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CAPíTULO 10
LETRA DE CÂMBIO

1. HISTÓRICO

A Letra de Câmbio já existia na Assíria e na Roma Antiga, de uma forma

rudimentar, porém. Sua história costuma ser dividida pelos comercia listas
em três fases:

1.1. PERíODOITAUANO

Pelaprivilegiada localização mediterrânea, ascidades marítimas italianas
(Veneza,Gênova e Florença, principalmente) tiveram um grande desenvolvi-
mento comercial. com grandeaf]uxo de mercadoresde diversasoutras cidades

e países,cada qual com sua moeda específica.Talsituação fezsurgir o câmbio
de moedas, para facilitarasoperações comerciais. Essecâmbio era efetuado
pelos banqueiros ou cambistas, em princípio nas próprias feiras. A operação
de troca de moeda por moeda ainda hoje éconhecida como câmbio manual.

Como alguns mercadores temiam voltar a seus locais de origem carre-
gando muito dinheiro em espécie, acabavam por depositar seus valores junto

a banqueiros, estabelecendo que essas quantias, devidamente convertidas na

moeda escolhida, ser-lhe-iam devolvidas por um banqueiro correspondente,
em local determinado. Para documentar a operação, o banqueiro emitia um

documento, chamado quirógrafo, que em muito se assemelha à atual nota

promissória, por ser uma promessa e não uma ordem de pagamento.

Para aperfeiçoar a transação, era necessário comunicar o banqueiro cor-

respondente da operação. através de uma ordem de pagamento. A comunica-

ção era feita por carta - num primeiro momento, era enviada ao banqueiro e,
posteriormente, entregue em mãos do próprio credor. em substituição ao qui-

rógrafo. Essa carta, por ser uma ordem de pagamento, deu origem à Letra de

Câmbio, inclusiveno que diz respeito à sua denominação (em italiano, lettera
di cambio significa carta de câmbio).

Essa operação recebeu o nome de câmbio trajectício porque o depó-

sito efetuado em dinheiro era convertido em outra moeda diferente e por ser o

pagamento efetuado em outro local.
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1.2. PER(ODOFRANCÊS

Tem inícioem 1673.com a promulgação. por LuísXIY.da Ordenança de
Comércio Terrestre. que foi posteriormente acolhida pelo Código Francês de

1808. Nesta fase. a letra de câmbio foi aperfeiçoada pelo aceite vinculando o
sacado e pela criação da cláusula à ordem e do endosso.

A grande importância desse período está justamente no nascimento do

endosso e. conseqüentemente. na facilidade na circulação do crédito.

1.3. PER(ODOALEMÃO

Neste período. a letra adquiriu quase todas suas características atuais.
Tem início no século XIX.na Alemanha. pelo aprofundamento dos estudos
de juristas sobre esse instituto. A letra de câmbio. que até então era mera
forma de pagamento ou instrumento de contrato preliminar.transformou~se
no título de crédito tal qual a conhecemos. desvinculada do negócio que lhe
deu origem.

Foi nesta fase que se criou um dos princípios fundamentais dos títulos
de crédito. a autonomia e. conseqüentemente. os princípiosdela derivados:a
abstração. a independência. e a inoponibilidade das exceções pesso-
ais. Aadoção de tais princípios. pelas garantias a eles inerentes. fezcom que
a Letra de Câmbio se tornasse um título de crédito com larga aceitação e
utilização tanto por comerciantes como por não-comerciantes.

2. CONCEITO

A Letra de Câmbio é uma ordem de pagamento que o sacador dirige ao

sacado para que este pague a importância consignada a um terceiro

denominado tomador. fAlmeida, /999: /9)

3. MECANISMO
Para facilitar o entendimento do mecanismo da Letra de Câmbio. va~

mos exemplificaruma operação de saque (emissão) da mesma. Suponhamos
que MicaelXumaque tenha um crédito com Rubinho Pé~de~chinelo.em virtu-
de de um acidente automobilístico causado por Rubinho. É importante sali-
entar que este crédito é preexistente à emissão da letra. Xumaque resolve.
então. consertar seu carro na Oficina Mecânica Rebimboca da Parafuseta

Ltda. Normalmente. para a operação se realizar.Xumaque teria que receber o
valor do conserto de Rubinho e. então. efetuaria o pagamento à oficina mecâ-
nica. Esquematicamente:
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RUBINHO
PÉ.DE.CHINELO PAGA.. MICAEL

XUMAQUE
PAGA I REBIMBOCADAPARAFUSETALTOA.

A Letra de Câmbio serveexatamente para evitar essas duas operações de
pagamento, através da transferência do crédito que Micael Xumaque tinha com

Rubinho Pé-de-chinelo, diretamente para Rebimboca da Parafuseta Ltda., sem

que o dinheiro tenha que passar por suas mãos. Assim, Xumaque emite uma

Letra de Câmbio. onde ordena que Rubinho pague à oficina mecânica o valor

nela determinado. na data consignada. Assim ficaria o título:

N.' 111
Vencimento: 15 de março de 2001

RS # 1.000,00 #

Aos quinze dias do mes de março de dois mil e um, p3g.U~V.S.por esta primeirae única via de

LETRADECAMBIOa OficinaMecânica Reblmboca da Parafuseta LIda.,Ou à sua ordem. a soma de

Hum mil reais ##### #### # #### ### ######## ###### ## ###### ## ###

e, no dia do seu vencimento, fará pronto pagamento, em moeda corrente nacional.

Pagável em Culabá - MT

DADOS DO SACADO
Culabã,15, de dezembro de 2000

;;;
>
<t

Nome: Rublnho Pé-de-chlnelo

Endereço: Rua da Fenarl, n.O2
Documento: RG n..22.222.222 SSP/SP lHicnel.X'lIIl1((qllu

,.

4. FIGURASINTERVENIENTES
Do conceito acima, de autoria de Amador Paes de Almeida, tiramos as

três principais figurasessenciais que intervêm na letra de câmbio. que são: o
sacador. o sacado e o tomador. Alémdeles. poderão participar.ainda. como
coobrigados no título. avalistas e endossantes.

No exemplo dado acima, assim ficaria a responsabilidade de cada um
dos coobrigados pelo título:

RUBINHO
PÉ.DE.CHINELO ..

MICAEL
XUMAQUE

REBIMBOCA DA
.., PARAFUSETA LTOA.

SACADO SACADOR TOMADOR

4.1. SACADOR

Também conhecido por dador ou emitente, é aquele que gera a Letra.

4.2. SACADO

É a pessoa contra quem a ordem de pagamento do sacador se dirige. A

partir do aceite. o sacado se torna o devedor principal do título. recebendo a

denominação de aceitante. Caso recuse o aceite (devidamente comprovado
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pelo protesto), pelo princípio da autonomia e independência das assinaturas.
o sacador estará vinculado ao pagamento do título.

4.3. TOMADOR

É o beneficiá rio da letra de câmbio. Pode ser o próprio sacador ou tercei-

ra pessoa. É perfeitamente possível a existência de uma pluralidade de toma-

dores. desde que os mesmos sejam solidários. A letra de câmbio representa

um único crédito. não se podendo falar em transferência parcial do mesmo (o

endosso parcial. conforme já visto. é nulo).

5. LEGISLAçÃO APUCÁVEL

A primeira norma editada no Brasil sobre a letra de câmbio foi o Código

Comercial (Lei na 556/1850), que a regulou no Título XVI- Das letras, notas

promissórias e créditos .mercantis - Capítulo I, artigos 354 a 424.

Posteriormente. o Decreto na 2.04411908 derrogou esse título do CCom.

regulando totalmente a matéria. Essa norma seguiu a doutrina alemã. bem

como congressos e convenções internacionais que trataram da matéria. Para
efeitos didáticos, doravante nos referiremos a este decreto apenas pela deno-

minação Lei Interna ou por sua abreviatura - U.
Em 1910 e 1912. o Brasil participou de conferências em Haia. na Holan-

. da, onde 27 países aprovaram e assinaram - exceção feita aos EUA e à Inglater-

ra - o texto do Regulamento Uniforme para as Letras e Notas Promissórias.
Importante salientar que a legislação brasileira em vigor (de 1908)estava em
perfeita harmonia com o regulamento aprovado.

Finalmente, em 1930, realizou-se em Genebra, sob o patrocínio da Liga
das Nações (antecessora da ONU),uma conferência, com a participação de 31
estados. Nessa conferência foiefetivamente aprovada a Lei Uniforme sobre
Letras de Câmbio e Notas Promissórias. Lei Uniforme da Convenção
de Genebra ou. simplesmente. Lei Uniforme (LU). Brasil,Japão e quase
todos os estados continentais europeus adotaram. efetivamente. o decidido
na convenção.

Aadesão brasileira à dita convenção somente se deu em 1942.através
de nota do representante brasileiro junto à Ligadas Nações. A necessária
ratificação da LeiUniforme pelo Poder Legislativo ocorreu apenas 22 anos
depois. por força do Decreto Legislativonll54,de 8 de Setembro de 1964e se
tomou obrigatória em 24 de Janeirode 1966,quando foi promulgada. com 13
reservas. através do Decreto ExecutivonIl57.663.

Como o Decreto Executivo na 57.663/66 não era o instrumento legisla-
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tivo correto para derrogar o Decreto n!l2.044/1908. visto que este possui
statusde leiordinária, muito se discutiu sobre qual das duas leis estaria em
vigor.No inícioda década de 70, o SfF decidiu que a LeiUniforme estava em
vigor,apesar de não ter sido colocada em nosso ordenamento pela via pró-
pria (leiordinária).

. Concluindo, a lei que atualmente regula a Letra de Câmbio e a Nota
Promissória é a Lei Uniforme e. subsidiariamente. o Decreto n!l2.044/1908
(LI),no que não forcontrário ou com reservas à Convenção de Genebra.

6. REQUISITOS
Além dos princípios gerais dos títulos de crédito, já estudados, e dos

requisitos comuns a todas obrigações (agente capaz, objeto lícito e forma
prescrita ou não defesa em lei),existem outros, previstos na legislação especí-
ficada Letrade Câmbio.

Com exceção da época e local (de emissão e pagamento). todos os
requisitos listados a seguir são essenciais e, portanto, insupríveis, ainda que
possam ser provados por outros meios.

Importante: a Letra de Câmbio poderá circularem branco desde que,
quando de sua apresentação para pagamento ou protesto. esteja devidamente
preenchida por portador de boa-fé.

.. 6.1. REQUISITOSDO ARJ. 111DO DECRETONII2.044/1908 (U):

6.1.1. A DENOMINAÇÃO "LETRA DE CÂMBIO" OU A DENOMINAÇÃO EQUIVALEN-

TE NA ÚNGUA EM QUE FOR EMITIDA.

Este requisito se justifica por duas razões: a) identifica a Letra e a distin-

gue dos demais títulos de crédito e; b) faz com que a pessoa que dela se utiliza

renuncie aos favores da legislação civil,se submetendo à lei comercial (cláusu-
la cambiá ria).

6.1.2. ASOMA DE DINHEIRO A PAGAR E A ESPÉCIE DE MOEDA

Este requisito justifica-se pela necessidade de especificar, no título. a

importância a ser paga para que cada um dos coobrigados que eventualmente

venha a intervir na letra conheça exatamente o quantum pelo qual responde

(princípio da literalidade).
A quantia deve ser expressa em algarismos e por extenso; havendo diver-

gência, prevalecerá o valor apresentado por extenso. Se existirem quantias

diversas escritas, prevalecerá a que expressar menor valor.
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6.1.3. O NOME DA PESSOA QUE DEVE PAGÃ-lA

Requisito essencial da letra de câmbio. o sacado poderá ser pessoa
física ou jurídica. incluindo-se o próprio saca dor (diversas filiais de uma mes-

ma empresa podem sacar letras uma contra a outra. por exemplo). Também

fundamental é o endereço do sacado: este deverá ter domicflio certo, ao con-

trário do sacador. O art. 311da Lei 6268/75, dispõe que. obrigatoriamente, o
devedor será identificado por algum documento: cédula de identidade (RG).

CPF ou CNP/. título eleitoral. carteira profissional, etc..

6.1.4. O NOME DA PESSOA A QUEM DEVE SER PAGA

O tomador ou beneficiá rio da letra deve estar obrigatoriamente iden-
tificado, quando de sua apresentação a pagamento ou a protesto, sob pena de
nulidade do título. Ouando o título lhe for entregue pelo sacador, o tomador
toma-se proprietário originaldo mesmo. Caso venha a transferir. a letra será.
conseqüentemente, seu primeiroendossante.

6.1.5. A ASSINATURA DO PRÓPRIO PUNHO DO SACADOR

OU DO MANDATÁRIO ESPECIAL

A assinatura é a garantia da obrigação nos títulos de crédito. O sacador.
ao emitir a cambial. se toma "garante tanto do aceite como do pagamento" (W,

art. 911).Na legislação brasileira não se permite a identificação do sacador por
meio de impressão digital. por carimbo, a rogo ou por sinal particular (em cruz,

por exemplo), ao contrário do que é permitido em outros países.

6.1.5.1. cLÁUSUlA-MANDATO

A assinatura da letra também pode ser efetuada por mandatário com
poderes especiais.

A utilizaçãoda cláusula-mandato se tomou bastante comum em contra-
tos, especialmente os bancários, em que o devedor nomeava a instituição
financeiracomo sua procuradora. O banco poderia. em caso de inadimplência.
sacar uma letra de câmbio contra o devedor, no valor de seu crédito.

Apesar do estabelecido pela LeiUniforme (art. 811).que obriga o man-
datário ao pagamento da letra, em caso de excesso de mandato; do dispos-
to no CDC.no tocante a cláusulas abusivas; da responsabilidade civil por
danos causados (Ce. art. 186);e de uma série de julgados dando como legal
a cláusula-mandato. o STIpronunciou-se, na Súmula 60. declarando "nula
a obrigação cambial assumida por procurador do mandatário vinculado ao
mutuante, no exclusivo interesse deste~ em virtude do disposto no CDe.
art. 51,VIII.
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No que diz respeito às garantias bancárias, nada se alterou: atualmente,
ao invés da inserção da cIáusula~mandato no contrato, o banco exige que o
cliente firme uma nota promissória - muitas vezes em branco -, vinculada ao

contrato de mútuo (ou de cheque especial) como garantia da dívida.

6.2. REQUISITOS DO ART. 111DO DECRETO NII57.663/66 (LU):

6.2.1. O MANDATOPURO E SIMPLES DE PAGARUMAQUANTIADETERMINADA

O mandato deve puro e simples (pague V.S., aos tantos dias ... a quantia

de ...), não se admitindo mandato condicional. Este requisito é essencial para a

circulação do título; um documento que condiciona sua exigibilidade a fato

futuro e incerto não presta para negociação, evidentemente.

6.2.2. A ÉPOCA DE PAGAMENTO

Quanto ao vencimento, a Letra de Câmbio poderá ser (LU, art. 33):

6.2.2.1. À VISTA

A letra vence no ato de sua apresentação ao sacado. Atenção: quando

não indicar a época do pagamento, a letra será considerada à vista.

6.2.2.2. A DIA CERTO

Nesta modalidade - a mais comum - o sacador indica a data de venci~

mento (ex.: aos dez dias do mês de Outubro de 200 I, pagará V.S. ...)..
6.2.2.3. A TEMPO CERTO DA DATA

Aqui, o vencimento será contado a partir da emissão (ex.: a sessenta dias

desta, pagará V.S. ...).

6.2.2.4. A TEMPO CERTO DA VISTA

O prazo de vencimento somente começará a ser contado a partir do
aceite. (ex.:a trinta dias de sua vista, pagaráV.S....).

6.2.3. O LUGAR ONDE DEVE SER EFETUADO O PAGAMENTO

Caso não esteja indicado, considera~se o local de domicfiio do sacado.

6.2.4. AINDICAÇÃODADATAEDO LUGARDOSAQUE

Considera~se como data o dia, mês e ano de emissão; o mês deverá ser

obrigatoriamente escrito por extenso. Sua indicação justifica-se para que se

possa saber se o sacador poderia se comprometer (no tocante a falência ou a

insolvência civil) quando a emitiu.
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A data é fundamental. também. no caso de vencimento a tempo certo
da data. pois seu termo inicial é. exatamente. o da emissão da letra. Nas letras

com vencimento à vista. é necessária a indicação da data do saque porque o

título deve ser apresentado. para pagamento. no prazo máximo de um ano. a
contar da emissão (W, art. 34). sob pena de perda do direito de regresso contra
sacador. endossantes e avalistas (W, 53).

No tocante ao lugar do saque, caso não tenha sido indicado, considera-
se emitida a letra no local ao lado do nome do sacador.

7. ACEITE

Conforme já estudado na parte geral. aceite - ou vista - é o ato pelo qual o

sacado reconhece a existência e a validade da ordem de pagamento. mediante

assinatura no anverso do título (W, art. 25). acompanhado da expressão aceito
ou outra similar (sim, visto. de acordo. etc.). Com este ato. o sacado passa a ter a

denominação de aceitante e. conseqüentemente. devedor principal do título.

O aceite não é obrigatório para a existência da letra de câmbio; sua nature-

za. ao contrário. é facultativa. Mesmo que reconheça a existência de um crédito

do sacador para consigo, o sacado não está obrigado a aceitar a letra, assumin-

do. conseqüentemente, uma obrigação cambiária e os rigores a ela inerente.

7.1. APRESENTAÇÃOPARAACEITE

A letra de câmbio é um título de crédito que. uma vez entregue ao toma-

dor. já gera efeitos cambiários, visto conter a firma do sacador. Seu beneficiário

poderá. então. procurar o sacado para aceite ou simplesmente fazer o título
circular por endosso.

Não existe a apresentação do título para aceite. no caso de letra de câm-

bio com vencimento à vista. uma vez que sua apresentação é feita para que o

sacado a pague.

7.1.1. APRESENTAÇÃOFACULTAnVA

A apresentação da letra ao sacado. para aceite. em regra não é obrigató-

ria. podendo ser efetuada por qualquer de seus portadores, como uma forma

de gerar uma garantia a mais para o título, em nada influindo para sua validade.

7.1.2. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

Quando se tratar de letra de câmbio com vencimento a tempo certo da

vista. a apresentação do título ao sacado para aceite será obrigatória, pois esta

modalidade de vencimento tem seu termo inicial fixado a partir do aceite.
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7.2. cLÁUSUlA NÃOACEITÁVEL

Para evitar ter que pagar o título antecipadamente. caso o sacado não o

aceite, o sacador poderá inserir na letra de câmbio a cláusulanáo aceitável
(W. art. 23). Através dela. o sacador proíbe que o portador da letra procure o

sacado para aceite. devendo fazê-Io apenas quando do vencimento do título.

para 'pagamento.

8. VENCIMENTOANTECIPADO

A letra de câmbio vence, geralmente. na data nela designada. Essa é a

regra geral. Situações podem ocorrer. porém. que o título tenha seu vencimen-
to antecipado. para que o portador possa exercer o direito de regresso contra

os demais coobrigados. Existem quatro hipóteses. três previstas na Lei Unifor-
me (art. 43) e a última no Código de Processo Civil (art. 751,1).

8.1. VENCIMENTOANTECIPADO(LU, ART. 43):

Arf. 43 - O portador de uma letra pode exercer os seus direitos de ação

contra os endossantes, sacador e outros coobrigados:

..

mesmo antes do vencimento:

I) se houve recusa total ou parcial de aceite;

2) nos casos de falência do sacado, quer ele tenha aceite, quer não, de

suspensão de pagamentos do mesmo, ainda que não constatada por sen-

tença, ou de ter sido promovida, sem resultado, execução dos seus bens;
3) nos casos de falência do sacador de uma letra não aceitável.

8.1.1. RECUSADOACEITE

Como já vimos. o aceite da letra de câmbio é facultativo. Se houver recusa.

por parte do sacado. em aceitar o título, ocorrerá seu vencimento antecipado. Para

tanto. é necessário que seu portador prove. pelo protesto. que a letra não foi aceita,

para que tenha direito de regresso contra os demais coobrigados do título.

Cabe ressaltar que aceite parcial é equivalente à recusa de aceite. A dou-

trina costuma distinguir o aceite parcial em duas modalidades: aceite limita-

tivo e aceite modificativo.

8.1.1.1. ACEITE UMITATlVO

Como o aceite é um ato facultativo do sacado. pode ele não reconhecer

em sua totalidade a ordem de pagamento. Por exemplo, em uma letra de câm-
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bio. sacada no valor de R$ 2.000.00. o sacado poderá escrever: aceito pagar

até R$ 1.000,00. Com este ato. ele se vincula ao valor que aceitou. restando

ao portador protestar o título e exigi-Io em regresso dos demais obrigados.

sendo a diferença suportada pelo sacador.

8.1.1.2. ACEITE MODlFICATlVO

Nesta modalidade. o sacado reconhece o valor total da ordem de paga-
mento. mas modifica qualquer outra cláusula como, por exemplo. a data de
vencimento ou. ainda. o local de pagamento (aceite domiciliado). Também
nestes casos ocorrerá o vencimento antecipado da letra.

8.2. VENCIMENTOANTECIPADO(CPC):

Art. 75/ - A declaração de insolvência do devedor produz:
I - o vencimento antecipado das suas dívidas;

9. ENDOSSO

O endosso da letra de câmbio segue as regras já tratadas na parte geral.

sendo regulamentado pelos artigos 11 a 20 da Lei Uniforme.

10. AVAL

O aval da letra de câmbio é regulamentado pelos artigos 30 a 32 da Lei
Uniforme.Emregra.segue o jáestudado na parte geral.com apenas uma obser-
vação: o aval em branco é considerado como dado ao sacador (W. art. 31.
última alínea).

11. PAGAMENTO

O pagamento de uma letra de câmbio por um de seus intervenientes tem o

efeito de extinguir a obrigação de todos os coobrigados posteriores àquele que

a pagou. não desfazendo a obrigação dos anteriores a ele. Conseqüentemente,

caso o título seja pago por seu devedor principal (aceitante). todas as obrigações

se extinguem, pois todos os demais coobrigados lhe são posteriores.

11.1. APRESENTAÇÃOPARA PAGAMENTO

Apesar de haver alguma divergência na doutrina, a letra deve ser apresen-

tada ao sacado no dia do vencimento ou. sendo feriado, no primeiro dia útil

seguinte (LI.art. 20). Pelo disposto no art. 38 da Lei Uniforme. a letra deve ser
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apresentada no dia do vencimento ou num dos dois dias seguintes. Ocorre
que o Brasilestabeleceu reserva (primeira alínea do art. 52do Anexo 11da
Convençãode Genebra)em relaçãoao prazo de apresentação para pagamento.
razãopela qual deve prevalecer o disposto na LeiInterna.

Caso o sacado não pague o título no vencimento. seu portador deve
fazerprovade tal fato, pelo protesto. acionando qualquer dos outros interve-
nientes do título.

12. PROTESTO POR FALTADE PAGAMENTO

Pela reserva estabelecida pela lei brasileira em relação à apresentação da
letra para pagamento, o protesto da cambial também deverá seguir o disposto

na Lei Interna: o título deverá ser levado a protesto no dia seguinte ao venci-

mento (art. 28), sob pena de seu portador perder o direito de regresso contra
sacado r,endossantes e seus avalistas (art. 32).

12.1. cLÁUSULASEM PROTESTO

Caso esta cláusula - também conhecida como sem despesas - esteja
inserida no corpo da letra, seu portador não terá necessidade de protestá-Ia

para exercer seu direito de regresso contra os demais coobrigados do título.

Inserida pelo saca dor. esta cláusula valerá contra todos os signatários do títu-

lo; inserida por um coobrigado, somente valerá contra ele.

13. RESSAQUE
O ressaque é uma opção posta pela lei em favor do portador que não

recebeu seu crédito. seja porque o sacado recusou-se a aceitar a letra. seja
porque o mesmo não a pagou.

Não querendo acionar judicialmenteos coobrigados. em ação de regres-
so, o portador pode, perfeitamente, emitiruma letra de câmbio à vista contra
qualquer coobrigado da mesma.

Nos termos dos artigos 37 e 38 da Lei Interna, o ressaque deve ser
acompanhado da letra protestada, do instrumento do protesto e da conta de
retorno (valorda letra + juros legais + correção monetária + despesas legais).

14. PRESCRiÇÃO
De acordo com o art. 70 da Lei Uniforme. temos os seguintes prazos

prescricionais para a letra de câmbio:
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a) Três anos - a contar do vencimento, para todas as ações contra o
aceitante;

b) Um ano ~ ações do portador contraos endossantes e o sacador,a
contar da data do protesto tirado no tempo correto, ou da data de vencimento,
em se tratando de letra com cláusula "sem despesas. (ou .sem protesto.);

c) Seis meses ~ ações dos endossantes contraos outrosendossantes
e o sacador. a contar da data em que pagou a letra ou que foiacionado.

A Lei.Uniforme é omissa com relação à prescrição da ação contra os
avalistas, o que levariao intérprete a pensar, erroneamente, que o prazo é o da
LeiInterna, art. 52, que é de cinco anos.

A melhor interpretação, porém, é de que o avalista não deve suportar
encargos maiores que o avalizado. Assim, o prazo prescricional das ações
contra o avalistaé o mesmo da pessoa para quem ele avalizou,seja ele aceitan~
te, sacadorou endossante, nos termos da W, art. 32.

QUESTÕESOBJETIVAS

49. (OAB/RJ~ 12/96) O Título de crédito que comporta aceite é:
a) Nota promissória. b) Letra de câmbio.
c) Cheque. d) Debênture.

50. (OAB/RJ ~ 12/96) A letra de câmbio é uma:
a) Ordem de pagamento à vista.
b) Ordem de pagamento à vista ou a prazo.
c) Promessa de pagamento à vista.
d) Promessa de pagamento à vista ou a prazo.

51. (MP~MT/1998) Qual a correta definição de Letra de Câmbio?
a) Uma ordem de pagamento. à vista ou a prazo, que alguém dirige diretamente

ao beneficiá rio.
b) Uma ordem de pagamento, à vista ou a prazo, que alguém dirige a outrem para

pagar a terceiro.
c) Uma ordem de pagamento, à vista ou a prazo. que alguém dirige a outrem para

ser descontada com o beneficiário.
d) Uma ordem de pagamento, à vista ou a prazo, que os armazéns-gerais emitem

para os depositantes de mercadorias.

52. (MP-MT) Assinale a assertiva incorreta. A Letra de Câmbio é uma ordem
de pagamento que alguém passa a outrem a fim de que pague a soma nela
determinada. Portanto, da letra de câmbio, participam obrigatoriamente:

a) A instituição financeira fornecedora da cambial.
b) O emitente ou sacador, que é a pessoa que emite ou saca a ordem de pagamento.



c) o sacado, que é a pessoa a quem se dirige a ordem do sacador para pagar a
importância constante da cambial.

d) O beneficiário, favorecido ou tomador, que é aquela pessoa a favor de quem
a ordem de pagamento é emitida.

53. (OAB-SP/1998) Assinale a alternativa correta:
a) .Na Nota Promissória, somente o endossante é o devedor.
b) Na Letra de Câmbio, o credor é o sacado.
c) Na Nota Promissória, o credor é o emitente.
d) Na Letra de Câmbio, o credor é o sacador.

54. (OAB/SP-IO()!l Exame) As ações dos endossantes uns contra os outros
e contra o sacado r de letra de câmbio prescrevem:

a) em i (hum) ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil.
b) em I (hum) ano, a contar da data do vencimento.
c) em 6 (seis) meses, a contar do dia em que o endossante pagou a letra

ou que ele próprio foi acionado.
d) em 3 (três) anos, a contar do seu vencimento.

,.

55. (T'-RN) A prescrição de um direito cambiário transforma a obrigação
cambiária em obrigação civil, não mais ensejando ao seu titular o uso da
ação cambial e sim da ação ordinária. Assinale a alternativa correta:

a) A ação cambiária contra o aceitante da letra de câmbio prescreve em 3 (três)
anos da emissão.

b) A interrupção da prescrição não produz efeito em relação à pessoa para
quem a interrupção foi feita.

c) As ações dos endossantes, uns contra os outros e contra o sacador, prescre-
vem em 6 (seis) meses, a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou
em que ele próprio foi acionado.

d) Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três)
anos, contados da sua emissão.

e) Todas estão erradas.

56. (T,-SP/1998) Assinale a alternativa incorreta.
a) O protesto da letra de câmbio dentro do prazo da lei é condição necessária

para a cobrança contra o sacador, endossantes e seus avalistas, mas não
contra o aceitante e respectivo avalista.

b) É indispensável o protesto da letra de câmbio para a cobrança executiva
contra o sacador.

c) Em cobrança de cambial. o devedor não pode opor exceção pessoal.
d) A letra de câmbio é um título causal e na ação de cobrança pode ser argüida

a ausência de causa.

57. (OABIR,- 08/98) Otítulo de crédito que comporta declaração do princi-
pal devedor confirmando a exatidão do saque é:

a) Nota promissória.
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b) Cheque.
c} Vvárrant.
d) Letra de câmbio.

58. (OAB/SP - 11111Exame) Na Letra de Câmbio, o aceite é declaração do:
a) sacado. comprometendo-se a pagar o título no seu vencimento.
b) endossante. comprometendo-se a pagar o título no seu vencimento.
c) sacador. reconhecendo a operação mercantil realizada e comprometendo-se

a pagar o título no seu vencimento.
d) terceiro beneficiário. reconhecendo a operação mercantil realizada e o seu valor.

59. (OAB/GO- 03/99) As ações provenientes de letras prescrevem:
a) Não sendo intentadas dentro de 20 anos.
b) No fim de 10anos. a contar da data do protesto. ou na falta deste. da data do

vencimento.
c) No fim de 05 anos. a contar da data do protesto.
d) No fim de 03 anos. a contar da data do vencimento.

60. (OAB/MS - 5911Exame) Quanto ao local do pagamento, salvo pactuação
expressa em contrário, a obrigação cambiária é uma obrigação:

a) de natureza quesível. pois cabe ao credor procurar o devedor para receber o
crédito.

b) de natureza portável. pois cabe ao devedor procurar o credor para efetuar o
pagamento do crédito.

c) de natureza portável. pois cabe ao credor procurar o devedor para receber o
crédito.

d) de natureza quesível. pois cabe ao devedor procurar o credor para efetuar o
pagamento do crédito.

61. (OAB/MS - 6411Exame) Leia atentamente o enunciado e, a seguir, assinale
a proposição falsa: Os artigos 52 e 53 do Decreto nll2.044 de 1908 regu-
lavam a prescrição da ação cambial e foram ab-rogados pelo art. 70 da
Lei Uniforme de Genebra, de sorte que o quadro atual é o seguinte:

a) A prescrição em 03 anos. a contar do vencimento de todas as ações contra o
aceitante e seus avalistas (ação direta. que pode ser exercida independente-
mente de protesto) (Lei Uniforme. art. 70. Ia alínea).

b) As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador e seus avalis-
tas prescrevem em 2 anos. a contar do protesto feito em tempo útil ou da data
do vencimento. em se tratando de uma letra não protestável (Lei Uniforme.
art. 70. 2aalínea). Esse prazo é idêntico ao da Lei brasileira (art. 52. 2a alínea).
exceto. naturalmente. no caso da letra não aceitável. de que trata a Lei nO
2.044. por não permitir letras em tais condições.

c) Asações dos endossantes uns contra os outros prescrevem em 6 meses a contar
da data em que algum deles tiver pago a letra (LeiUniforme. art. 70. 3a alínea).

d) A ação do endossante contra o sacador prescreve em 6 meses da data em que
ele próprio tiver pagado a letra (Lei Uniforme. art. 70. 3a alínea).
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62. (OAB/SP- 10111Exame) São figuras intervenientes da Letra de Câmbio:
a) Sacador.sacado e tomador.
b) Sacador e tomador.
c) Letrista.endossante. sacador.
d) Sacado, letrista e tomador.

63. ávsp - 1999) A execução cambial compreende:
a) Pagamento do principal. correção monetária a partir da data da sentença e

demais despesas efetuadas. .
b) Pagamento do principal. juros moratórios e demais despesas efetuadas.
c) Pagamento do principal. juros moratórios, correção monetária a partir do

vencimento e demais despesas efetuadas.
d) Pagamento do principal. correção monetária a partir do vencimento e demais

despesas efetuadas.

64. (OABISP- 11Q!Iexame) O sacador (pessoa que determina que certa quantia
seja paga por outra a terceiro), o sacado (a quem a ordem é dirigida e que
deverá efetuar o pagamento ao terceiro) e o tomador (em favor de quem a
ordem de pagamento é dada) são pessoas que participam do saque de:

a) uma duplicata mercantil, quando a mercadoria é entregue a um terceiro, en-
carregado de transportá-Ia e entregá-Ia ao comprador da mesma.

b) uma letra de câmbio.
c) nota fiscal/fatura relativa a uma compra e venda mercantil. celebrada por

mandatário. representante comercial autônomo ou comissário mercantil.
d) uma nota promissória para garantia de contrato de mútuo.

..
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