas poderão contrair tais empréstimos, especialmente com hipotecas, anticreses e penhores.
§ 5° O valor total das emissões não excederá ao do capital estipulado
nos estatutos.
§ 6°) Não se fará emissão de debêntures sem prévia deliberação da assembleia geral dos acionistas, adotada por tantos sócios quantos representem, pelo
menos, metade do capital social, em reunião a que assista número de acionistas
correspondente a três quartos dele, pelo menos e na qual serão lidos a exposição
justificativa da Diretoria e o parecer do Conselho Fiscal.
§ 7° Na ata da assembleia geral serão exaradas as condições essenciais da
emissão.
§ 8° A inobservância de qualquer destes preceitos envolve nulidade, em
proveito dos debenturistas.
CAPÍTULO II

DO MANIFESTO E DOS BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO
Art. 186. Autorizada a emissão, antes de levá-la a efeito, os administradores da sociedade publicarão no Diário Oficial, em um dos jornais de grande
circulação no lugar onde a emissão se houver de fazer um manifesto anunciando:.
1°) o nome, objeto e a sede da sociedade;
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2°) a data da publicação no Diário Oficial, de seus estatutos, bem como das
alterações por que tiverem passado;
3°) a data da publicação oficial da ata da assembleia geral que resolveu a
emissão e lhe fixou as condições, precisando-se os jornais onde essa publicação
se fez;
4°) o valor dos empréstimos' anteriormente emitidos pela Sociedade;
5°) o número e o valor nominal das debêntures, cuja emissão se pretende,
com o juro correspondente a cada uma, assim como a época e as condições da
amortização ou do resgate, e do pagamento dos juros;
6°) o ativo e o passivo anual da sociedade;
7°) havendo bens hipotecáveis, a individuação dos que a sociedade oferece
à hipoteca em garantia do empréstimo, com a data da inscrição provisória.
§ 1° Estas enunciações, salvo a dos ns. 6 e 7, serão reproduzidas nos
boletins de subscrição, bem como nas debêntures.
í/ T As debêntures, além das especificações expressas neste artigo, l, 2, 3,
4, 5 e 7, terão estampadas à margem, numeradamente, os cupões correspondentes
ao pagamento periódico dos juros, acrescendo a esses requisites:
1°) a designação da série a que a obrigação pertencer;
2°) o seu número de ordem;
3°) a data da inscrição do empréstimo no registro geral;
4°) a assinatura de um diretor, pelo menos.
§ 3° O tipo das debêntures será uniforme em cada série.
§ 4° Não é lícito abrir emissão de série nova, antes de subscrita e realizada
a anterior.
§ 5° Em caso de inobservância das formalidades estatuídas neste artigo
até o § 3°, inclusivamente, poderá, conforme as circunstâncias, ser anulada a
emissão, em benefício dos debenturistas.
Art. 187. Incorrem na multa do quádruplo do seu valor os administradores das sociedades que emitirem debêntures sem os requisitos legais.

II — A inscrição tornar-se-á definitiva no prazo de seis meses, sob pena
de percmpção, pela menção, à margem, da data do ato definitivo da hipoteca;
ficando solidariamente responsáveis para com os credores prejudicados os administradores da sociedade.
§ 3.° Qualquer debenturista poderá promover a inscrição do empréstimo e sanar as lacunas, irregularidades ou inexatidões ocorridas na inscrição
feita pelos diretores.
Neste caso o oficial do registro notificará à administração da sociedade
para que lhe ministre as indicações e documentos convenientes.
Art. 189. No caso de insolvência ou liquidação de sociedade anónima,
e tratando-se do resgate das debêntures emitidas é válida a proposta de acordo
que a respeito for aceita e assinada por obrigacionistas, representando mais
de dois terços do débito total emitido.
CAPITULO IV

DAS DEBÊNTURES REEMBOLSÁVEIS
Art. 190. As sociedades anónimas não poderão emitir debêntures reembolsáveis mediante sorteio, a preço superior ao da emissão, sem que tais
títulos fiquem sujeitos aos juros anuais de 12% pelo menos, e sejam todos
resgatáveis pela mesma soma, de modo que o importe da anuidade, compreendendo a amortização e os juros, se mantenha igual em toda a duração do
empréstimo; tudo sob pena de nulidade da emissão.
Parágrafo único. Em caso de liquidação forçada, as debêntures desta
espécie não serão admitidas ao passivo senão pelo valor correspondente ao
capital que se perfizer, reduzidas ao seu valor atual, a taxa de 12%, as anuidades do juro e da amortização por vencer. Cada debênture representará importância igual ao quociente desse capital, dividido pelo número de debêntures ainda não extintas.
CAPÍTULO V

COMUNHÃO DE DEBENTURISTAS
CAPÍTULO III

DA INSCRIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS
Art. 188. No registro geral das hipotecas haverá um livro especial, destinado à inscrição dos empréstimos em debêntures contraídos pelas sociedades
anónimas.
Cada inscrição neste livro conterá, além das averbações necessárias, as
fixadas por este Código (art. 174, n°s l a 5) .
§ 1° A prioridade entre as séries de debêntures emitidas por uma companhia se firma pela ordem de inscrição, nos termos deste artigo.
A inscrição é essencial para esse fim, assim como para a preferência
contra terceiros.
§ 2° Aberta a subscrição az empréstimo em debêntures sobre garantia
hipotecária, os diretores da sociedade requererão imediatamente a inscrição
eventual dos bens oferecidos em hipoteca a benefício da comunhão dos futuros
portadores desses títulos; pena de responderem por perdas e danos para com
os prejudicados pela demora.
I — A hipoteca ulteriormente constituída decorrerá da data dessa inscrição.

Art. 191. Os empréstimos por debêntures contraídos pelas sociedades
anónimas criarão, quando tal condição constar do manifesto da sociedade e do
contrato devidamente inscrito, comunhão de interesses entre os portadores dos
títulos da mesma categoria, a saber, emitidos com fundamento no mesmo ato,
subordinados às mesmas condições de amortização e juros, e gozando as mesmas garantias.
Art. 192. Os atos relativos ao exercício dos direitos fundados nos contratos desse empréstimo ou nos títulos emitidos em virtude deles e cujos efeitos
se estendam à coletividade dos seus portadores, ficam reservados às deliberações das assembleias gerais desses portadores (debenturistas) ou aos representantes por elas anteriormente designados; excluídas as ações individuais,
salvo as exceções expressamente consignadas nesta lei.
Essas assembleias serão constituídas unicamente pelos portadores dos títulos da mesma categoria, e as suas leliberações não terão força obrigatória
senão para esses portadores.
Art. 193.
Podem ser objeto das deliberações da assembleia, regularmente convocada e constituída:
1°) Todas as medidas de conservação, defesa e salvaguarda dos interesses comuns dos debenturistas;
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2°) Quaisquer modificações temporárias ou definitivas das cláusulas e
— estipulações- do contrato de empréstimo,, tais .como:
a) suspensão, por prazo determinado, do pagamento dos juros e das
amortizações anuais das debêntures emitidas mediante incorporação desses
juros ao capital do empréstimo, e aumento correlativo do valor de cada debènture, ou emissão de novos títulos de valor correspondente à importação dos
juros e das amortizações suspensas, amortizáveis em prazo determinado e vencendo ou não juros, ou dando apenas direito a juros variáveis, cumulativos
ou não;
t>) prorrogação do prazo de amortização do empréstimo;
c) substituição da amortização por sorteios pelo resgate dos títulos mediante compra em Bolsa;
d) supressão do prémio das debêntures cujo reembolso se tenha contratado com tal vantagem;
.-e) substituição do pagamento dos juros fixos estipulados pelo dos juros
variáveis, cumulativos ou não;
/) redução da taxa de juros e do valor de cada debênture;
g) novação, por substituição do devedor, em consequência da fusão ou
incorporação da sociedade devedora a outra que assuma a responsabilidade
da dívida;
3°) A nomeação de um ou mais representantes, permanentes ou não, da
coletividade dos debenturistas, com a incumbência de tomar, de sua própria
iniciativa, as providências que as circunstâncias aconselharem, em bem dos
interesses comuns, ou com delegação especial, para praticar atos especificados
no mandato conferido, inclusive intentar quaisquer processos, requerer a falência da sociedade, ou representar a comunhão no processo de falência.
Art. 194. A convocação da assembleia cabe à sociedade devedora
sempre que aos seus administradores parecer necessário, mas deve ainda ser
feita quando solicitada por escrito, e declarado o motivo e o objeto da convocação, por debenturistas que representem a vigésima parte do valor dos títulos em circulação ou pelo representante dos debenturistas, nomeado em
assembleia anteriormente realizada.
§ 1° Se a convocação não for feita dentro de 5 dias da data da apresentação do pedido, aos interessados é facultado requerê-la ao Juiz de Direito da comarca da sede respectiva, o qual, ouvida a sociedade, que terá o
encargo das custas, poderá, por despacho, autorizar a convocação dir-ata.
§ 2° O pedido de convocação deverá ser sempre instruído com certificado
ou conhecimento de deposita dos títulos respectivos, feito em qualquer estabelecimento bancário.
Art. 195. Reunir-se-á a assembleia no lugar em que tiver sede a sociedade, quinze dias, pelo menos, após a data da primeira publicação do anúncio da convocação.
O anúncio designará o dia, o local e a hora da reunião, objeto das deliberações, os estabelecimentos em que deverão os debenturistas efetuar o depósito dos titulos com que legitimam a sua qualidade e, se a convocação se fundar
í m autorização judicial, mencionará este fato, com as indicações necessárias ã
sua verificação.
A publicação far-se-á por duas vezes no Diário Oficial ou no jornal que,
na sede da sociedade for encarregado das publicações oficiais, e outras tantas
em dois jornais dos de maior circulação no lugar em que a assembleia se
verificar.
Art. 196. Quando a assembleia for convocada pela sociedade, presidi-la-á
o seu presidente, ou administrador por ela designado; quando convocada pelo

representante dos deb;nturistas, este representante; quando por debenturistas,
o designado pelo juiz no despacho que autorizar a convocação.
Parágrafo único. O presidente será assistido de dois secretários, que
serão os dois maiores portadores da títulos que assistirem à reunião e aceitarem a incumbência.
Art. 197. Os nomes e domicílios dos debenturistas presentes, ou dos seus
representantes, com a indicação exata, por extenso, do número de debêntures
de cada um, por eles lançados numa folha de presença, que será rubricada pelo
presidente da assembleia -e poderá ser examinado no ato por qualquer dos
presentes.
Essa lista deverá ser conferida com os certificados de depósito efetuado
de conformidade coin esta lei, os quais s:rão 'exibidos e verificados no ato.
Parágrafo único. A sociedade, que em todos os casos terá direito de
comparecer à reunião, é obrigada a forencer certificado subscrito por seu pr-esident-:, com a indicação do numero dos títulos em circulação.
Art. 198. Das deliberações e ocorrências se lavrará ata circunstanciada,
subscrita pelo presidente e secretários, por mais dois debenturistas presentes e
pelo representante da sociedade devedora, se esta tiver comparecido à
assembleia.
Parágrafo único. A ata, reconhecidas as firmas, por tabelião, a folha
de presença, as procurações e os exemplares dos jornais que tiverem publicado
o anúncio arquivar-se-ão juntamente no Registro onde, de acordo com a lei,
se tiver feito a inscrição do empréstimo.
Art. 199. As deliberações serão tomadas pela maioria das debêntures
representadas na assembleia, salvo os casos especiais em que a lei exigir
maioria especial.
§ 1° Só são admitidos a votar os debenturistas que tiverem legitimado a
sua qualidade com o depósito dos títulos de sua propriedade, pelo menos dois
dias antes da data marcada para a reunião.
§ 2° Os ausentes poderão fazer-se representar por terceiros, sejam estes
•debenturistas ou não.
§ 3° Cada debênture dará direito a um voto.
Art. 200. S: na primeira reunião não houver número, marcar-se-á a
segunda, com intervalo de 3 dias. Se na terceira reunião, após o mesmo
intervalo, não for conseguido o número de portadores necessários para o
acordo, entender-se-á que os debenturistas recusam formular ou aceitar proposta de acõrdoi.
Art. 201. O acordo, no caso da comunhão dos debenturistas, somente
será válido se for aceito por portadores que representem no mínimo 2/3
do valor total dos títulos emitidos e por acionistas que representem, no mínimo 2/3 do capital social.
Art. 202. As deliberações que alterem cláusulas de contrato de empréstimo deverão sempre ter o apoio pelo menos de 2/3 das debêntures -em circulação e dependem, para se tornar obrigatórias, de homologação judicial, que
não será negada se todas as formalidades e condições impostas na lei tiverem
sido observadas, ouvidos previamente o representante do Ministério Público
e, se o requerer ou o juiz julgar necessário, um representante dos debenturistas
divergentes.
Art. 203. Quando a assembleia se reunir por convocação da sociedade
para deliberar sobre proposta de modificação das cláusulas e estipulações do
contrato de empréstimo, a proposta deverá ser acompanhada, pena de nulidade

da deliberação, de uma 'exposição justificativa, com a afirmação expressa, subscrita pela diretoria, ou pelos responsáveis, da veracidade das informações prestadas, e de parecer de dois peritos contadores que atestem a exatidão e fidelidade destas informações, em vista do exame de escrita e dos documentos que
entenderem necessários para firmar o seu juízo.
Parágrafo único. Qualquer acordo para liquidação de empréstimo por
debênture deverá corresponder a pagamento não inferior ao que produziria,
para os debenturistas, a liquidação da sociedade, deduzidas as despesas previstas da operação e o valor das dívidas privilegiadas por lei.
Art. 204. Os portadores designarão, por maioria dos presentes na reunião cm que propuserem o acordo, ou na destinada a aprovar a proposta oferecida pela sociedade, um fiscal que, em seu nome, colabore com a diretoria
ou liquidantes, na execução do1 acordo e que vigie por seus direitos e interesses.
Art. 205. O acordo, ainda que julgado por sentença, poderá ser desfeito ou rescindido, provando-se nulidade, fraude, simulação ou erro, por ação
promovida dentro de um ano da sua data ou, quando for o caso, da homologação.
Art. 206. No caso de achar-se a sociedade em falência, logo após a
verificação dos créditos, o acôrck> juntar-se-á aos autos respectivos para o
fim de ser julgado por sentença.
Art. 207. Correm por conta da sociedade devedora todas as despesas
de convocação das assembleias, com o depósito dos títulos e arquivamentos
das atas, e mais custas, no caso previstoi no art. 200.
Art. 208. Em caso de ámpontualidade no pagamento dos juros e no reembolso das debêntures sorteadas, quando tal for o modo de amortização convencionado c ainda que no regime de comunhão, poderá qualquer debenturista demandar o seu pagamento ou requerer a falência da sociedade devedora
se, dentro do prazo' de 60 dias da data em que a impontualidade se verificar,
não tiver sido convocada, pela sociedade devedora, ou pelos debenturistas ou
ainda pelo representante destes já anteriormente nomeado, a assembleia dos
debenturistas, que deverá deliberar sobre a providência mais conveniente aos
interesses comuns.
Art. 209. Na falência da sociedade devedora, a representação e defesa
dos direitos dos debenturistas da mesma categoria, com comunhão de interesses,
compete ao debenturista que for ou tiver sido eleito para este fim pela assembleia geral.
Parágrafo único. Para este fim, deverão os debenturistas fazer o depósito dos seus títulos na forma prevista no art. 200, remetendo uma duplicata
do certificado de depósito ao representante designado.
Art. 210. Para o efeito da constituição de quorum a que se refere esta
lei são sempre excluídas do número das debêntures em circulação as pertencentes ã sociedade.
Título VII
DO CONHECIMENTO DE DEPÓSITO E DO WARRANT
CAPÍTULO

I

DA EMISSÃO

Art. 211. Os armazéns gerais e as empresas autorizadas por lei especial
emitirão, quando lhes for pedido pelo depositário, dois títulos unidos, mas separáveis à vontade, denominados conhecimento de depósito e warrant.

Art. 212. Títulos à ordem, o conhecimento de depósito e o \varrant
além da sua designação particular, devem conter:
1°) o nome comercial da empresa de armazém geral e sua sede;
2°) o nome, profissão e domicílio do depositante ou de terceiro por
este indicado;
3") o lugar e o prazo do depósito, facultado aos interessados, entre si,
na transferência posterior das mesmas mercadorias de um para outro armazém
•do emitente, ainda que se encontrem em localidade diversa da em que foi
feito o depósito inicial. Em tais casos, far-se-ão nos estabelecimentos, warrants
respectivos, as seguintes anotações:
a) local para onde se transferirá a mercadoria em depósito;
b) para os fins do art. 26, parágrafo 2", as despesas decorrentes da
transferência, inclusive as de seguro por todos os riscos;
4°) a natureza e quantidade das mercadorias em depósito, designadas
pelos nomes mais usados no comércio, seu peso, o estado dos 'envoltórios e
todas as marcas e indicações próprias para estabelecerem a sua identidade,
ressalvadas as peculiaridades das mercadorias depositadas a igran-el;
5°) a qualidade da mercadoria, tratando-se de mercadorias da mesma
natureza e qualidade, pertencentes a vários donos, guardando-se misturadas;
6°) a indicação do segurador das mercadorias e o valor do seguro;
7°) a declaração dos impostos fiscais, dos encargos e despesas a que a
mercadoria está sujeita, e do dia em que começaram a correr as armazenagens;
8°) a data da emissão dos titulos e assinaturas do empresário ou pessoa
devidamente habilitada por este.
§ 1° Os referidos títulos serão extraídos de um livro talão, o qual
conterá todas as declarações acima mencionadas e o número de ordem correspondente .
No verso do respectivo talão, o depositante, ou terceiro por este autorizado, passará recibo dos títulos. Se a empresa, a pedido do depositante, os
expedir pelo Correio, mencionará esta circunstância e o número e data do
certificado de registro postal .
Anotar-se-ão, também, no verso do talão, as ocorrências que se derem com
os títulos dele extraídos, como substituição, perda, roubo, etc.
§ 2° Os armazéns gerais são responsáveis para com terceiros pelas irregularidades e inexatidões encontradas nos títulos que emitirem relativamente à
quantidade, natureza e peso da mercadoria.
Art. 213. A emissão de conhecimento de depósito e respectivo warrant
que não corresponder a efetiva entrega da mercadoria sujeita o seu emitente
à pena correspondente ao dobro do valor indicado, sem prejuízo das sanções
penais.
Art. 214. São nulas as convenções ou cláusulas que diminuam ou restrinjam as obrigações e responsabilidades impostas às empresas de armazéns
gerais e as mencionadas nos títulos emitidos.
Parágrafo único. Ao contrário, podem os armazéns gerais se obrigar,
por convenção com os depositantes, .especificada no conhecimento de depósito
e no warrant, e mediante a taxa combinada, a indenizar os prejuízos acontecidos à mercadoria por avarias, vícios intrínsecos, falta de acondicionamento e
mesmo pelos casos de força maior.
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Art. 215. As mercadorias, para servir :m de base à emissão dos títulos,,
devem ser seguradas contra riscos de incêndio no valor designado pelo depositante.
§ 1° Os armazéns gerais poderão ter apólices especiais ou abertas, para
este fim.
§ 2° No caso de sinistro, o armazém geral é o competente para receber
a indenização devida pelo segurador, e sobre esta exercerão a Fazenda Nacional, a empresa de armazéns gerais e os portadores de conhecimento de
depósito e "warrant os mesmos direitos e privilégios que tenham sobre a mercadoria segurada.
§ 3° As mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes a diversos donos, guardando-se misturadas serão seguradas em nome da empresa do
armazém geral, a qual fica responsável pela indenização, no casoi de sinistro.
Art. 216. Emitidos o conhecimento de depósito e warrant, os géneros e
mercadorias não poderão sofrer embargo, penhora, sequestro1 ou qualquer outro
embaraço que prejudique a sua livre e plena disposição , salvo nos casos
do art.
Parágrafo único. O conhecimento de depósito e o warrant, ao contrário,
podem ser penhorados, arrestados por dívidas do portador.
CAPÍTULO II

DO ENDOSSO
Art. 217. O conhecimento de depósito e o Warrant podem ser transferidos, unidos ou separados, por endosso.
Parágrafo único. O endosso dos títulos unidos confere ao endosr.atário
o direito de livre disposição da mercadoria depositada; o do 'warrant separado
do conhecimento de depósito, o direito de penhor sobre a mesma mercadoria
e o do conhecimento de depósito a faculdade de dispor da mercadoria, salvo
os direitos do credor, portador do warrant.
Art. 218. O primeiro endosso do xvarrant declarará a importância do
crédito garantido pela penhor da mercadoria, a taxa de juros e a data do vencimento .
Essas declarações serão transcritas no conhecimento de depósito e assinadas
pelos endossatários do warrant.
CAPITULO

III

DA RETIRADA DA MERCADORIA
Art. 219. O portador dos dois títulos tem o direito de pedir a divisão
da mercadoria em tantos lotes quantos lhe convenham, e a entrega do conhecimento de depósito e warrant correspondentes, a cada um dos lotes, sendo
restituídos, e ficando anulados os títulos anteriormente emitidos.
§ 1° Esta divisão somente será facultada se a mercadoria continuar a
garantir os créditos preferenciais.
§ 2" Outrossim, é permitido ao portador dos dois títulos pedir novos
títulos à sua ordem, ou de terceiro que indicar, em substituição dos primitivos,
que serão restituídos ao armazém geral e anulados.
Art. 220. A mercadoria depositada será retirada do armazém geral contra
a entrega do conhecimento de deposita e do correspondente warrant, liberada
pelo pagamento do principal e juros da dívida, se foi negociado.
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Art. 221. Ao portador do conhecimento de depósito é permitido retirar a
mercadoria antes do vencimento da dívida constante do warrant, consignado
ao armazém geral o principal e juros até o vencimento e pagando os tributos
devidos, armazenagens vencidas e mais despesas.
§ 1° Da quantia consignada o armazém geral passará recibo, extraído de
um livro de talão.
§ 2" O armazém geral dará por carta registrada imediato aviso desta
consignação ao primeiro endossador do "warrant.
Este aviso, quando contestado, será provado pela sua transcrição no
copiador do armazém geral e pelo certificado do registro da expedição pelo
Correio.
§ 3° A consignação equivale a real e efetivo pagamento, e a quantia
consignada será prontamente entregue ao credor mediante a restituição do
warrant com a devida quitação.
§ 4 ° Se o warrant não for apresentado ao armazém geral até oito dias
depois do vencimento da dívida, a quantia consignada será levada a depósito
judicial, por conta de quem pertencer.
§ 5° A p:rda, o roubo ou o extravio do warrant não prejudicarão o exercício do direito que este artigo confere ao portador do conhecimento de
depósito.
CAPÍTULO IV

DO NÃO PAGAMENTO DO WARRANT

Art. 222. O portador do warrant que, no dia do vencimento, não for
•pago, e que não achar consignada no armazém geral a importância do seu
crédito e juros, deverá interpor o respectivo protesto nos prazos e pela forma
aplicáveis ao protesto das letras de câmbio, no caso de não pagamento.
§ 1." O oficial de protestos entregara ao protestante o respectivo instrumento, dentro do prazo de três dias, sob pena de responsabilidade e de satisfazer
perdas e danos.
§ 2° O portador do warrant fará vender em leilão, por intermédia do
leiloeiro, que escolher, as mercadorias especificadas no titulo, independente de
formalidades judiciais.
§ 3.' Igual direito de venda cabe ao primeiro endossador que pagar a
dívida do warrant, sem que seja necessário constituir em mora os endossadores
do conhecimento de depósito.
§ 4° O leiloeiro, encarregado da venda, depois de avisar o administrador
do armazém geral ou o chefe da competente repartição federal, anunciará pela
imprensa o leilão, com antecedência de três dias, especificando as mercadorias
conforme as declarações do warrant e declarando o dia e hora da venda, as
condições dessa e o lugar onde podem ser examinadas aquelas mercador'as.
§ 5° Se o arrematante não pagar o preço da venda, no prazo marcado
nos anúncios, e, na falta destes, dentro de 24 horas depois da venda, será a
mercadoria levada a novo leilão por sua conta e risco, ficando obrigado a
completar o preço pelo qual a comprou e perdendo em benefício do vendedor
o sinal que houver dado.
Para a cobrança da diferença, terá a parte interessada a ação executiva,
devendo a petição inicial ser instruída cora certidSo extraída dos livros do
leiloeiro.
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§ 6.' A perda ou extravio do conhecimento de depósito, a falência, os
meios preventivos de sua declaração e a morte do devedor não suspendem nem
interrompem a venda anunciada.
§ 7.° O devedor poderá remir o débito até o momento de ser a mercadoria adjudicada ao que maior lance oferecer, pagando imediatamente a divida
do warrant, os tributos, as despesas devidas ao armazém e todas as mais a
que a execução deu lugar, inclusive as custas do protesto, comissões do leiloeiro
e juros de mora.
§ 8.° O portador do warrant que, em tempo útil, não interpuser o protesto por falta de pagamento, ou que, dentro de dez dias, contados da data
do instrumento do protesto, não promover a venda da mercadoria, conservará
tão-sòmente ação contra o primeiro endossador do warrant e contra os endossadores do conhecimento de depósito.
Art. 223. Efetuada a venda, o leiloeiro dará a nota do contrato ou conta
de venda ao armazém geral, o qual receberá o preço e entregará ao comprador
a mercadoria.
'
§ 1.' O armazém geral, imediatamente após o recebimento do produto
da venda, fará as deduções dos créditos preferenciais e com o liquido, pagará
o portador do warrant.
§ 2° O portador do warrant, que ficar integralmente pago, entregará ao
armazém geral o título com a quitação; no caso contrário, o armazém geral
mencionará no warrant o pagamento parcial feito e o restituirá ao portador.
§ 3." Pago o credor, o excedente do preço de venda será entregue ao
portador do conhecimento de depósito contra a restituição do título.
i§ 4.° As quantias reservadas ao portador do warrant ou ao do conhecimento de depósito, quando não reclamadas no prazo de 30 dias depois da
venda da mercadoria, serão depositadas judicialmente por conta de quem pertencer .
í
Art. 224. Se o portador do warrant não ficar integralmente pago, em
virtude da insuficiência do produto líquido da venda da meradoria ou da indenização do seguro, no caso de sinistro, tem ação para haver o saldo contra os
endossadores anteriores solidariamente, observando-se a esse respeito as mesmas
disposições substanciais e processuais (de fundo e de forma) relativas às letras
'de câmbio.
O prazo para a prescrição de ação regressiva corre do dia da venda.
Art. 225. O portador do warrant será pago do seu crédito, juros convencionais e da mora à razão de 12% ao ano e despesas do protesto, precipuamente, pelo produto da venda da mercadoria.
§ 1° Preferem, porém, a este credor:
1°) a Fazenda Nacional, pelos direitos ou tributos que lhe forem devidos;
2°) o leiloeiro, pelas comissões convencionadas com o comitente e pelas
despesas com anúncios da venda;
3.') o armazém geral, por todas as despesas com a conservação, com as
operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias, a pedido do dono
e pelos prejuízos que lhe venham por culpa ou dolo do depositante.
§ 2° Os créditos do parágrafo 1°, ns. l e 3, devem ser expressamente
referidos nos títulos, declarando-se a quantia exata dos tributos devidos à
Fazenda Nacional e de todas, as despesas líquidas até o momento da emissão
daqueles títulos, pena de perda da preferência.
. Todas as vezes que lhe for exigida pelo portador do conhecimento de
depósito c*u do warrant, o armazém geral é obrigado a liquidar os créditos que

preferem ao warrant e fornecer a nota da liquidação datada e assinada, referindo-se ao número do título e ao nome da pessoa à ordem de quem íci emitido.
. CAPÍTULO v

DA PERDA DOS TÍTULOS
Art. 226. Aquele que perder o título avisará ao armazém geral e anunciará o fato cmrante três dias, no órgão oficial da União, ou do Estado, conforme o local em que estiver situada a sede daquele armazém e em outro jornal
de grande circulação.
§ 1.* Se se tratar de conhecimento de depósito e correspondente warrant
ou só do primeiro, o interessado poderá obter duplicata ou a entrega da mercadoria, garantindo o direito do portador do warrant, se este foi negociado, ou
do saldo à sua disposição, se a mercadoria foi vendida, observando-se o processo do § 2.'.
§ 2.° O interessado requererá a notificação do armazém geral para não
entregar, sem ordem judicial, a mercadoria ou saldo disponível no caso de ser
ou de ter sido disponível nO' caso de ser ou de ter sido ela vendida em leilão, e
justificará sumariamente a sua propriedade.
O requerimento deve ser instruído com um exemplar de cada jornal cm
que for anunciada a perda e com a cópia fiel do talão do título pedido, fornecido pelo armazém geral e por este autenticada.
O armazém geral terá ciência do dia e da hora da justificação, e para esta,
se o warrant foi negociado e ainda não voltou ao armazém geral, será citado
o endossatário desse título, cujo nome devia contar do correspondente conhecimento de depósito perdido.
O juiz, na sentença que julgar procedente a justificação, mandará publicar
editais com o prazo de 15 dias para as reclamações.
Estes editais produzirão todas as declarações constantes do talão do título
perdido e serão publicadas em órgão oficial e no jornal onde o interessado
anunciou a referida perda e afixados na porta do armazém e na sala de vendas
públicas.
Não havendo reclamação, o juiz .expedirá mandado conforme o requerido
ao armazém geral ou depositário.
Sendo ordenada a duplicata, dela constará esta circunstância.
Se, porém, aparecer reclamação, o juiz marcará o prazo de dez dias para
prova e, findos estes, arrazoando o embargante e o embargado em cinco dias
cada um, julgará afinal com apelação sem efeito suspensivo.
Estes prazos serão improrrogáveis e fatais e correrão em cartório, independente de lançamento em audiência.
§ 3.' No caso de perda de warrant, o interessado que provar a sua propriedade, tem o direito de receber a importância do crédito garantido.
Oi>servar-se-á o mesmo processo do § 2°, com as seguintes modificações:
a) para justificação sumária, serão citados o primeiro endossador e outros
•que forem conhecidos. O armazém será avisado do dia e hora da justificação,
e notificado judie almente da perda do título;
b) o mandado judicial de pagamento será expedido contra o prmeiro
endossador ou contra quem tiver em consignação ou depósito a importância
correspondente à dívida do warrant.
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O referido mandado, se a dívida não está vencida, será apresentado àquele
primeiro endossador no dia do vencimento, sendo aplicável a disposição do
art. 222, no caso de não pagamento.
§ 4.° Cessa a responsabilidade do armazém geral e do devedor quando, em
virtude de ordem judicial, emitir duplicata ou entregar a mercadoria ou o salda
em seu poder ou pagar a dívida. O prejudicado terá ação somente contra
quem indevidamente dispôs da mercadoria ou embolsou a quantia.
§ 5." O que fica disposto sobre perda do titulo ap!ica-se aos casos do
roubo, furto, extravio ou destruição.

b) de cada roda se tirará à sorte a quantidade de letras correspondentes
à soma destinada pela soccdadc para cada criação anual.
Art. 236. Os números designdos pela sorte serão publicados, procedendo-se ao pagamento das letras sorteadas no dia anunciado.
Art. 237. Os primeiros números sorteados serão premiados, se for pó?.sivel.
Art. 238. Desde o dia anunciado, cessam os juros das letras sorteadas,
cujos números se publicarem.
Art. 239, Das letras Irpotecárias devem constar os seus juros, o prazo,
tempo e modo de pagamento.
Art. 240. Os juros das letras hipotecárias pagar-se-ao por semestre, da
mesma sorte que a anuidade.
Art. 241. A época dos pagamentos das anuidades combinar-se-á com a
do pagamento dos juros das letras, de maneira que fique tempo à sociedade para
cobrar dos seus devedores as anuidades, com que deve pagar os juros.

CAPITULO VI

DA DIVERGÊNCIA DOS VALORES DOS TÍTULOS
Art. 227. Havendo divergência entre o valor especifico no conhecimento
de depósito e o correspondente ao primeiro endosso do warrant:
;<) apresentado um único títivo - - o conhecimento de depósito — o
seu portador, para retirar a mercadoria, deverá depositar a soma indicada no
endosso, pagando-se esta quantia ao portador do warrant, ainda que o valor
neste mencionado seja maior.
b) apresentados os dois títulos, simultaneamente, sendo diversos os valores neles consignados, prevalecerá o valor constante do warrant.
Título VIII
DAS LETRAS HIPOTECÁRIAS
CAPÍTULO I

DA EMISSÃO, DA GARANTIA E DO PAGAMENTO
Art. 228. As letras hipotecárias representam 03 empréstimos hipotecários
a longo prazo, não podendo a sua emissão exceder à soma do valor nominal
deles.
Art. 229. As letras hipotecárias são nominativas ou ao portador.
Art. 230. As letras nora'nativas são transmissíveis por endosso, cujo
efeito é somente o da cessão civil.
Art. 231. As letras- ao portador transferem-se pela simples tradição.
Art. 232. As letras hipotecárias terão a sua numeração de ordem, relativa ao ano de sua emissão.
Art. 233. As letras hipotecárias não têm época fixa de pagamento; pagam-se por via de sorteio, de modo que o valor nominal total das que ficarem
em circulação não exceda a soma de que, nessa época, a sociedade for credora
por empréstimo hipotecário.
Art. 234. O pagamento por via de sorteio realiza-se com a quota <la
anuidade destinada à amortização e com a importância dos pagamentos antecipados, quando estes se façam em dinheiro.
Art. 235. Proceder-se-á ao sorteio uma vez, pelo menos, cm cada ano,
pelo modo seguinte:
a) todas as letras hipotecárias, emitidas durante o mesmo ano, colocarse-ão em uma só roda, havendo tantas rodas quantos anos de emissão;

Art. 242. As letras hipotecárias têm por garantia:
a) os imóveis hipotecados;
b) o fundo social e
c) o fundo de reserva.
Art. 243. Sob as garantias do artigo anterior, as letras hipotecárias têm
preferência a quaisquer títulos de divida quirografária ou privilegiada.
Art. 244. As letras hipotecárias não têm garantia direta sobre determinado imóvel hipotecado à sociedade; elas são garantidas indeterminadamente por
todos os imóveis hipotecados.
Art. 245. As letras hipotecárias amortizadas por via de sorteio serão queimadas .
Art. 246. As letras hipotecárias, com que se fizerem os pagamentos antecipados entrarão no sorteio em concorrência com as outras, e serão levadas à
circulação, logo que houver novos empréstimos.
Art. 247. As letras hipotecárias só podem ser penhoradas na falta absoluta de outros bens do devedor.
Art. 248. Os portadores das letras hipotecárias só têm ação contra a
sociedade.
Art. 249. No caso de não pagamento dos juros ou das letras sorteadas,
os portadores delas têm ação contra a sociedade, para se pagarem:
a) pelo fundo de reserva;
b) pelo capital disponível do fundo social e
c) pelos créditos hipotecários.
Art. 250. No caso de versar a execução sobre um crédito hipotecário, o
arrematante dele, ou o credor ajudicatário é obrigado a cumprir para com o
devedor todas as condições do contrato, tal qual o ajustou a sociedade.
Art. 251. A ação do portador da letra não pode a sociedade opor outra
exceçãa além da falsidade da letra ou da não exibição deste título.
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Título IX
DAS LETRAS IMOBILIÁRIAS
CAPÍTULO I

DA EMISSÃO E FORMA
Art. 252. O Banco Nacional da Habitação e as sociedades de crédito
imobiliário poderão colocar no mercado de capitais «letras imobiliárias» de sua
emissão.
•§ 1° A letra imobiliária é promessa de pagamento e quando emitida pelo
Banco Nacional de Habitação, ou com a coobrigação deste, será garantida pela
União Federal.
§ 2° As letras imobiliárias emitidas por sociedades de crédito imobiliário
terão preferência sobre os bens do ativo1 da sociedade emitente em relação a
quaisquer outros créditos contra a sociedade, inclusive os de natureza fiscal ou
parafiscal.
' ;
§ 3' Às sociedades de crédito imobiliário é vedado emitir debêntures.
Art. 253. O certificado ou título de letra imobiliária deve conter as
seguintes declarações, lançadas no seu contexto:
a) a denominação «letra imobiliária» e a referência à lei n° ...
b) a denominação do emitente, sua sede, capital e reserva, total dos recursos de terceiros e de aplicações;
c) o valor nominal por referência ã Unidade Padrão de Capital do Banco
Nacional de Habitação;
d) a data do vencimento, a taxa de juros e a época do seu pagamento;
e) o número de ordem bem como o livro, folha e número da inscrição no
Livro de Registro do emitente;
f) a assinatura do próprio punho do representante ou representantes legais
do emitente;
g) o nome da pessoa a quem deverá ser pago.
Parágrafo único. O titular da letra imobiliária terá ação executiva para
a cobrança do respectivo principal e juros.
Art. 254. O Banco Nacional de Habitação e as sociedades de crédito
imobiliário manterão obrigatoriamente um «Livro de Registro de Letras Imobiliários», no qual serão inscritas as Letras de emissão, verbas, as transferências e
constituição de direitos sobre as mesmas.
Parágrafo único. O livro de Registro de Letras Imobiliárias das sociedades de crédito imobiliário será autenticado no Banco Nacional de Habitação e o
seu modelo e escrituração obedecerão às normas fixadas pelo mesmo Banco.

— 57
b) mediante endosso em preto no próprio titulo, datado e assinado pelo
cndossador;
§ 1° Aquele que pedir a averbação da letra em favor de terceiro ou a
emissão de novo certificado em nome deste deverá provar perante o emitente
sua identidade e o poder de dispor da letra.
§ 2° O adquirente que pedir a averbação da transferência ou a emissão
de novo certificado deve apresentar ao emitente da letra o instrumento da
aquisição, que será por este arquivado.
§' 3° A transferência mediante endosso não terá eficácia perante o emitente
enquanto não for feita a averbação no livro de Registro e no próprio título, mas
o endossatário, que demonstrar ser possuidor do título com base em série-continua de endossos, tem direito a obter a averbação da transferência, ou a emissão
de novo título em seu nome ou no nome que indicar.
Art. 256. Os direitos constituídos sobre as letras imobiliárias só produzem efeitos perante o emitente depois de anotadas no Livro de Registro.
Parágrafo único. As letras poderão, entretanto, ser dadas em penhor ou
mandato mediante endosso, com a expressa indicação da finalidade e, a requerimento do credor pignoratício ou do titular da letra, o seu emitente averbará o
penhor no livro de Registro.
Art. 257. O emitente da letra fiscalizará, por ocasião da averbação ou
substituição, a regularidade das transferências ou onerações da letra.
§ 1° As dúvidas suscitadas entre o emitente e o titular da letra ou qualquer interessado, a respeito das inscrições ou averbações previstas nos artigos
anteriores, serão dirimidas pelo juiz competente para solucionar as dúvidas levantadas pelos oficiais dos Registros Públicos, excetuadas as questões atinentes à
substância do direito.
§' 2° A autenticidade do endosso não poderá ser posta em dúvida pelo
emitente da letra, quando atestada por corretor de fundos públicos.
'-§ 3° Nas vendas judiciais, o emitente averbara a carta de arrematação
como instrumento de transferência.
§ 4° Nas transferências feitas por procurador ou representante legal do
cedente, o emitente fiscalizará a regularidade da representação e arquivará o
respectivo instrumento.
Art. 258. No caso de perda ou extravio do certificado da Letra Imobiliária, cabe ao respectivo titular, ou aos seus sucessores, requerer a expedição de
outra via que lhe será fornecida mediante termo ou recibo subscrito por duas
testemunhas idóneas.
Art. 259. As letras imobiliárias serão cotadas nas Bolsas de Valores.
CAPITULO III

DO REAJUSTAMENTO DO VALOR
CAPÍTULO n
DA TRANSFERENCIA
Art. 255. As letras imobiliárias serão sempre nominativas e a sua transferência se operará:
a) pela averbação do nome do adquirente no Livro de Registro e no próprio
certificado, efetuada pelo emitente, ou pela emissão de novo certificado em nome
do adquirente inscrito no Livro de Registro;

Art. 260. A fim de manter a uniformidade do valor unitário e moeda
corrente e das condições de reajustamento das letras em circulação, todas as
letras imobiliárias emitidas pelo Banco Nacional da Habitação e pelas sociedades de crédito imobiliário terão valor nominal correspondente à Unidade
Padrão de Capital do referido Banco, permitida a emissão de títulos múltiplos
dessa Unidade.
§ 1° A Unidade Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação
corresponderá a dez mil cruzeiros, com o poder aquisitivo do cruzeiro em fevereiro de 1964.
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§ 2° O valor cm cruzeiros correntes da Unidade Padrão de Capital será
reajustado toda vez que o salário-mínimo legal for alterado, com base no índice geral de preços referidos no art. 5°, parágrafo 1°, da lei.
§ 3° Os reajustamentos serão feitos 60 dias depois da entrada em vigor
de cada alteração do salário-mínimo após a vigência da lei na proporção da
variação no índice referido no parágrafo anterior:
a) desde fevereiro de 1964 até o mês de entrada em vigor da primeira
alteração do salário-mínimo, após a data desta lei;
b) entre os meses de duas alterações sucessivas do nível de salário-mínimo, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, após a vigência da lei.
§ 4° O valor nominal da Letra Imobiliária, para efeitos de liquidação do
seu principal e cálculo dos juros devidos, será o valor reajustado da Unidade
Padrão de Capital no momento do vencimento ou pagamento do principal ou
juros, no caso do título simples, ou esse valor multiplicado pelo número de
Unidades-Padrão de Capital a que correspondem a letra, no caso de título
múltiplo.

V — a espécie e a quantidade ou peso da mercadoria, bem como as
marcas, os sinais exteriores dos volumes de embalagem.
Será obrigatória, por parte do remetente, a declaração da natureza e valor
das mercadorias que foram entregues fechadas;
VI — a importânca do frete, com a declaração de que é pago ou a pagar,
e do lugar e da forma do pagamento.
A importância será declarada por extenso e em algarismos, prevalecendo
a primeira em caso de divergência.
Emitido o conhecimento a pagar e não indicada a forma do pagamento,
este será a dinheiro de contado e por inteiro, no ato da entrega da mercadoria
e no lugar do destino, se outro não tiver sido designado. A falta de pagamento do frete e despesas autoriza a retenção da mercadoria;
VII — a assinatura do empresário ou seu representante, abaixo do
contexto.
§ 1° O conhecimento de transporte por água deve conter o nome do
navio e o seu porte, a assinatura do capitão e do carregador.
§ 2° O teor do conhecimento pode ser, no todo ou em parte, manuscrito,
datilografado ou impresso; a assinatura do empresário ou seu representante ou a
do capitão e do carregador, conforme o caso, devem ser autênticas.
§ 3° O contexto incompleto, ou errado, pode ser completado, ou corrigido,
mediante declaração escrita da empresa emissora, lançada no anverso do título
e devidamente datada e assinada pelo empresário ou seu representante ou pelo
capitão e carregador.

Título X
DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
CAPITULO I

DA EMISSÃO

CAPÍTULO n

Art. 261. O conhecimento de transporte emitido por empresas de transporte por água, terra ou ar, prova o recebimento da mercadoria e a obrigação
de entregá-la no lugar do destino.
§ l" Reputa-se não escrita qualquer cláusula restritiva ou modificativa
dessa prova ou obrigação, bem como a que contiver exoneração da responsabilidade de indenizar.
§ 2° É título à ordem, salvo cláusula ao portador, lançada no contexto.
§ 3" O conhecimento nominal pode ser emitido não à ordem, mediante
cláusula inserida no contexto.
§ 4" Considera-se original o conhecimento do qual não constar a declaração de segunda ou outra via.
Tais vias não podem circular, sendo emitidas somente para efeitos em face
da empresa emissora.
Art. 262. O conhecimento de transporte deve conter:
I — o nome comercial da empresa emissora;
II — a data, com indicação de dia, mês e ano;
III •— os nomes do remetente e do consignatário, por extenso.

DO ENDOSSO

O remetente pode designar-se como consignatário, e à indicação deste
substituir-se pela cláusula ao portador.
Será ao portador o conhecimento que não contiver a indicação do consignatário.
IV — o lugar da partida e do destino;
Faltando a indicação do lugar de partida, entende-se ser este o mesmo
da emissão.

Art. 263. O conhecimento nominativo é transferível, sucessivamente,
por endosso em preto ou em branco, seguido da respectiva tradição.
§ l* O primeiro endossador deve ser o remetente, carregador ou consignante, ou o consignatário.
§ 29 O último endossatário e detentor do conhecimento presume-se proprietário da mercadoria nele declarada.
Art. 264. O endossatário pignoratício pode retirar a mercadoria, depositando-a, com a cláusula de penhor ou garantia, em armazém geral, ou senão
onde convier, de acordo com o endossador.
Pode também exigir, a todo o tempo, que o armazém geral emita o respectivo conhecimento de depósito, e o warrant, ficando aquele à livre disposição do dono da mercadoria, e este à do credor pignoratício para lhe ser
entregue depois de devidamente endossado. A recusa do devedor pignoraticio
de endossar o warrant sujeita-o ã multa de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor da mercadoria, a benefício do credor.
Sobre a mercadoria depositada com cláusula de penhor ou garantia, somente
se expedirão esses títulos mediante assentimento do credor, que se não poderá
opor em se lhe oferecendo o respectivo warrant.
Art. 265. O endossador responde para com os endossatários posteriores,
ou portadores tão-sòmente pela legitimidade do conhecimento e entrega da
mercadoria na data da emissão do título.
Art. 266. O remetente, carregador ou consignante, o consignatário, o
endossatário ou portador pode, exibindo o conhecimento, exigir o desembarque
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e a entrega da mercadoria em trânsito, pagando o frete por inteiro e as despesas
extraordinárias a que der causa. Extingue-se, então, o contrato de transporte
e recolhe-se o respectivo conhecimento.
O endossatário em penhor ou garantia não goza dessa faculdade.
Art. 267. A tradição do conhecimento ao consignatário, ao endossatário
ou ao portador, exime a respectiva mercadoria de arresto, sequestro, penhora,
arrecadação, ou qualquer outro embaraço judicial, por fato, dívida, falência,
ou causa estranha ao próprio dono atual do título; salvo caso de ma-fé provada,
O conhecimento, porém, está sujeito a essas medidas judiciais, por causa
que respeite ao respectivo dono atual. Neste caso, a apreensão do conhecimento equivale à da mercadoria.
CAPITULO III

DA PERDA E DA DESTRUIÇÃO DO TITULO
Art. 268. Em caso de perda ou extravio de conhecimento que tenha
consignação nominal, desde que nenhuma reclamação tenha sido apresentada
à empresa de transporte, no lugar de destino, para retenção de mercadoria, o
destinatário só poderá retirá-la mediante assinatura de termo de responsabilidade.
Àrt. 269. Em caso de perda, ou extravio do conhecimento, qualquer
interessado pode avisar a empresa de transporte no lugar do destino para
que retenha a respectiva mercadoria.
§ 1 ' Se o aviso provier do consignatário, ou do remetente, a empresa
anunciará o fato três vezes consecutivas à custa do comunicante, pela imprensa
do lugar do destino, se houver, senão pela da Capital do Estado, ou da localidade mais próxima que a tenha.
Não havendo reclamação relativa à propriedade, ou penhor, do conhecimento durante os dias do anúncio e mais os dois imediatos, a mercadoria será
entregue ao notificante de acordo com as disposições legais ou regulamentares.
Se o aviso provier de outrem, que não o consignatário ou o remetente, valerá como reclamação contra a entrega da mercadoria, para ser judicialmente
processada na forma do § 2'-', a seguir.
§ 2' Havendo reclamação, a mercadoria não será entregue e o reclamante,
exibindo outra via ou certidão do conhecimento, fará, no foro da comarca do
lugar do destino, justificação do fato e do seu direito.
Art. 270. As mercadorias de valor até cinco vezes o maior salário mínimo vigente no país poderão ser retiradas, independentemente do conhecimento,
mediante assinatura de termo de responsabilidade. A estimativa desse valor,
não tendo sido feita na ocasião do despacho, competirá ao prudente arbítrio da
empresa de transporte, no momento da entrega da mercadoria.
Art. 271. À empresa poderá requerer o depósito por conta de quem
pertencer a mercadoria não retirada em tempo, nos casos permitidos em lei
ou regulamento, bem como no do § 2' do artigo anterior.
Pa-ágrafo único. Continuam em vigor as disposições relativas aos géneros perigosos, nocivos ou de fácil deterioração. Os géneros alimentícios
destinados a consumo imediato, poderão ser entregue ao destinatário, em
falta de conhecimento, mediante as formalidades usuais.
Art. 272. Em caso de perda, destruição, furto ou roubo de conhecimento
de transporte não à ordem, a entrega da respectiva mercadoria se fará ao
destinatário por segunda via, ou certificado do despacho.
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Parágrafo único. Se, entretanto, a empresa de transporte tiver aviso de
cessão, ou penhor, do conhecimento, depositará a mercadoria por conta e
risco de quem pertencer.

Título XI
DA NOTA DE CRÉDITO RURAL E PROMISSÓRIA RURAL
CAPITULO I

DA CÉDULA RURAL PIGNORAT1CIA
Art. 273. A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes requisitos,
lançados por extenso no seu contexto:
I — A data do pagamento;
II — A denominação «cédula rural pignoratícia»;
III -— O nome do credor e a cláusula à ordem;
IV — A soma a pagar em dinheiro, com indicação do fim a que se
destina, o valor recebido e a forma de utilização;
V — a descrição dos bens vinculados em penhor rural, por meio de
simples indicação de sua espécie, qualidade, quantidade, marca ou período
de produção, se for o caso, além do local de situação ou depósito.
VI — A taxa de desconto ou dos juros a pagar, bem como a da comissão
de fiscalização, se houver, mencionando o prazo das respectivas prestações.
VII •—• O lugar do pagamento;
VIII — A data e o lugar da emissão;
IX — A assinatura do próprio punho do emitente ou de mandatário
especial.
Art. 27-1. Os contratos de mútuos firmados entre instituições financeiras,
públicas ou privadas e as pessoas físicas ou jurídicas dedicados às atividades
agrícolas ou pecuárias poderão ser efeíuadas por rneio de cédula rural pignoraticia ou da nota de crédito rural.
Parágrafo único. É facultado o uso da cédula para os contratos de mútuo
cm dinheiro, efctuados pelas cooperativas de produção ou venda de géneros
de origem agrícola ou pecuária com os seus cooperados.
Art. 275. A cédula rural pignoratícia c uma promessa de pagamento
em dinheiro, com garantia real.
§ l* Para a constituição da mencionada garantia real, é dispensada a
outorga uxória.
§ 1" Em caso de cobrança judicial, porém, a execução não se dará sem
citação inicial da mulher, quando casado for o emitente da cédula, sob pena
de nulidade absoluta do processo.
A r t. 276. Podem ser vinculados à cédula quaisquer dos bens suscctíveis
de penhor rural, inclusive géneros oriundos da produção animal.
§ l' A aplicação do valor correspondente ao contrato de mútuo poderá ser
ajustada em condições estabelecidas com o emitente da cédula e que a esta
se integrará, em uma só via, rubricada pelo credor, da qual deverá constar,
também por escrito, qualquer alteração posterior que mutuante e mutuário
porventura admitirem.
§ 2" Concedido o mútuo para utilização parcelada, a instituição financei-a
ou a cooperativa de produção ou venda de géneros de origem agrícola ou
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pecuária abrirá com o valor emprestado uma conta especial, vinculada ao
título, a ser movimentada pelo emitente, por meio de cheque ou recibo, de
acordo com as condições mencionadas no parágrafo anterior.
§ 39 Estabelecida a utilização parcelada, é ressalvado ao credor o direito
de recusar a entrega de qualquer prestação se, ao seu tempo, houver o devedor
faltado ao cumprimento do disposto nesta lei ou nas condições estabelecidas.
§ 4' Destinando-se o empréstimo ã aquisição de bens que devam integrar
a garantia, lavrar-se-á menção adicional à cédula, para efeito da averbação
do registro.
§ 5' Ern caso de mais de um contrato de mútuo em que forem os mesmos
o credor, o devedor e os bens apenhados à vinculação destes, nas cédulas
posterio-es, será feita por simples extensão, no texto destas, do penhor já
constituído, sem prejuízo de outras garantias.
Art. 277. A cédu'a rural pignoratícia é título civil, líquido, sendo exigível
pela soma dela constante, além dos juros vencidos, com dedução de quaisquer
pagamentos parciais ou parcelas porventura não utilizadas pelo devedor,
voluntariamente ou em virtude de retenção admitida no § 3' do artigo anterior.

Art. 284. Cancela-se a inscrição da cédula de crédito rural mediante
simples averbação, pelo funcionário competente, da quitação do credor originário
ou do último endossatário, se houver, lançada no título ou em separado e, nesta
hipótese, com a firma reconhecida, se o documento for particular, salvo os
casos de baixa por consignação devidamente julgada por sentença judicial.
§ l' Constarão da averbação o dia, mês e ano da quitação, nome do
credor e do tabelião que fizer o reconhecimento da firma, e a data desta.
§ 2" O cancelamento será anotado na cédula sob a assinatura do funcionário competente.
Art. 285. As certidões negativas ou afirmativas de ónus fiscais, expedidas pela coletoria ou repartição arrecadadora federal a cuja jurisdição estiver
subordinado o domiciílio do devedor deverão mencionar, obrigatoriamente,
qualquer inscrição de cédula ou nota constante do livro próprio e ainda não
cancelada.
Parágrafo único. Os oficiais do Registro Geral de Imóveis não poderão
inscrever, sob pena de nulidade do ato, qualquer escritura de constituição de
penhor rural, sem a apresentação da certidão negativa de inscrição da cédula
pignoratícia sobre os mesmos bens.
Art. 286. Concluído o semestre, devem ser submetidos à correição dos
juizes de direito das respectivas comarcas.

CAPÍTULO n
DA NOTA DE CRÉDITO RURAL
Art. 278. A nota de crédito rural conterá, além dessa denominação, os
requisitos ns. I, II, IV e VI a IX do art. 273.
Art. 279. São assegurados à nota de crédito rural os privilégios do
art. 1.563.
Art. 280. Em caso de cob-ança executiva, inclusive por antecipação de
vencimento pela ocorrência da hipótese de aplicação indevida do valor correspondente ao mútuo, assistirá ao credor o direito à multa de 10% (dez por
cento) sobre o principal e os acessórios devidos.
Art. 281. O emitente da nota de crédito rural só poderá operar com as
instituições financeiras que possuam sede, sucursal, filial, agência ou escritório
na zona a que pertencer o município de sua principal atividade.
Art. 282. A nota de crédito rural terá o prazo mínimo de seis meses
e máximo de três anos.
CAPITULO III

DA INSCRIÇÃO
Art. 283. A cédula rural pignoratícia e a nota de crédito rural, para
valerem contra terceiro, deverão ser inscritas na coletoria ou repartição arrecadadora federal, a cuja jurisdição estiver subordinado o domicilio do devedor.
§ 1° A inscrição a que se refere este artigo será feita sob número de
ordem sucessiva e fanscrição integral do título pelo funcionário competente,
em livro próprio, denominado «Registro de Cédulas de Crédito Rural», observada a preferência na forma estabelecida pelo art. 202 do Decreto n." 4.857,
de 9 de novembro de 1939.
§ 2' A cada distrito municipal deverá corresponder um livro, para
inscrição dos títulos emitidos pelos devedores aí domiciliados.
§ 3' A inscrição será anotada no verso da cédula ou da nota, que não
estão sujeitas ao pagamento de nenhum tributo, de custas ou emolumentos.

CAPÍTULO

IV

DO VENCIMENTO
Art. 287. Vencida e não paga a cédula rural pignoraticia, assiste ao
credor o direito de promover o sequestro dos bens apenhados em poder
do devedor ou de quem estiverem.
§ l.9 Nos empréstimos garantidos por culturas de ciclo vcgetativo
superior a dois ou mais anos e nos destinados à criação e recriação de gado
bovino, considerar-sc-á prorrogado o prazo da cédula rural pignoratícia,
sucessivamente e por períodos anuais, até o máximo admitido para o penhor
agrícola e o pecuário, com as prorrogações deste artigo, a partir da data
da emissão, desde que, cumpridas todas as mais obrigações do mutuário
e mantido o primitivo valor das garantias, o principal da dívida se reduza,
ao fim de cada ano, da amortização percentual que for estabelecida no
titulo, sobre o total utilizado.
§ 2." Na hipótese de ocorrência da prorrogação prevista neste artigo,
caberá ao credor, antes de' se operar o vencimento, dar aviso ao devedor,
pagando por verba bancária, à conta e ordem deste, o selo devido pelos
acessórios durante a dilação, logo receba a devida amortização.
§ 3.' Sempre que se tratar da vinculação de bens em penhor pecuário,
será admitida qualquer menção adicional à cédula rural pignoratícia, para
o fim de substituição ou alteração dos animais apenhados, inclusive quanto
às crias, feita a devida averbação do aditivo no registro a que se refere
o art. 287.
CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR
Art. 288. A falta de cumprimento de qualquer das obrigações do
devedor, ou na ocorrência de alguns dos casos de antecipação legal do
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vencimento, poderá o credor considerar vencida a cédula rural pignoraticia
ou a nota de crédito rural e exigir o total da dívida, independentemente
de aviso judicial ou interpelação extrajudicial.
Art. 289. O emitente da cédula rural pignoraticia ou da nota de
crédito rural fica obrigado a manter rigorosamente em dia o pagamento
dos trabalhadores rurais e dos impostos e quaisquer contribuições devidos
pelos bens da exploração financiada e ainda a aplicar a soma emprestada
aos fins constantes do titulo, assistindo ao credor o direito de exercer,
como julgar conveniente, ampla fiscalização sobre as atividades, objeto do
financiamento e a utilização deste na forma ajustada.
Art. 290. Enquanto não for paga a cédula rural pignoraticia, a venda
dos bens apcnhados só será válida se o credor anuir por escrito previamente.
Art. 291. Os bens constitutivos da garantia serão segurados contra
todos os riscos a que possam estar sujeitos e forem objeto de seguro, até
final liquidação da dívida, expedindo-se a apólice à ordem do credor.
Art. 292. O endossador da cédula de crédito rural responde apenas
pelo saldo devedor do título, sempre que tiver havido amortização, devendo
constar do endosso, nesse caso, o valor líquido da transferência.
Art. 293. Caso os bens vinculados à cédula rural pignoraticia não
pertençam ao emitente, deve ser mencionada essa circunstância, assinando
o proprietário o título, para os fins de confirmação da respectiva outorga.
Art. 294. Os bens apenhados não podem ser objeto de penhora,
arresto, sequestro ou outra medida judicial, desde que expedida a cédula
rural pignoraticia, obrigado o devedor, sob pena de responder pelos prejuízos
resultantes, a denunciar aos oficiais incumbidos da diligência, para que
não a efctuem, ou ao juiz da causa, a existência do título, juntando o
aviso recebido ao tempo de sua expedição.
Art. 295. O penhor rural contratado com a Carteira de Crédito
Agrícola do Banco do Brasil S. A. não poderá ser anulado como ato
em fraude de credores ou de execução, por terem sido, antes da sua
constituição, protestados títulos do devedor.
Art. 296. O prazo do penhor agrícola é fixado em três anos, prorrogável por mais três, e o do penhor pecuário em quatro anos, com
prorrogação por igual período e, embora vencidos, permanece a garantia,
enquanto subsistirem os bens que a constituem.
Parágrafo único. A prorrogação deve ser averbada à margem da
inscrição respectiva, mediante simples requerimento do credor e devedor ao
oficial do registro, ou sob aditivo de recomposição e ratificação da garantia.
CAPÍTULO vi
DA PROMISSÓRIA RURAL
Art. 297. As vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola
ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores ou proprietários
rurais, serão documentadas pela promissória rural.
n.i
L. 298.
í7<j. A
f\ promissória
promiHsunu rural
rural constitui promessa de pagamento em
Art.
'^"="-3" dos bens ou do seu equivalente em
dinheiro, assegurado pe!a consignação
espécie.

Parágrafo único. Em caso de desaparecimento dos bens ou do seu
equivalente em espécie, gozará a promissória rural dos privilégios enumerados no art. 1.563.
Art. 299. A promissória rural conterá os seguintes requisitos, lançados
por extenso, no seu contexto:
I — A denominação «promissória rural»;
II — A soma de dinheiro a pagar, com indicação da taxa de juros,
se houver, e dos bens objeto da compra e venda;
III — O nome do vendedor a quem deve ser paga e a cláusula à
ordem;
IV — A data do pagamento;
V — A praça do pagamento;
VI — A data e o lugar da emissão;
VII — A assinatura de próprio punho do comprador emitente ou
de mandatário especial.
Art. 300. A promissória rural que contiver declaração inexada é nula,
respondendo o emitente ou quem as lançou civil e penalmente.
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