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CAPíTULO 11
NOTAPROMISSÓRIA

1. CONCEITO
Margarinos Torres (Apud Almeida. 1999:87) define bem este título

de crédito:

A nota promissória é promessa de pagamento, isto é, compromisso so-
lene e escrito,pelo qualalguémse obrigaapagara outrem certasoma em
dinheiro.

2. FIGURASINTERVENIENTES

Duas são as figuras intervenientes que obrigatoriamente intervêm na
Nota Promissória:

a) O subscritor, emitente ou devedor da nota.
b) O favorecido ou beneficiário, que é o credor da mesma.
Na promissória. como na letra de câmbio, também poderão participar

outros coobrigados. como avalistas e endossantes.

3. LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

A lei que regulamenta a Nota Promissória é a mesma da Letra de
Câmbio. ou seja. a Decreto nl!57.663/66 (LU)e. subsidiariamente. o De-
creto nl! 2.044/1908 (LI).no que não for contrário ou com reservas à
Convenção de Genebra.

Interessante notar que, apesar da nota promissória ser tratada de forma
apenas secundária nas leisacima (artigos 54 a 56 da LeiInterna e artigos 75 a
78 da LeiUniforme),ela é muito mais difundidano Brasilque a letra de câmbio.
praticamente inexistente entre nós. A promissória é um título que chega às
mãos do beneficiário já pronto. acabado, em virtude de nele não existir o
instituto do aceite.

A nota promissória tem. com a letra de câmbio. diversas semelhan-
ças: ambas são títulos de crédito; têm natureza comercial; são reguladas
pelas mesmas leis; as disposições legais da letra aplicam-se subsidiaria-
mente à nota promissória, no que não for contrário à sua natureza (LI.art.
56 e W. art. 77);etc.. Entretanto, existem importantes diferenças entre elas.
que passamos alistar:
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4. REQUISITOS

Como ocorre na letra de câmbio. existem requisitos a serem preenchidos

para que um documento se configure como uma nota promissória. Vale lembrar

que a promissória pode perfeitamente circular em branco. sendo completada por

um portador de boa-fé. quando de sua apresentação para pagamento ou protesto.

Para evitar repetições. remeteremos o leitor ao capítulo da letra de câm-

bio. sempre que a explicação puder ser utilizada para a nota promissória.

4.1. REQUISITOSDO ART. 54 DO DECRETONa 2.044/1908 (U):

..

4.1.1. A DENOMINAÇÃODE"NOTAPROMISSÓRIA"OU

TERMOCORRESPONDENTE,NAÚNGUAEMQUEFOREMmDA

Vide Capítulo 10. item 6.1.1.

4.1.2. ASOMADEDINHEIROAPAGAR

Vide Capítulo 10. item 6.1.2.

4.1.3. ONOMEDAPESSOAAQUEMDEVESERPAGA

Vide Capítulo 10.item 6.1.4.
Desde 1908. com a entrada em vigor do Decreto n2 2.044. o Estado

brasileiro proibiu a emissão de notas promissórias ao portador (a letra de

câmbio ao portador somente foi proibida pela Lei Uniforme). A doutrina justifi-

ca tal proibição por duas razões: a) fiscal; e b) temor estatal (infundado.
evidentemente) de que a nota promissória viesse a substituir o dinheiro. como

papel-moeda dos comerciantes.

4.1.4. AASSINATURADOPRÓPRIOPUNHODOEMITENTE,

OUDOMANDATÁRIOESPECIAL

Vide Capítulo 10. item 6.1.5.
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LETRA DE CÂMBIO NOTA PROMISSÓRIA

É uma ordem de pagamento. É uma promessa de pagamento.

Três são as figuras intervenientes: sacador São apenas duas as figuras intervenientes:
(emitente), sacado e tomador (beneficiá rio). subscritor e beneficiá rio.

O crédito é preexistente à emissão. O crédito é contemporãneo à emissão.

O emitente (sacador) responde apenas O emitente (subscritor) é o devedor principal.
regressivamente.



4.2. REQUISITOSDO ART. 75 DO DECRETONII 57.663/66 (LU):

4.2.1. A PROMESSAPURAESIMPLESDEPAGARUMAQUANTIADETERMINADA

Vide Capítulo 10, item 6.2.1..
A promessadeve-sepura e simples,não seadmitindo promessa condici-

onal (ex.:aos tantos dias pagareia ...aquantiade ...).

4.2.2. AÉPOCADOPAGAMENTO

Vide Capítulo 10, item 6.2.2..

Os vencimentos previstos paraa letra de câmbio são os mesmos previs-

tos paraa promissória, com exceção do prazo a tempo certo da vista, inexis-
tente para o presente título, apesar de alguns autores, como Bulgarelli
(1996:222), Coelho(2000:424) e Martins (1998a:287), admitirem a vista na

nota promissória.
Como a nota promissória não admite aceite, visto que o título já sai

pronto das mãos do emitente, com a promessa de pagamento por ele firmada,

seria incongruente exigir-se vista do mesmo, para que tenha validade. Ade-
mais, estaríamos criando uma nova forma de protesto, por falta devista. Ru-
bens Requião (1998b:422) é da mesma opinião:

No direito cambiáriobrasileiro,por outro lado, não existe nota promis-
sória a "tempo certo de vista~ como ocorre com a letra de câmbio. O
vencimento a tempo certo de vista,no caso da letra de câmbio como já
explicamos mil 575 supra), ocorre a contar da data do aceite. Não pode-

mos compreender, pois, como possa existir, mesmo na Lei Uniforme,

alusão à nota promissória "acerto termo de vista ~ uma vez que o princi-

paI obrigado e devedor do título é o próprio subscritor: Aqui fica o regis-

tro de nossa perplexidade.

4.2.3. A INDICAÇÃO DO LUGAR EM QUE SE DEVE EFETUAR O PAGAMENTO

Caso não esteja indicado, considera-se o local onde é passada e, ao
mesmo tempo, o local dedomicOiodo emitente (W, art. 76).

4.2.4. A INDICAÇÃO DA DATA EM QUE E DO

LUGAR ONDE A NOTA PROMISSÓRIA É PASSADA

No tocante à data: Vide Capítulo10,item6.4..
Quanto ao lugar,caso não esteja indicado, considera-se o local designa-

do ao lado do nome do subscritor (W, art. 76).
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4.3. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO

Apesar de seus requisitos. a Nota Promissória (assim como a Letra de

Câmbio) pode perfeitamente circular em branco. apenas com a assinatura de

seu emitente ou de mandatário especial. O credor ou o portador de boa fé pode

perfeitamente completá-Ia antes da cobrança ou do protesto. Nesse sentido,
RT 276/427 e Súmula 387 do STE

5. PRESCRiÇÃO

5.1. NOTA PROMISSÓRIA A DIA CERTO OU A TEMPO CERTO DA DATA

A prescrição da Nota Promissória segue a da Letra de Câmbio, nos ter-

mos do art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (W). com algumas adaptações.

Assim. pelo disposto no art. 78, combinado com o art. 70, a prescrição

contra o subscritor (emitente) da Nota é equivalente à do aceitante de uma Letra.

ou seja, de três anos, a contar do vencimento. O mesmo prazo prescricional

deve ser contado contra o avalista do subscritor (veja-se que nos termos do art.

77. o aval em branco é dado ao subscritor). nos termos do caputdo art' 32.

Nos termos do art. 70. as ações do portador (detentor do título quando de

seu vencimento) contra os endossantes (e seus avalistas) prescrevem em um

ano, a contar do protesto feito em tempo útil. Da mesma forma que na Letra

de Câmbio. o prazo de protesto segue o disposto na LI. arts. 28 e 32. ou seja, o

título deve ser protestado no primeiro dia que se seguir ao do vencimento.

Ainda de acordo com o art. 70. o endossante que pagou o título tem o

prazo de seis meses, a contar da data em que pagou (espontaneamente) ou

que foi acionado (executado) para exercer seu direito de regresso contra os

endossantes (e seus avalistas) que lhe forem anteriores.

Importante lembrar que o protesto cambiá rio, nos termos do CC/2002,

art. 202. 11I.interrompe a prescrição e que esta somente produz efeitos em

relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. continuando a correr em

relação aos demais coobrigados. nos termos da W. art. 71.

5.2. NOTA PROMISSÓRIA À VISTA

Conforme já visto em relação à Letra de Câmbio, a Nota Promissória à

vista vence quando de sua apresentação ao subscritor.
Da mesma forma como ocorre com a Letra. esta modalidade de Promis-

sória deve ser apresentada para pagamento no prazo de um ano, a contar da

data de emissão (W. art. 34), sob pena de perda do direito de regresso contra

endossantes e seus avalistas. nos termosdo art.53.
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Assim, sendo apresentada dentro do prazo, fato comprovado pelo
protesto cartorário. a prescrição contra o subscritor (e seus avalistas)
dar-se-á em três anos, a contar do protesto (apresentação pública do
título). Contra endossantes e seus avalistas, o prazo é de um ano, a
contar do protesto.

Não protestado o título no prazo de um ano, o portador somente terá
direito de execução contra o subscritor e seus avalistas, se os houver.A pres-
crição, então, será de quatro anos a contar da emissão. pela soma do ano
de apresentação aos três de prescrição, previstos no art. 70.

6. NOTA PROMISSÓRIA EXPRESSA EM

íNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
Era bastante comum no meio financeiro, em especial em épocas de gran-

de inflação, a emissão de Notas Promissórias vinculadas a um índice de corre-

ção monetária (ORTN. OTN. BTN. UPC. etc.). evitando. assim. o risco de gran-

des perdas.

O procedimento era bastante simples: lançava-se o valor em moeda cor-

rente e essa quantia era convertida para o índice escolhido. A grande diferença

estava justamente no campo destinado ao valor por extenso. em que o emiten-

te se comprometia a pagar; no vencimento, a quantia equivalente às unidades
do índice eleito. Assim, por exemplo, uma Nota Promissória emitida em UPC

em janeiro de 1999. com vencimento para dezembro de 2000. ficaria com a

seguinte configuração:

Valor: 60.423 UPC . R$ 1.000,00

Aos dez dias de dezembro de dois mil. pagarei a em moeda corrente nacional a quantia que.
quando de sua efetiva liquidação. corresponder a sessenta inteiros e quatrocentos e vinte e três
milésimos de Unidades de Padrão de Capital. equivalente. nesta data. a hum mil reais.

Assim, o emitente deveria pagar. em 10de dezembro de 2000. a quantia de

óQ,423xI7.81 =R$ 1.076,13 (Valorda UPC:jan/99=R$ 16.55 edeZ/OO=R$ 17.81).

Muito se discutiu. na doutrina e na jurisprudência. se a previsão de cor-

reção monetária implicaria perda de liquidez e certeza da Nota Promissória.

Acabando com a discussão. o SfF firmou jurisprudência (Agravo Regimental nQ
112.124-6) no sentido de considerar tais títulos como válidos, como forma de

evitar a perda de valor da moeda pela inflação.
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7. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADAA CONTRATO

Em contratos bancários e imobiliários é bastante comum que o mutuan-
te exija a emissão de notas promissórias como garantia do financiamento - ou.
no caso de construtoras. para poder concluir a obra. mediante desconto ou

caução dos títulos.

. Sendo a nota promissória um título abstrato. seria possível a discussão

do contrato. caso o devedor seja acionado. sendo a execução instruída apenas

com a promissória?
A resposta deve ser positiva. desde que o título não tenha circulado

(autonomia relativa). vez que o mesmo foi emitido como condição para que o
contrato original se aperfeiçoe.

Caso, porém. tenha sido endossada a promissória, e estando nas mãos

de portador de boa-fé. nos parece inadmissível a defesa do executado através

do contrato, vez que o portador não participou do negócio fundamental (auto-

nomia absoluta). Exceção seja feita. caso esteja inserida no título a vinculação

ao contrato, ante o princípio da literalidade.

QUESTÕESOBJETIVAS

.
65. (OAB/RJ- 12/97) A promessa de pagamento é declaração que deve ser

expressa no momento da criação do título de crédito denominado:
a) Letra de câmbio. -b) Nota promissória.
c) Cheque. d) Warrant.

66. (OAB/RJ- 12/98) Oprazo de prescrição para executar o emitente de uma
nota promissória é de:

a) 5 anos a partir do vencimento.
b) 3 anos a partir da emissão.
c) 7 anos a partir do vencimento.

.d) 3 anos a partir do vencimento.

67. (TJ-MT/1996) A nota promissória pode ser emitida ao portador?
a) Sim . b) Não

68. (OAB/RJ - 03/99) Na nota promissória é correto afirmar que:
a) O endossante, salvo cláusula em contrário. é garante do pagamento.
b) O aval não pode ser parcial.
c) Não é um título de crédito. sim um contrato.
d) O aval só é valido com a outorga uxória.

69. (OAB/SP- I06gExame) Nota Promissória à vista, sem prazo de apresen-
tação estipulado:
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a) Deve ser apresentada para pagamento, dentro do prazo de 2 (dois)
anos, a contar da data de sua emissão.

b) Deve ser apresentada para pagamento, dentro do prazo de I (um)
ano, a contar da data de sua emissão.

c) Deve ser apresentada para pagamento, dentro do prazo de 6 (seis)
meses, a contar da data de sua emissão.

d) Não precisa ser apresentada para pagamento.

70. (T'-PRlI998) A propósito da nota promissória, título de crédito de larga acei-
tação, caracterizado como promessa de pagamento de quantia certa, tem no
aval a sua garantia prestada por terceiros, e a segurança de sua circulação se
faz pelo endosso. Se atendidas todas as condições formais de sua emissão,
nasce a nota promissória com o aceite do devedor e, por essa razão, é título
revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo apto para instruir execu-
ção de título extrajudicial. Com essas noções, poderemos afirmar que:

a) O endosso na nota promissória deve ser lançado no próprio título e não é válido
se for lançado fora do título, por escritura pública, por exemplo. Por outro lado,
a Lei Uniforme considera não escrita a cláusula proibitivado endosso.

b) A nota promissória é um título de crédito completo e desempenha as
funções de dinheiro e realiza por si a extinção de uma dívida. A nota
promissória extingue o crédito primitivo.

c) A corrente vitoriosa no nosso direito compara a moeda corrente aos
títulos de crédito e diz que os pagamentos feitos com a primeira são
extintivos do débito, enquanto que os pagamentos realizados com os
segundos não extinguem a obrigação. O título de crédito, salvo disposição
em contrário, é sempre recebido' pro solvendo. e não' pro solutd.

d) O aval prestado na nota promissória é feito por terceiro estranho ao título,
ficando ele (o avalista) responsável pelo pagamento do título e, sendo nulo o
aval, só produz efeito como fiança.

71. (OAB/MT - 12198) Numa nota promissória:
a) o avalista deixa de responder pelo pagamento quando declarada nula a obri-

gação do avalizado.
b) o endossante responde sempre pelo pagamento.
c) o preenchimento posterior à assinatura nulifica a cártula.
d) a prescrição, na ação regressiva de um endossante contra outro, se dá

em seis meses.

72. (MP-MG/J 999) Uma nota promissória foi emitida por ALCIDES,em favor
de CARLOS, tendo sido o título endossado, sucessivamente, para MÁRIO
e PALMÉRIO, recebendo, ainda, a assinatura isolada de PEDRO no an-
verso, sem qualquer declaração. O vencimento do título ocorreu em
12.7.99, uma segunda-feira, tendo sido o mesmo protestado em 14.7.99,
atendendo ao que dispõe a alínea terceira do art. 44 da Lei Uniforme de
Genebra. Após o protesto, o título foi endossado para LUCAS, que é seu
atual portador. WCAS pode propor execução do título:
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a) apenas contra MÁRIOe PALMÉRIO.
b) apenas contra PALMÉRlO.
c) apenas contra MÁRIO.
d) apenas contra ALCIDESou PEDRO,ou contra ambos.
e) contra todos os signatários do título.

73. '(MP-MT/1998) Qual o prazo de prescrição para a execução do emitente
de uma Nota Promissória?

a) I (um)ano.
b) 2 (dois) anos.
c) 3 (três) anos.
d) 20 (vinte)anos.

74. (OABIRJ - 03/98) Época do vencimento, valor, assinatura do emitente,
promessa de pagamento, cláusula à ordem, data e local da emissão,
são requisitos:

a) Do cheque.
b) Da nota promissória.
c) Da duplicata.
d) Da letra de câmbio.

75. (OABIRJ- 08/97) Aabstração é um atributo do:
a) Cartão de crédito. b) J.W1rrant.
c) Nota promissória. d) Debêntures.

76. (OAB/CE - 08/99) Considere as seguintes afirmações:
1- a execução do portador contra o emitente da nota promissória prescreve em

três anos a contar de seu vencimento.

11- a execução do portador contra o avalista do emitente da nota promissória
prescreve em três anos a contar de seu vencimento.

11I-a execução do portador contra os endossantes da nota promissória prescre-
ve em um ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil.

IV- a execução do endossante contra o emitente prescreve em seis meses a con-
tar do dia em que aquele pagou a nota promissória ou em que ele próprio foi
acionado.

a) as afirmativas I e 11Iestão corretas.
b) as afirmativas I. 11e 11Iestão corretas.
c) as afirmativas I e 11estão corretas.
d) todas as afirmativas estão corretas.

77. (OABIRJ- 12/99) É correto afirmar que:
a) O aval tem natureza contratual. dependendo sempre da outorga uxória.
b) O aval na nota promissória não pode ser parcial.
c) O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante da aceitação como do

pagamento da letra de câmbio.
d) O endosso pode ser parcial.
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78. (TJ/MT- 10/97) O pagamento feito com a emissão de uma nota promis-
sória pro solvendo produz qual efeito:

a) Quita desde logo a divida.
b) Só ocorre a quitação quando do resgate da promissória.
c) A quitação só ocorre 30 (trintadias)após o resgate da promissória.

79. (TJIRN- 1999) O avalista do emitente de uma nota promissória:
a) Fica autorizado pelo avalizado a repactuar prazos e condições de

pagamento do título.
b) Tem direito de exigir que antes sejam excutidos os bens da avalizado.
c) Tem direto de exonerar-se do aval a qualquer momento, desde que envie

comunicação por escrito ao beneficiado tomador antes do vencimento.
d) Exonera-se do pagamento do título se comprovar que é nula a relação

jurídica que lhe deu origem, mesmo se o credor demonstrar boa-fé.
e) Fica sujeito. se comerciante. a ter a falência declarada na hipótese de

impontualidade injustificada.

80. (OAB/MT- 03/99) Épromessa de pagamento emitida pelo próprio deve-
dor em benefício do credor:

a) o cheque.
b) a letra de câmbio e a nota promissória.
c) a duplicata.
d) a nota promissória.

QUESTÕES SUBJETIVAS

j). (OAB/RI- 08/98) larbas Caldas. portador de uma nota promissória emitida por
Marcus Tadeu. com seu valor em branco. preencheu-a com o valor que disse
corresponder a seu crédito. Na execução do título Marcos Tadeu ofereceu
embargos. alegando falsidade ideológica. posto que somente ele. que era o
emitente. poderia preencher o título com o seu valor. Procede a alegação de
Marcos Tadeu?

k). (OAB/RI -08/97) Sérgio Silva emitiu uma Nota Promissória com vencimento
em 17/07/99 em favor de Cristina Borges. que logo em seguida endossou a
Nota Promissória para Délio Galvão. No dia do vencimento. o emitente não
honrou com o seu compromisso e Délio levou o título a protesto três meses
após. Executando o título em face de Cristina Borges, esta ofereceu embar-
gos alegando não ter responsabilidade cambial por não ter sido o protesto
realizado em tempo hábil face sua qualidade de endossante. Procede a
alegação? Por quê?

l). (OAB/RI- 03/97) Tales Donato emitiu em favor de Igor Pontes. para pagamento
do preço de um motor que lhe comprou. uma nota promissória, deixando em
branco a época do vencimento. Igor completou o título apondo o vencimento
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com prazo de quinze dias. Tales se negou a pagar. alegando que o prazo de
vencimento avençado era de 90 dias a contar do recebimento do motor e só
não colocou esse vencimento no título por não saber quando exatamente
receberia a coisa comprada. Procede o argumento de Tales Donato? Por quê?

m). (OAB/RI- 03/99) Distinguir a nota promissória pro solvendo da pro soluto.
Fundamente a resposta.

n). (OAB/RI- 12/98)Oual a finalidade da cláusula não à ordem na nota promissória?

o). (Mfl.RI- 10/99)A vendeu vários bens móveis a B.com a garantia de alienação
fiduciária e. concomitantemente. emitiu uma nota promissória em favor de B.
devidamente avalizada por C. no valor integral da operação. devendo o preço
ser pago numa só parcela. Vencida esta e não paga. A intentou a ação apropri-
ada. obtendo a apreensão de parte dos bens alienados fiduciariamente e
ajuizou ação de depósito em relação aos restantes. parte dos quais não foi
encontrada. o que motivou a prisão de B. Em seguida. A propôs ação contra
o avalista. C. postulando a cobrança do saldo devedor apurado. Responda se
C é responsável pelo saldo devedor. abstraindo-se de qualquer consideração
sobre a existência ou o quantum do saldo devedor. tomando como pressu-
posto que ambos são indiscutíveis. Resposta objetivamente justificada.

p). (TI/SP- 1998) Ouais as principais diferenças entre a letra de câmbio e a nota
promissória?

.
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