CAPíTULO 1
A IMPORTÂNCIA DOS TíTULOS DE CRÉDITO

1. EVOlUÇÃODAECONOMIA
Para um perfeito entendimento do DireitoCambiário. se faz necessária
uma breve análise dos instrumentos de troca utilizados pelo homem ao longo
dos tempos. Importante salientar que as diversas fases da economia. a seguir
descritas. não são compartimentos estanques. se entrelaçando e se superpondo ao longo da história. coexistindo duas ou mais fases simultaneamente.

1.1. FASENATURAL
Nos primórdios da civilização.a troca ou escambo era o único meio de
comércio existente. Assim. um ser humano trocava o que tinha em excesso
com o que sobrava a outro homem.
Atroca tinha. porém, suas limitações pois, para funcionar.era necessário
que uma pessoa tivesse em excesso o tipo de mercadoria que faltavaa uma
outra e vice-versa. o que dificultavamuito o comércio.
Num momento seguinte. surgiram as primeiras moedas. em virtude da
necessidade de se ter um meio de troca mais eficaz que o escambo propriamente dito. além de se estipular valor para as diversas mercadorias. Estas
moedas primitivasnada mais eram que as mercadorias de uso mais comum da
época. como o sal e o gado.
1.2. FASE METÁLICA
Posteriormente. os metais preciosos foram substituindo os meios primitivos de troca. Devido ao seu alto valor agregado. o ouro e a prata permitiam o
transporte de grandes quantias. facilitando enormemente o comércio. Com o
surgimento dos Estados nacionais. a moeda metálica foi paulatinamente sendo substituída pelo papel-moeda que, num primeiro momento. representava
apenas o valor da moeda metálica expresso em papel (moeda-papel) que, a
qualquer tempo. poderia ser convertido em moeda-padrão metálica.

1.3. FASEMONETÁRIA
Nos dias atuais. o papel moeda já não mais representa a moeda metálica.
nem é nela convertido, em virtude das necessidades da economia moderna. A
riqueza de uma nação não é mais medida em quantidade de metais preciosos
que o Estado detém e. sim, pela quantidade de bens produzidos (PIB- Produto

Interno Bruto).
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1.4. FASECREDITÓRIA (OU CREDlTíCIA)
Tullio Ascarelli (.oApud Bulgarelli. 1996:19)afirma. com propriedade. "que
nos encontramos em uma economia creditória e nela os títulos constituem a
construção maisimpGJrtantedo direitocomercialmodemo ':Comefeito, desde a
criação dos títulos de nédito. o dinheiro em espéciefoi sendo por eles substituído, como forma de citculação de riquezas,na medida do progresso econômico
do homem. José Mari~ Whitaker (Apud Almeida, 1999:2) traduz sua importância:
illl

Os títulos de cre2ditodesempenham, destarte, uma extraordináriafunção
econômica. PrCJporcionandouma aplicação fácil ao capital particular,
vencendo a rekJtância dos pequenos capitalistas, forçam as mais tímidas economias a cooperar nas mais arrojadasempresas; e, assim, captando energias perdidas, circulando riquezas ocultas, substituindo a
moeda, multiplt'cando as forças do capital, têm, realmente, contribuído
mais que todas as minas do mundo para enriquecer as nações.
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1.5. FASEESC~ITURALOUVIRTUAL
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A economia mC)dernacaminha rapidamente para a substituição do papel-moeda e dos títul<:>sde crédito. A possibilidade de compra de mercadorias.
transferência de valores entre contas correntes. pagamento de duplicatas. impostos. etc., pelo sim~les uso do cartão bancário ou de crédito. ou. ainda. pela
intemet,vêm vertigin<::>samente
alterando os tradicionais institutos da moeda e
dos títulos de crédito, A grande dificuldade do intérprete do Direito Comercial
está exatamente no e-xposto, uma vezque a doutrina. a jurisprudência e, principalmente. a legislaç~o não conseguem acompanhar.a contento. a velocidade
com que os usos e CC)stumescomerciais se alteram.
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2. CONCEITO~ EVOlUÇÃOHISTÓRICADO CRÉDITO
2.1. CONCEIT~ DE CRÉDITO
Paramelhor CO!))preensãodo tema. importante se faz conceituar o vocábulo crédito.Etimolo~icamente. deriva do latim creditumou credere.que significa confiança. No SEentidoeconômico. crédito é a venda ou empréstimo de
determinada coisa. q'Ue é entregue ao devedor num primeiro momento, para
pagamento ou devol\.;lção posterior.
Dessa definiçã<::>tiramos os dois elementos fundamentais do crédito: a
confiança

(de que a <::oisaserá paga ou devolvida) e o tempo (decorrido entre

o empréstimo e a devolução).
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2.2. EVOLUÇÃO
HISTÓRICA
DO CRÉDITO
De acordo com o estudado. os títulos de crédito surgiramem decorrência da necessidade mercantil de fazercircularos valores obtidos nos negócios.
Essa evolução não foitranqüila. conforme veremos.
No direito romano. até o iníciodo século V.existia uma grande dificuldade de recebimento de dívida.uma vez que a obrigação de pagamento era personalíssima. ou seja. deveria ser cumprida somente pela pessoa obrigada. Além
da inexistência da circulação do crédito. a situação era agravada pelo fato de o
credor não poder alcançar o patrimônio do devedor para fazervalerseus direitos. Os bens eram então tidos como acessórios da pessoa. sendo dela inseparáveis e não podiam. portanto. ser atingidos por suas dívidas. admitindo-se
assim a cobrança cruel. como a morte do devedor ou sua venda como escravo.
O instituto do crédito e. conseqüentemente. o comércio tiveram grande
impulsocom a edição da Lex PaeteliaPapiria.em 429. Esta leiseparou patrimônio e pessoa. podendo. a partir de então. alguém satisfazer seus créditos
acionando o patrimônio do devedor quando este não liquidasse suas obrigações. Ainda assim. grandes dificuldades existiam para que fosse possível a
transferência dos créditos a terceiros.
Somente na Idade Médiaé que surgiramos títulos de crédito. em decorr(\nciada utilização mais freqüente dos documentos que representavam os
direitos de crédito. possibilitando sua transferência a terceiros. Acirculação
do crédito nascia. com o efeito de criaruma nova etapa na economia humana.
Os títulos de crédito foram se aperfeiçoando através dos tempos. em sua
forma e nas garantias dadas. tanto a seus credores. como às outras pessoas
Inlervenientes nesses papéis. Com eles. as transações se tornaram mais rápidas; sua larga utilização em muito contribuiu para o crescimento do comércio
(' da economia mundial.
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CAPíTULO2
CONCEITO,ATRIBUTOSE
PRINCíPIOS DE DIREITO CAMBIÁRIO
I

1. ATRIBUTOS DOS TíTULOS DE CRÉDITO
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OS títulos de crédito não podem ser confundidos com as obrigações. Na
verdade. eles são documentos que as representam, delas sendo autõnomos.
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As obrigações representadas nos títulos de crédito podem ser cambiais - o
aval- ou extracambiais. como no caso de operações mercantis.
Ao emitir um título de crédito, seu devedor estabelece com o credor um
pacto executivo. concedendo a este direitos distintos daqueles que teria se
não estivesse na posse do mesmo. O título permite uma negociação mais fácil
do crédito do que teria o credor apenas da obrigação. Além disso. a cobrança
judicial do título de crédito é muito mais rápida - via ação de execução - do
que a cobrança da obrigação isolada do documento. que normalmente só seria
possível via ação de conhecimento - para obtenção do título executivo judicial. Fábio Ulhoa Coelho (1999:212) é bastante claro sobre o tema:

li

A estas circunstâncias especiais costuma a doutrina se referircomo os
atnbutos dos títulos de crédito, chamados, respectivamente, de negociabilidade (facilidadede circulaçãodo crédito)e executividade (maior
eficiência na cobrança).
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2. CONCEITO DE TíTULO DE CRÉDITO
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O conceito de título de crédito mais utilizadoe aceito pela doutrina é o de
CesarVivante (Apud Requião, 1998b:319):
Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito,
literal e autônomo, nele mencionado.

3. PRINCíPIOS DO DIREITO CAMBIÁRIO
11
I
11

,

Da definição de Vivante. tiramos os três princípios fundamentais do Direito Cambiário: a cartularidade. a literalidade e a autonomia.
A estes princípios, a doutrina costuma acrescentar outros tantos. deles
derivados. Assim. da cartularidade deriva o formalismo e da autonomia surgem
a abstração. a independência das assinaturas e a inoponibilidade de exceções.
como fica facilmente visualizado no quadro a seguir:
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LlTERALlDADE

I

3.1.

ABSTRAÇÃO

CARTULARIDADE

INDEPENDÊNCIA
DAS ASSINATURAS

INOPONIBILlDADE
DE EXCEÇÕES

OU DOCUMENTALlDADE

O título de crédito é um documento

e. como tal. deve ser escrito. Esse

documento - ou cártula - é necessário para que o credor possa exercer todos
os direitos a ele inerentes. Sem estar na posse do mesmo, não é possível ao
credor valer-se dos benefícios do regime jurídico-cambial. Na prática. vemos
que é necessário o originaldo título - fotocópia não será aceita - para que se
Intente ação de execução contra o devedor. A própria cártula será exigida,
como garantia de que o credor não negociou seus direitos sobre ela.
Algumas exceções à cartularidade têm sido observadas. devido principalmente à informalidade e à velocidade com que se realizam os atos de comércio.
Conforme veremos ao estudar a duplicata. sua execução será possível sem a
apresentação do original. Da mesma forma. em decorrência do avanço da inforrnática. existem os boletos bancários de cobrança - duplicatas escriturais - que,
embora executáveis, apenas representam os citados títulos de crédito.
3.1.1.

FORMAUSMO

Princípio derivado da cartularidade. significa que o título de crédito é formal. ou seja. se nele faltar uma palavra que a lei considera essencial. o mesmo
("slará descaracterizado como título de crédito. Como exemplo. se em um cheque não estiver expresso o termo "cheque", o documento não valerá como tal.
Para alguns títulos. como o cheque e a duplicata. a lei especifica inclusiVI"<15medidas que o documento deve ter. Assim, um documento que contenha
lodas os requisitos de um cheque. não valerá como tal se não estiver dentro
dos padrões exigidos por lei.
3.2. LlTERALlDADE
A literalidade é a medida do direito contida em um título de crédito. Por
(1'>l('princípio devemos entender que apenas o que -literalmente

-consta

no
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título (na cártula) é capaz de produzir efeitos para as relações jurídico-cambiais, sendo fundamental

para a segurança das relações cambiárias.

Em virtude deste princípio. o credor de um título não pode exigir mais do
que nele está expresso; o devedor não pode pretender
está consignado;

a quitação

pagar menos do que

do título deve ser nele aposta, sob pena de não

produzir seus efeitos jurídicos; o aval prestado em documento

apartado pode-

rá ter efeito apenas de fiança. não de aval.
No exemplo a seguir. a Nota Promissória está preenchida no valor de R$
1.000,00. com vencimento
111111

111111:

para 10 de Abril de 200 I. Caso o título seja passado

para terceiro de boa-fé. este estará seguro que naquela data ele terá direito ao
valor consignado. A segurança vale também para o devedor: ele não poderá ser
cobrado antes do vencimento. nem em valor superior ao que estiver escrito.
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3.3. AUTONOMIA
O títulode crédito é autônomo pois as obrigaçõesnele contidas são
independentes do negócio que lhe deu origem e em relação a todos os coobrigados (pessoas que, de uma forma ou outra, intervêm em um título de crédito.
através de sua assinatura). Alguns autores restringem o conceito de autonomia. aceitando apenas a independência entre os coobrigados. Outros. como
nós, preferem este conceito mais amplo.
Enquanto o título permanecer entre os participantes do negócio fundamental.
a autonomia (e.conseqüentemente, a independência, a abstração e a inoponibilidade de exceções) será apenas relativa fiuristantum), admitindo, por conseqüência. a
discussão do negócio que deu origem e a argüição de qualquer tipo de exceção.
DEVEDOR
ORIGINAL

negócio

fundamental

....
r

AUTONOMIA RElATIVAOuris tantum)
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CREDOR
ORIGINAL

Circulando

o título com o primeiro endosso (forma de transmissão dos

tftulos de crédito) e. desde que o mesmo tenha sido passado a endossatário de
boa-fé. a autonomia passa, então, a ser efetiva e de caráter absoluto fjuds et de
jure), não cabendo. portanto. a discussão do negócio que deu origem ao título.
pela ocorrência da abstração.
negócio fundamental

CREDOR
ORIGINAL

AUTONOMIA ABSOLUTA(juris et de jure)

Toda a teoria dos títulos de crédito foi elaborada, ao longo dos séculos, no sentido de facilitar a circulação dos mesmos e de proteger o endos5atário de boa-fé. Portanto, somente depois que o título circulou e desde
que esteja em mãos de portador de boa-fé, é que se justificao rigor imposto
pela lei cambial.
É importante ressaltar que, em direito cambiá rio. portador de boa-fé é
oIqueleque desconhece o vícioque o impedia de adquiriro título, no momento
da aquisição; sendo de má-fé aquele que conscientemente age em detrimento
do devedor. de acordo com a legislação em vigor(W, arts. 17e LC,art. 25).
No que diz respeito à circulação,cabe salientarque a aplicação das regras
arnbiais pressupõe a circulação efetiva, não bastando a remessa ao banco para
cobrança ou a título de caução, conforme veremos ao tratar do endosso impróprio.

l

3.3.1. ABSTRAÇÃO
A Abstração é o princípio que diferencia a Autonomia Absoluta da RelaUvapois pressupõe a circulação do título. como já estudado. Assim. as obriga~()es contidas em um título ficam totalmente desvinculadas do negócio que
(I('li origem ao documento. quando posto em circulação e com relação ao seu
I)t)ssuidor de boa-fé. Alguns doutrinadores negam a existência da Abstração
nDStftulos de crédito causais; preferimos. entretanto. considerar a existência
li.IAbstração mesmo nos títulos causais (por exemplo, uma duplicata regularInl'nte aceita e endossada desvincula-se do negócio fundamental).
Vejamos. a seguir. um exemplo clássico de Abstração: alguém efetua uma
«)lnpra a prazo emitindo um nota promissória e o vendedor, por sua vez. paga
';\lUdfvida com terceiro repassando a nota, não pode o comprador recusar-se
,1pngar o título, sob alegação de vício redibitório. Ele deve, no vencimento,
'I"ifotiJtara nota promissória junto ao seu portador e. então, pedir ressarcimento
cII)~danos sofridos perante o vendedor. Esquematicamente:

COMPRA

COMPRADOR

COM vícIO

ENDOSSO
VENDEDOR

PORTADOR
DE BOA-FÉ

o devedororiginal devepagar o título e acionar o vendedorpelovício

3.3.2. INDEPENDÊNCIADASASSINATURAS
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Cada um dos coobrigados em um título de crédito tem sua responsabilidade desvinculada da dos demais. Cada qual responde por si pelo integral
cumprimento da obrigação assumida (LI,art. 43; W, art. 47; LC.art. 51).Assim.
o endossante de um título se obriga para com o endossatário, independentemente de qualquer fato superveniente que venha a ocorrer com relação ao
credor ou ao devedor originaldo título.
Conseqüência importante é que, quanto mais circularum título. maisassinaturas serão nele apostas e maisgarantidoele se tomará para seu portador,que
poderá acionar qualquer dos coobrigados. sem necessidade de se ater à ordem
em que se obrigaram (LI,art. 50; W, art. 47; LD,art. 18,§ 1°;LC,art. 51, § 1°).
A ação execução do título será chamada de direta, quando promovida
contra o principalobrigado do título e seus avalistas; será nomeada de execução indireta - ou ação de regresso - quando promovida contra quaisquer outros coobrigados. bem como seus avalistas. Vejamoscomo funciona a independência. através de uma cadeia de endossos:
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O portador (D) pode executar qualquer dos coobrigados pelo título

II

Outro efeito importante da Independência é que a falsidade ou nulidade
de uma assinatura não anula o título nem interrompe a cadeia de endossos e
avais (W. art. 7°; LC, art. 13. par. ún.). Assim, se a assinatura do devedor
principal. em um cheque ou nota promissória. for falsificada.a obrigação dos
endossantes e avalistas continuam perfeitamente válidas.
Algunsautores consideram a independência como sendo a própria autonomia; outros preferem considerá-Iacomo sendo a desvinculação do título em
relação à causa que lhe deu origem.Preferimosconsiderar essa desvinculação
como sendo o Princípioda Abstração.
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3.3.3.

INOPONIBIUDADE

DAS EXCEÇÕES

Deriva da autonomia e é consagrada pelo art. I7 da Lei Uniforme de Genebra (W). Por ela. o devedor de uma letra não pode se recusar a pagá-Ia ao portador. alegando suas relações pessoais com o emitente ou com qualquer dos
coobrigados anteriores do título (alegando. por exemplo. que é credor de um
deles). Essas defesas são inoponíveis ao portador; este sempre terá assegurado
seu direito quanto ao cumprimento da obrigação pelo devedor principal.
Existem exceções que podem ser opostas ao pagamento do título - defeito na forma ou falta de requisito essencial. por exemplo. As exceções que não
podem ser opostas são as de caráter pessoal. A única possibilidade de se opor
exceção pessoal é aquela em que o portador age de má-fé. conscientemente
em prejuízo do devedor. sabendo que seriam oponíveis exceções pessoais
contra seu antecessor e. ainda assim, adquiriu o título.
3.4.

SOLIDARIEDADE

Algunsautores incorretamente a colocam entre os princípios do Direito
('ambiário. argumentando que todos os signatários (sacador.aceitante. avalistilSe endossantes) de um título de crédito respondem solidariamente para
mm o portador de boa-fé. pelo disposto no art. 47 da LeiUniforme(W). Efetivamente. pela simples leiturado CódigoCivil.poderíamos chegar erroneamenli' à mesma conclusão:
Ar!. 264. Há solidariedade quando na mesma obrigaçãoconcorre mais
de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado
à dívida toda.

Asolidariedade civil.porém. tem solução diversa daquela dada pela Lei
( ',lmbial.no tocante ao devedor que paga a totalidade da dívida.Voltemosao
( IIdlgo Civil:

Ar!. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir
de cada um dos co-devedores a sua quota. dividindo-se igualmente por
todos a do insolvente, se o houver. Presumem-se iguais, no débito, as
partes de todos os co-devedores.
No Direito Cambiá rio. existe apenas

um caso

possível da solidariedade

11.ll,lda pelo Direito Civil: no caso de avais simultâneos. que estudaremos
I1I
i"

lortunamente; neste caso. o avalista que paga pode. em ação de regresso.
110\1r sua cota-parte dos outros avalistas.Em todos os demais casos previstos

.'
r __
II \ I,llia I

.,
'.

~I

jJ(~

\)1 <'

UNIC-BC
'

27

<"'-

... . 'Q

,.\,c ,
..

1111111111111111111111111111
1 1 onoll'5

para a ação de regresso, aquele que paga tem direito de exigiro cumprimento
da obrigação por inteiro dos coobrigados anteriores, sendo impossível tal
exigência dos que lhe foram posteriores. No exemplo dado anteriormente,
quando vimoso princípioda independência, vamos supor que B seja acionado
pelo portador do título (D) e o pague. Conseqüentemente:

111111111

1111111::

III!"

B terá direito regressivo contra todos os que lhe são anteriores,
acionar os posteriores

não podendo, porém,

1111'1
111111:
1111111

Em virtude do acima exposto. concordamos plenamente com Fábio Ulhoa
Coelho (2000:374), quando afirma que:

111111'1

É incorreta a afirmação de que os devedores de um título de crédito são
solidários.
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QUESTÕESOBJETIVAS
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I. (OAB/SP
- IOOQExame) São requisitos essenciais dos títulos de crédito:
a)
b)
c)
d)

Cartularidade. literalidade e heteronomia.
Cartularidade, imobilidade e autonomia.
Intransferibilidade. literalidade e autonomia.
Cartularidade. literalidade e autonomia.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

(MP-SP/1997) Os princípios do direito cambiá rio são:
Autonomia. cartularidade e literalidade.
Cartularidade. autonomia e negociabilidade.
Negociabilidade, autonomia e literalidade.
Literalidade. cartularidade e negociabilidade.
Negociabilidade. autonomia e cartularidade.

3. (OAB/MT - 12/98) As principais características
cambial são:
a) Literalidade, forma, causa.
b) Forma. causa, abstração.
c) Abstração, autonomia. literalidade.
d) Conteúdo, cartela. autonomia.
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de um título de crédito

-

,I. (OAB/R, 03/97) O atributo do título de crédito que faz com que as obrigações nele contidas sejam interindependentes
111 Literalidade.
hl Abstração.
I

é:

I Cartularidade.

di Autonomia.
'S,
.1)
li)
()
d)

(OAB/SP - IOOQExame) A assinatura falsa:
Provoca a nulidade do cheque.
Provoca a inexistência jurídica do cheque.
Torna o cheque anulável.
Dado o princípio cambiário da autonomia das obrigações e da independência das assinaturas. a nulidade de uma assinatura não se estende às demais.

b, (Provão 98) O princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos
terceiros de boa-fé, que incide nas ações cambiais:
I Impede a alegação de vícios formais ou de nulidades do título de crédito.
11 Impede que o devedor alegue a falta de condições da ação ou de pressupostos processuais.
111Impede que o devedor alegue defesas pessoais derivadas de relações jurídicas das quais o credor não haja participado.
IV Objetiva proteger o terceiro de boa-fé e decorre da autonomia das relações
cambiais.
Estão corretas apenas as afirmações:
lI) I e 11
li) I e 111
I)
di

11e IV
111elV

"I I. 11e li!
7
lI)
li)
I)

(OAB/MS- 65QExame) Sobre os Títulos de Crédito, assinale a alternativa falsa:
Tftulo é literal porque sua existência se regula pelo teor de seu conteúdo.
Cada obrigação que deriva do título é autônoma em relação às demais.
Título de crédito se enuncia em um escrito. e somente o que está nele inserido
se leva em consideração.
di Título de crédito se enuncia em um escrito, porém. valem as cláusulas verbais
caso seu valor não ultrapasse 10 (dez)salários mínimos.

-

" (OAB/MS 65QExame) Assinale a alternativa falsa:
11) Diz-se que um título de crédito é autônomo porque o possuidor de boa fé
exercita um direito próprio, que não pode ser restringido ou destruído em
virtude das relações existentes entre os anteriores possuidores e o devedor.
111O título de crédito se assenta. se materializa. numa cártula. ou seja, num papel
ou documento.
I 'I Os títulos de crédito não podem circular como documentos abstratos.
mas
apenas quando a circulação tenha ligação com a causa a que devem sua origem.
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dI Para o exercício do direito resultante do crédito concedido por um título.
torna-se essencial a exibiçãodo documento.

QUESTÕES
SUBJETIVAS

-

1111111

a) (OAS/R) I2/96)loão executouJosépara cobrar-lheo valorde uma nota promissória. losé ofereceu embargos alegando não ser sua a assinatura como emitente. Feito o exame grafotécnico ficou comprovada a falsidade. João então. executou o avalista Manoel que embargou a execução alegando que. sendo nula a
assinatura. nenhum valor tem o aval. Manoel está certo ou errado? Por quê?

1111:::

b) OAB/RJ 12/96)Quais são os atributos dos títulos de crédito? Defina um deles.

II

Illl
11111
Illi::'
111111

-

c) (OAS/RI- 12/97) Dar exemplo de um título de crédito que não possui o atributo
da abstração. explicando as razões do exemplo.
d) (OAS/R!- 08/97) Qual a diferença fundamental entre os atributos dos títulos de
crédito designados por abstração e autonomia?

11111

e)
1111::
11111

Illi:

1111::,
1II111
1111111

o

1111111

-

(OAS/R) 12/97) Donato Pontes & Cia. requereu uma execução para cobrança
de Nota Promissória em face de Mateus. como emitente. e Mozart. como
avalista. Mateus ofereceu embargos. alegando falsidade de sua assinatura.
pois não havia emitido o título. Realizado o exame grafotécnico. foi comprovada a falsidade. Mozart. avalista. requereu sua absolvição. argüindo que.
sendo nula. por falsidade a emissão. insubsistente seria o aval. Procede a
alegação de Mozart? Por que? Fundamente sua resposta.

-

(OAS/RI 03/98) A Nota promissória é um título de crédito literal. autônomo e
abstrato. O que significam esses atributos?

'11111
111'111

g)

(DEF/R)

-XVIIIConcurso)Paraaqueles que defendemque só o título de crédi-

to. em original. deverá instruir a sua execução. qual o princípio que fundamenta esta tese e qual a sua justificativa?
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