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R E S U M O 

Pretende-se com este Trabalho de Conclusao de Curso analisar a responsabil idade 

do credor advinda da antecipagao da apresentagao do cheque com data futura para 

apresentagao, considerando-se a pos-datagao como um contrato realizado entre o 

emitente e o tomador com obrigagao de nao-fazer, ou seja, do tomador nao 

apresentar o cheque no per iodo compreendido entre a emissao e a data referida no 

t i tulo. O uso largamente difundido do cheque pos-datado dentro das relagoes 

empresariais e consumeristas, o nao reconhecimento dessa modal idade chequica 

na Lei do Cheque (Lei n 7.357/85), a necessidade de especificar o direito do 

emitente quanto ao ressarcimento pelos danos suportados com o desrespeito 

contratual ora avengado, foram os principais fatores para a escolha do tema. A 

consecugao da pesquisa mostraram-se apropriados os metodos: metodo de 

abrodagem, metodo dedutivo visto que parte de um estudo amplo para estudo de 

um caso especif ico; metodo de procedimento, o historico-evolutivo, usado com 

intuito de tragar o surgimento do cheque comum e a modal idade chequica pos-

datada; o exegetico-juridico, com a f inal idade de proceder a analise da Lei do 

Cheque (Lei n 7.357/85) e o metodo monograf ico pois trata de um tema especif ico e, 

como tecnica de pesquisa uti l izou-se o metodo bibliografico, para leitura e uso de 

todo o referencial teorico coletado. As fontes de pesquisa util izadas foram a lei, a 

doutr ina nacional (praticamente inexistente em relagao ao tema tratado), artigos 

publ icados na internet e a jur isprudencia. Para melhor compreensao do trabalho, 

dividiu-se em tres capitulos: o primeiro, discorre acerca do cheque; o segundo, 

menciona aspectos concernentes a responsabil idade civil e o terceiro, relata sobre o 

cheque pos-datado, remetendo-se a responsabil idade por descumprimento do 

contrato inerente a pos-datagao. Neste capitulo deu-se atengao a pos-datagao, 

conceituada como um contrato, cujo objeto e uma obrigagao de nao-fazer com termo 

resolutivo, incidente sobre o momento da apresentagao do titulo; buscou-se tambem 

no terceiro capitulo, mostrar a natureza jur idica, os efeitos decorrentes da aposigao 

da data futura, bem como quanto aos efeitos resultantes da apresentagao previa do 

t i tulo, determinando a existencia da responsabil idade por danos morais e materiais, 

originados da apresentagao antes da data acordada, e ainda, no referido capitulo, 

individualizou-se alem de determinar-se a extensao quando da reparagao de tais 



danos. O objetivo tambem desta pesquisa e auxiliar a compreensao juridica do 

cheque pos-datado, sobretudo aos discentes universitarios, demonstrando sua 

legalidade e a necessidade de especif icar qual a protegao juridica dest inada aqueles 

que emit i rem essa modal idade chequica, nao regulamentada na Lei 7.357/85. 

Palavras-chave: Cheque pos-datado. Legalidade. Responsabi l idade civil. 



RESUMEN 

La in tent ion de esta conclusion, por supuesto, examinar la responsabil idad del 

acreedor derivados de la ant ic ipat ion de presentar el cheque a una fecha futura que 

presente, teniendo en cuenta la post-data como un contrato celebrado entre el 

emisor y el titular de la obl igat ion de no hacer - , es decir, el prestataho no t iene el 

control en el periodo entre la publ icat ion y la fecha especif icada en el t itulo. El uso 

general izado de cheque diferido en las relaciones comerciales y de consumo, el no 

reconocimiento de esta modal idad en chequica Entradas (Ley N 0 7.357/85), la 

necesidad de especif icar el derecho del emisor sobre la indemnizacion de los danos 

sufridos como incumplimiento contractual ahora expedidor cuenta, fueron los 

principales factores para la e lec t ion del tema. Para lograr los metodos adecuados de 

invest igat ion fueron: metodo de abrodagem, el metodo deduct ivo, como parte de un 

estudio amplio para estudiar un caso especif ico, metodo de procedimiento, la 

evo lu t ion historica, se utiliza con el fin de rastrear la aparicion de ver i f icat ion comun 

chequica modo y despues de la fecha, la exegetica y jur idica, a fin de llevar a cabo 

analisis de la Ley del Cheque (Ley N 0 7.357/85) y el metodo monograf ico, porque es 

un tema especif ico y, como tecnica de invest igat ion se utilizo el metodo la literatura, 

la lectura y el uso de todos los teoricos recogidos. Las fuentes de invest igat ion 

uti l izadas fueron la ley, la doctrina de la nat ional (en gran medida ausente de ese 

tema), los art iculos publicados en Internet y la ley. Para comprender mejor el trabajo, 

dividido en tres capitulos: las pr imeras conversaciones sobre el cheque, la segunda 

se refiere a los aspectos relativos a la responsabil idad y los informes de terceros en 

el puesto de control-de fecha, en referenda a la responsabil idad por incumplimiento 

de contrato inherentes a posteriori de la fecha. En este capitulo la atencion fue dada 

a posteriori de la fecha, que se define como un contrato cuyo objeto es una causa de 

rescision, calculada en el momento del t i tulo, fue tambien el tercer capitulo, muestra 

el marco jur idico , los efectos de poner la fecha futura, asi como los efectos 

resultantes de la vista previa del t i tulo, la determinat ion de la existencia de 

responsabil idad por danos y perjuicios compensator ios o punitivos, resultantes de la 

presentat ion antes de la fecha acordada, y, en ese capitulo, individualizado - y 

determinar si la ampl ia t ion cuando la reparat ion de tales danos. El objetivo de esta 

invest igat ion tambien esta ayudando a entender el puesto de ver i f icat ion jur idico-



fecha, especialmente para los estudiantes universitarios, lo que demuestra la 

legalidad y la necesidad de especif icar la protect ion jur idica de los que envian este 

tipo chequica no regulados por la Ley 7357/85. 

Palabras clave: puesto fecha de l legada. Legalidad. Responsabi l idad. 
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1 INTRODUgAO 

Pretender-se-a com este trabalho monograf ico analisar a responsabi l idade 

existente na relagao jur idica advinda do descumprimento do contrato de pos-

datagao, quando o credor-tomador do cheque ou seus endossatarios, nao 

respeitarem o que foi convencionado na emissao ou na transferencia por endosso, 

do titulo. 

Ressalta-se a importancia deste trabalho por que se tenta especif icar o direito 

do emitente do cheque quando, de forma licita, realiza um acordo de vontades. 

Lembrando-se que a Lei do Cheque (Lei n 7.357/85), que disciplina a utilizagao dos 

cheques convensionais, nao regulamenta e nao reconhece a modal idade de cheque 

pos-datado, entao cabe ao Direito Civil resguardar o direito quando este for 

desrespeitado. 

Para a realizagao desta pesquisa, foram escolhidos os metodos: metodo de 

abrodagem, metodo dedutivo visto que parte de um estudo amplo para estudo de 

um caso especif ico; metodo de procedimento, historico-evolutivo, necessario para 

aferir a evolugao dos t i tulos de credito na modal idade cheque e, principalmente, para 

identificar o reconhecimento da atual utilizagao do cheque pos-datado nos mais 

variados setores empresariais e economicos; o exegetico-juridico, com a f inal idade 

de proceder a analise da Lei do Cheque (Lei n 7.357/85); e como tecnica de 

pesquisa util izou-se o metodo bibliografico, para leitura e uso de todo o referent ia l 

teorico coletado. 

No tocante as fontes de pesquisa serao util izadas obras da doutrina nat ional 

que tratam dos titulos de credito em geral e do cheque em particular e as que 

contem algumas passagens referentes ao cheque pos-datado. Nota-se que ha 

dif iculdades no que se refere a material que trate da modal idade de cheque pos-

datado. Por este motivo, buscar-se-ao informagoes em artigos publ icados na 

internet, bem como serao util izadas, de forma p r e p o n d e r a t e , as decisoes 

jurisprudenciais e a atual Lei do Cheque n 7.357, de 2 de setembro de 1985. 

Ressaltar-se-a-se a importancia a ser atribuida tanto a jur isprudencia quanto aos 

textos legais a serem uti l izados, tendo em vista ser o entendimento pretohano e a 

vontade expressa do Estado em relagao a legalidade do uso do cheque pos-datado. 
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Com a finalidade de proporcionar uma melhor compreensao, o trabalho sera 

estruturado em tres capitulos. No primeiro capitulo, discorrer-se-a sobre o cheque, 

destacando sua origem, conceitos, requisitos formais e acidentais, aval, endosso, 

prazo legal de apresentagao, pagamento, sustagao do cheque e suas 

consequencias, pretensao juridica por falta de pagamento e relatar-se-a tambem 

acerca das modal idades de cheques. No segundo capitulo, tratar-se-a dos aspectos 

gerais concernentes a responsabi l idade civil, remetendo a um breve comentar io 

sobre responsabil idade e os pressupostos da responsabil idade civil. Para finalizar, 

no terceiro capitulo abordar-se-a o tema central deste trabalho enfocando o cheque 

pos-datado, apresentando-se a parte historica, o conceito, a natureza jur idica, o 

cheque pos-datado a luz do ordenamento jur idico brasileiro e sua influencia nos 

costumes mercantis, o contrato de pos-datagao, responsabil idade civil decorrente da 

apresentagao previa do cheque pos-datadoe e por ultimo sera mencionado acerca 

do endosso, aval e o crime de estel ionato com uso do cheque pos-datado. 

Tentara alcangar a especif icagao do direito inerente aquele que emite o 

cheque, realizando um contrato de pos-datagao com o credor da relagao contratual, 

mostrando que a responsabil idade civil sera o instrumento jur idico que resguardara 

o direito do emitente pelo descumprimento do ora acordado com o credor. 

Por f im, sao apresentados em anexo, o Capitulo X I , da Lei n 24.452 - Lei 

Argentina do cheque (ANEXO A), como tamem, o Projeto de Lei do Senado n 285 

de 2004, do Senador Dulciomar Costa juntamente com sua justificativa (ANEXO B). 

Por considerar que contem elmentos imprescindiveis para a presente pesquisa, visto 

que tern como objeto a regulamentagao do cheque pos-datado. 
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2 DO C H E Q U E 

No tocante a esta modal idade de titulo de credito, e importante relatar a cerca 

de sua origem e suas principals caracterist icas que o diferencia dos demais t i tulos 

existentes nas praticas mercantis. 

2.1 Or igem, conceito e requisites 

A historia do cheque, assim como a propria or igem da palavra cheque, e 

provida de muita controversia. 

Ha quern afirme que sua origem se deu em 352 a . C , sendo utilizado pelos 

romanos como mecanismo que possibil itava a circulacao de valores no mercado, 

como forma representativa. 

Outros atr ibuem a Ordem dos Templar ios como os verdadeiros precursores 

da utilizagao desse tipo de titulo, dando-se como per iodo incidente, entre os anos de 

1118 e 1307. 

Sao muitas as hipoteses que levam a imaginar-se o per iodo que iniciou a 

pratica do uso de cheques como forma de praticas comercias, porem, e com a 

corrente que defende, que se deu na idade media, que se vislumbra com mais 

exatidao, o uso desse instrumento cambiario. 

Na Idade Media, era comum que os senhores deposi tassem seu ouro em um 

unico lugar que tinha instalacoes de seguranga apropriadas: a oficina do ourives. 

Com o tempo, os responsaveis pelo arquivamento do ouro comegaram a emitir 

papeis que representavam uma quantidade especif ica do metal, dando direito ao 

seu dono, de resgatar a tal quantidade a qualquer momento. 

Muitos ourives, mais tarde agentes f inanceiros e os primeiros bancos que 

foram surgindo, comegaram a emitir os primeiros cheques bancarios. No seculo XIV, 

com o surgimento da classe burguesa e o auge do comercio que mobil izou na 

Europa, bens e valores em uma escala nunca antes imaginada, estes documentos 

com valores fixos muitas vezes eram insuficientes para as necessidades do 

capital ismo nascente, o que motivou outros novos documentos que podiam ser 
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escritos pelo depositante com o valor desejado, sempre que est ivessem cobertos 

pelos seus depositos. 

Dentre os motivos que favoreceram ao seu surgimento, e bastante explicito 

que as praticas de mercancia daquela epoca se davam de forma muito arriscada e 

muito trabalhosa. Arr iscada pelo fato de que as viagens realizadas pelos 

comerciantes da epoca, aconteciam em trajetos que favoreciam a furtos e assaltos 

constantes. E trabalhosa, pelo motivo da moeda, geralmente ouro, ser muito pesada 

para o comerciante desloca-la de um lugar para outro, muitas vezes em situagoes 

rudimentares, como carrogas, cavalos e outros. 

Mesmo com a criagao de cedulas para representar a moeda, facil i tando o 

transporte, ainda era essencial o uso do cheque tendo em vista que a epoca, era 

precario a emissao de moedas e cedulas. 

No que concerne a or igem da palavra cheque, existem tambem controversias 

sobre o seu surgimento. 

Para os franceses, a palavra cheque vem do termo echequier, que significa 

tabuleiro de xadrez, que por sua vez, correspondia ao formato das mesas usadas 

pelos primeiros bancos; e para os ingleses, a palavra cheque vem do verbo ingles to 

check que significa conferir. 

Foi no ano de 1906 que o Brasil passou a se sensibil izar com a necessidade 

de regulamentar a utilizagao do cheque, tendo em vista a grande difusao desse titulo 

nas praticas mercantis. 

O Presidente da Republica, Francisco de Paula Rodrigo Alves, conferiu ao 

presidente do Banco do Brasil, a epoca, a ardua tarefa de elaborar um anteprojeto 

de lei que regulamentasse o uso de cheques no pais. O anteprojeto deu lugar ao 

Decreto-lei n° 2 .591 , de 07 de agosto de 1912, que passou a regular a emissao e 

circulagao do cheque por cerca de cinquenta anos. Composto de 16 artigos, era 

dotado de varios erros tecnicos e redacionais, e nao disciplinava por completo o 

referido exemplar cambiario, apl icando subsidiar iamente as disposigoes do Decreto 

n° 2.044, de 31 de dezembro de 1908(LC) em tudo que Ihe fosse possivel. 

No transcorrer do tempo, o Decreto n° 2.592/1912 foi sofrendo importantes 

modif icagoes ate sua parcial revogagao com a advinda do Decreto-lei n° 57.595, de 

07 de Janeiro de 1966. 
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Atualmente, a materia pertinente a movimentagao de cheque no ordenamento 

jur id ico brasileiro, encontra-se disciplinado na Lei n° 7.357, de 02 de setembro de 

1985, disposta em 12 capitulos e 71 artigos. 

E bastante evidente a homogeneidade existente entre os posic ionamentos 

dos doutos brasileiros no que se refere ao conceito de cheque. Baseado no 

ordenamento jur idico patrio, Coelho (2003, p.3) define da seguinte forma: 

Cheque e ordem de pagamento a vista, emitida contra banco, em razao de 
provisao que o emitente possui junto ao sacado, proveniente essa de 
contrato de deposito bancario ou de abertura de credito. 

Considerando-se a bem elaborada definicao de Coelho, atenta-se para as 

passagens "em razao de provisao que o emitente possui junto ao sacado" e 

"proveniente essa de contrato de deposito bancario ou de abertura de credito". Em 

conformidade com o ordenamento juridico brasileiro, atraves do art. 4°, da Lei 

7.357/85, a ausencia desses elementos nao prejudica a val idade do titulo como 

cheque. 

Art. 4. O emitente deve ter fundos disponiveis em poder do sacado e estar 
autorizado a sobre eles emitir cheque, virtude de contrato expresso ou 
tacito. A infracao desse preceito nao prejudica a validade do titulo como 
cheque. 

No tocante a af i rmacao de ser o cheque uma ordem de pagamento a vista, 

essa previsao, que tambem se trata de imposicao legal tendo em vista o art. 32, da 

lei 7.357/85 mencionar que sera uma ordem de pagamento a vista e que sera 

desconsiderado qualquer mengao em contrario, nao existe homogeneidade no 

direito internacional. 

O direito argentino, regulamentando a materia de cheques, faz mengao ao 

cheque como ordem de pagamento a vista ou em data determinada, emitida contra 

instituigao bancaria ou assemelhada, em favor do proprio sacador ou de terceiro (Lei 

24.452, lei argentina Capitulo XI , art. 54 e ss, cheque de pagamento diferido). Ass im, 

o direito argentino, mostra-se mais ousado e abrangente que a legislagao brasileira 

no tocante a ordem para o saque representado pelo cheque, podendo ser tanto de 

forma a vista, como tambem, a data posterior, desde que determinada. 
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Quando da sua emissao, o cheque passa a char tres f igurantes em uma 

mesma relagao jur idica. Sao eles: a) O emitente (sacador do cheque) aquele que 

ordena o pagamento; b) O sacado (banco ou instituicao f inanceira assemelhada) a 

quern a ordem e dirigida; e c) O tomador (beneficiario da ordem). 

Existem certas divergencias doutrinarias em relagao ao cheque ser um titulo 

de credito proprio ou improprio, isto e, um instrumento crediticio ou meio de 

pagamento. 

Na linha de pensamento que estabelece como sendo um titulo improprio, 

Fulgencio (1923, p.8), com inegavel propriedade menciona que - "quern emite ou 

endossa uma cambial tern necessidade de dinheiro; quern emite ou endossa um 

cheque tern dinheiro". 

Sao exatamente estes tragos distintivos que levam doutr inadores a definirem 

o cheque como titulo improprio, t itulo atipico ou especif ico, como menciona 

Bulgarelli (1992, p.258) citando o entendimento de Fran Martins: "O cheque tern 

natureza jur idica autonoma, dotado pelo legislador de um estatuto particular para 

torna-lo proprio a preencher sua fungao economica de instrumento de pagamento a 

vista e de compensagao". 

Ja para os que preferem aceitar que se trata de um titulo de credito proprio, e 

para isso alegam a fundamentagao legal cambiaria existente ao cheque, os 

doutr inadores opositores mencionam que realmente a previsao legal existe e 

reafirmam que mesmo assim sao regras que nao col idem com as regras que tornam 

o cheque uma pega autonoma, e s im, elas se complementam com a f inal idade de 

proporcionar mais seguranga ao uso do cheque, e nao como forma de estabelecer 

um elemento crediticio. 

£ evidente que a legislagao que trata do cheque, expressa, de forma 

suficiente, s e r e l e um titulo de credito. Desta feita, destaca Coelho (2003, p.433) 

Se ela (a legislagao, mais precisamente a Lei n° 7.357/85) fosse lacunosa, 
ai sim poderiam existir duvidas sobre a constituigao e circulagao do 
documento - se cambial ou civil - cabendo, entao, o aprofundamento da 
discussao sobre a natureza, como modo de soluciona-las. 

No que concerne a semelhangas existentes entre o cheque e outro titulo de 

credito, veri f icam-se aparencias entre a letra de cambio, porem mesmo sendo 
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ordens de pagamento e tendo suas formas reguladas pelo Direito Cambiar io, entre 

ambos existem diferencas especif icas que os individualizam. 

A letra de cambio carece de aceite, ou seja, concordancia por parte do 

destinatario da ordem, em efetuar o pagamento, o cheque nao o admite; a letra de 

cambio pode ser emitida de varias formas (a vista, a certo termo de vista de data e a 

dia certo), enquanto o cheque, conforme o atual Ordenamento Juridico brasileiro, 

apenas pode ser como ordem de pagamento a vista; a letra de cambio pode ser 

sacada contra qualquer pessoa, ja o cheque so pode ser emitido contra banco ou 

instituicao f inanceira legalmente a este equiparada. 

E imposta pela legislagao vigente caracterist icas proprias a estarem 

presentes nos t i tulos de creditos. No art. 1° da Lei 7.357/85, lei que regulamenta a 

emissao e circulagao do cheque, e mencionado os requisitos essenciais que sem os 

quais torna o titulo desprovido de val idade jur idico-cambiar ia. 

O primeiro dos requisitos, constante no artigo 1°, I da lei citada, especif ica que 

devera confer em sua estrutura, a denominacao "cheque", inscrita no contexto do 

titulo e expressa na l ingua em que este e redigido. Nas palavras de Coelho (2003, 

p.434), trata-se da "clausula cambial". 

O segundo requisito legal, contido no art. 1°, II, e que o cheque contenha uma 

"ordem incondicional de pagar quantia determinada". Dai identifica-se que devera 

ser posto no titulo o valor que o banco devera pagar ao portador do cheque. E 

importante ressaltar, como determina a Lei 9.069/95, que disciplina o Piano Real, 

devera o valor ser expresso em "Real". Ainda sobre a indicagao do valor no cheque, 

este devera ser feito em algarismo e tambem por extenso. Havendo discrepancia 

entre os valores escritos no cheque, segundo o art. 12 da Lei dos cheques, a 

descrigao por extenso sera a valida. 

O terceiro requisito presente no art. 1°, III, e a exigencia em estampar o nome 

do banco ou instituigao f inanceira a quern se ordena o pagamento. Ass im nao 

sendo, o cheque nao tera val idade (art. 3° da Lei dos cheques). 

O quarto requisito legal, estabelecido no art. 1°, IV, trata-se da indicagao do 

lugar do pagamento. Devera ser mencionado no cheque o lugar onde sera realizado 

o pagamento. Entretanto, na omissao de tal requisito, sera considerado o lugar 

designado junto ao nome do sacado, e o que estabelece o inciso I do art. 2°, da Lei 

7.357/85. 
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Quanto ao quinto requisito, art. 1°, V, trata da indicagao da data e do lugar de 

emissao. Requisito bastante importante tendo em vista que depende deles para 

identificar o periodo para prescrigao do t i tulo, como tambem para verificar o prazo 

para apresentagao junto ao sacado, que sera de 30(trinta) dias da data de emissao 

do cheque, quando emit ido no lugar onde houver de ser pago e 60(sessenta) dias 

tambem da data de emissao do cheque, quando emitido em outro lugar do pais (art. 

33, da Lei do cheque). 

No tocante ao sexto requisito art. 1°, V I , o cheque tambem devera conter, a 

assinatura do emitente (sacador) ou de seu mandatario com poderes especiais. A 

assinatura do emitente ou de seu mandatario com poderes especiais, pode ser 

consti tuida, na forma de legislagao especif ica, por chancela mecanica ou processo 

equivalente, conforme previsao legal do paragrafo unico do art. 1° da Lei do cheque. 

Observa-se que tal assinatura podera ser em forma de abreviatura, por extenso, ou 

ate mesmo, como visto, por chancela mecanica ou processo equivalente. 

A fim de garantir a autenticidade das ordens de pagamento, o banco recolhe 

amostras de uma serie de assinaturas do correntista para no momento da 

apresentagao do titulo para pagamento, ser devidamente conferido a assinatura do 

sacador, sob pena daquele se responsabil izar pelo saque indevido. 

As assinaturas langadas pelo processo de chancela eletronica, facilita aqueles 

correntistas que emitem numerosa quant idade de cheques a agilizar com o 

preenchimento do titulo. Porem, para poder fazer uso desse instrumento, devera 

haver convengao previa entre o sacador e o sacado, como tambem demandar o 

registro da chancela em Cartorio de Titulos e Documentos. 

No tocante a emissao de cheques por pessoas nao alfabetizadas, pessoas 

que nao conseguem demandar sua assinatura no t i tulo, esta podera ser realizada 

por procurador com poderes especiais, desde que a constituigao de tal mandatario, 

se de por meio de escritura publica. Esta por sua vez contendo a assinatura a rogo 

do mandatar io, acompanhada da assinatura de duas testemunhas. 

2.2 Aval , endosso, apresentagao e pagamento 
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Instituto cambiario, segundo Coelho (2003, p.410), "e o ato cambiario pelo 

qual uma pessoa se compromete a pagar titulo de credito, nas mesmas condicoes 

que um devedor desse titulo". 

£ um ato de garantia de cumprimento do pagamento, feito por terceira pessoa 

(avalista), ao credor, responsabi l izando pela falta de pagamento do emitente 

(avalizado). E um instituto normalmente utilizado pelo credor, por sua tamanha 

signif icancia no que concerne a garantia de pagamento. 

A garantia do pagamento do cheque pode ser parcial, quando o compromisso 

e apenas com parte do valor do t i tulo, ou integral, quando o avalista se 

responsabil iza pela total idade do valor do cheque (art. 29, Lei 7357/85). 

No tocante a forma de utilizagao desse instrumento, verifica-se duas 

possibi l idades: pode ser langado no proprio cheque como tambem em folha de 

alongamento, desde que acompanhadas pelas palavras "por aval". 

Situagoes que consubstanciam o aval: Assinatura do avalista no anverso do 

cheque ou assinatura do avalista no verso do cheque, acompanhada da expressao 

"por aval" ou equivalente (art. 30), para que assim, nao se configure um endosso; 

Um instituto muito parecido com o aval e a fianga. Distintos pelo fato deste ser 

um instrumento civil e aquele por ser um instrumento cambiario. Como tambem 

pelas seguintes diferengas: a) O aval representa uma obrigagao autonoma, 

enquanto a fianga e uma obrigagao acessoria. Isso significa, em termos praticos, 

que nula a obrigagao aval izada, continua vigorando o aval; enquanto que, nula a 

obrigagao afiangada (principal), segue-se a nulidade da fianga (acessorio); b) 

Tambem em decorrencia da autonomia do aval, o avalista nao podera fazer uso das 

excegoes que poderiam ser opostas pelo avalizado; enquanto o fiador pode opor a 

excegoes do afiangado; c) Quanto ao beneficio de ordem, o f iador podera indicar 

bens do devedor, livres e desembargados, para a execugao, e, apenas, quando 

estes forem insuficientes, serao executados os bens do fiador; enquanto o aval tal 

possibi l idade nao ocorre, podendo ser acionado sol idariamente. 

E importante lembrar que, o avalista que paga o cheque, adquire todos os 

direitos dele resultantes contra o aval izado e contra todos os obrigados para com 

este. 

Na medida que o avalista cumpre com a obrigagao, adquire o direito de 

demandar todos os obrigados, individual ou colet ivamente, sem estar sujeito a 

observar a ordem em que se obr igam, exigindo a importancia integral que pagou; 
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juros legais a contar do dia do pagamento; as despesas que fez para o pagamento e 

cobranca do cheque; e a compensacao pela perda do valor aquisitivo da moeda, ate 

o embolso das importancias citadas. 

No tocante ao endosso, e um instrumento de grande importancia para a 

circulacao de valores; e definido por Requiao (2000, p.366) como sendo: o "meio 

pelo qual se processa a transferencia do titulo de um credor para outro". 

Com a grande finalidade de transferencia, o endosso confunde-se com o 

instituto da cessao de credito de Direito Civil. Requiao (2000, p.366) aponta as 

diferencas essenciais existentes entre esses institutes. Sao elas: 

O endosso e ato unilateral de vontade, que impoe forma escrita; enquanto 
a cessao e contrato bilateral, que pode concluir-se de qualquer forma; 
O endosso confere direitos autonomos (a nulidade de um endosso, nao 
afeta os posteriores, devido a autonomia das relacoes cambiarias); 
enquanto a cessao, confere direitos derivados (a nulidade de uma cessao, 
acarreta a das posteriores); 
No endosso, o endossatario n§o pode opor excecao, senao diretamente 
contra o endossante que Ihe transferiu o cheque; enquanto na cessao, o 
devedor pode opor ao cessionario, a mesma defesa que teria contra o 
cedente; 
Apresenta-se mais uma diferenca. A cessao de credito nao tern eficacia, 
em relagao ao devedor, senao quanto a este e notificada; enquanto o 
endosso, para surtir efeito, dispensa tal notificacao. 

Verif ica-se a importancia de tal instituto, posto que os titulos de credito 

possuem o carater da negociabi l idade, facil itada esta pratica, com a utilizagao do ato 

do endosso. 

Configura como partes na transferencia por endosso, a pessoa que endossa o 

titulo (endossante) e a quern e transferido o titulo (endossatario). 

A util izagao desse instituto esta restrita aos cheques que nao possuam a 

clausula "nao a ordem", visto que esta impede a transferencia do titulo sob o regime 

cambial , possibil i tando assim a transferencia apenas pela forma e com os efeitos de 

cessao, como estabelece o § 1° do Art. 17 da Lei n° 7.357/85. 

Havendo a transferencia do titulo por meio de endosso, estara o endossante 

transmit indo todos os direitos inerentes ao cheque repassado. 

Sera desconsiderado o endosso parcial do titulo, como tambem qualquer 

mengao que subordina o endossatario a alguma condigao. Portanto, a t ransmissao 

deve ser provida de forma pura e simples, conforme a Lei do Cheque. 
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Existem diferentes formas de endosso. Sao elas: a) Endosso em branco; 

consiste apenas em assinatura do endossante, sem designar o beneficiario; b) 

Endosso em preto; traz a assinatura do endossante e o nome do endossatario; c) 

Endosso mandato; nessa modal idade o endossatario f igura como procurador 

(endossatario-mandatario) do endossante para praticar os atos relacionados ao 

cheque. 

Salienta-se que o banco sacado nao esta obrigado a conferir a autenticidade 

das assinaturas dos endossantes, mas sim a verif icagao da regularidade da serie 

dos endossos. 

O cheque nominativo, pago pelo banco contra o qual foi sacado, prova o 

recebimento da respectiva importancia pela pessoa a favor da qual foi emitido, e 

pelos endossantes subsequentes. Bern como, se o cheque indica a nota fatura, 

conta cambial , imposto langado ou declarado a cujo pagamento se destina, ou outra 

causa de sua emissao, o endosso pela pessoa a favor do qual foi emit ido e a sua 

l iquidagao pelo banco sacado, provam a extingao da obrigagao indicada (art. 28, 

caput e paragrafo unico, da Lei do Cheque). 

Com a demandada previsao legal, vislumbra uma importante fungao do 

cheque endossado, visto que, nas circunstancias supra, todas tern efeito de 

quitagao. 

No que concerne a apresentagao do cheque perante o sacado, o prazo sera 

de 30 (trinta) dias, quando se tratar de cheque emitido no lugar do pagamento (na 

praga) e de 60 (sessenta) dias, quando emit ido em outro lugar. O prazo para 

apresentagao do cheque sera contado a partir da data de emissao do cheque. 

Verif ica-se a importancia de mencionar a data e o lugar de emissao do 

cheque, posto que, tais elementos sao essenciais para a determinagao do prazo de 

apresentagao e prescrigao do cheque. 

Havendo discrepancia entre os calendarios dos lugares de emissao e 

apresentagao, segundo o paragrafo unico do art. 33, da Lei do Cheque, considera-se 

o calendario vigente no lugar do pagamento. 

O cheque e uma ordem de pagamento a vista, e segundo o art. 32 da Lei do 

Cheque, considera-se nao escrita qualquer mengao em contrario. Ass im sendo, 

mesmo apresentado antes da data de emissao, o cheque sera pago pelo sacado. 

Sendo apresentados dois ou mais cheques simultaneamente para 

pagamento, sem que o saldo disponivel na conta seja suficiente, devem ser pagos, 
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prioritariamente, os cheques de emissao mais antiga, ate esgotar a provisao. 

Ocorrendo coincidencia de data de emissao, devem ser pagos os cheques de menor 

numeragao. 

No ato da apresentagao, verif icando deterioragao no cheque, podera o 

sacado pedir explicagoes ou ate mesmo exigir garantias para, so entao, paga-lo. 

Realizando o pagamento do titulo, o sacado devera exigir do beneficiario a 

t ransmissao do cheque, ainda que o pagamento seja parcial, posto que a Lei do 

Cheque permite essa operagao. Ressalta-se que o pagamento parcial da obrigagao 

cambiaria constitui-se em mais uma distingao entre tal regime juridico e o regime 

civil de obrigagao, visto que neste caso nao se pode obrigar ao credor o recebimento 

parcial de obrigagao ainda que divisivel, se assim nao se ajustou. (CC. Art. 314). 

A inda referente ao pagamento do cheque, o sacado se responsabil izara pelo 

pagamento de cheques falsos, falsif icados ou alterados, desde que nao comprovado 

dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiario (art. 39 Lei do 

Cheque). 

No que tange a diferenga entre estas tres modal idades de irregularidades nos 

cheques (falso, falsif icagao e alteragao), se di ferenciam da seguinte forma: Falso -

aquele que nao possui os requisitos essenciais caracterizadores do cheque ou por 

ser confeccionado por terceiros que nao o banco sacado ou por este autorizado; 

Falsif icado - confeccionado por quern de direito, mas sofreu mudangas em seu 

conteudo formal ; Al terado - aquele que contendo todos os requisitos essenciais e 

confeccionados por quern de direito, apos a emissao sofreu alteragoes em algumas 

de suas indicagoes. 

O STF se manifestou sobre esse assunto com a edigao da Sumula n° 28, nos 

seguintes termos: "O estabelecimento bancario e responsavel pelo pagamento de 

cheque falso, ressalvada as hipoteses de culpa exclusiva ou concorrente do 

correntista". E ainda relacionado a essa responsabi l idade Cavalieri Filho (2001 , 

p.396/397) assegura que sera do banco sacado, e nao do correntista, o dever de 

suportar essa despesa. 

(...)a falsificagao ou adulteragao de cheque do correntista, ou qualquer 
outra modalidade de estelionato que leve o banco a pagar indevidamente 
alguma quantia ao falsario, e perpetrada contra o banco, e nao contra o 
correntista.O dinheiro indevidamente entregue ao estelionatario e do 
banco, a ele cabendo, portanto, suportar o prejuizo, segundo o milenar 
principio res perit domino. 
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So havera responsabilidade do correntista se ficar provado que concorreu 
para o evento, por exemplo, deixando de dar ciencia ao banco do furto, 
roubo ou extravio do talonario ou cartSo, negligenciando a guarda dos 
mesmos. Pode ate configurar-se a culpa exclusiva do correntista, excluindo 
a responsabilidade do banco, como no caso de ser a falsificacao 
perpetrada por preposto seu. 

Como visto acima, tanto a jur isprudencia como o entendimento de Sergio 

Cavalieri esclarece que o correntista ainda podera se responsabil izar exclusiva ou 

concorrentemente, bastando para isso, nao tomar os devidos cuidados e precaucoes 

devidas com seu talonario, como exemplo, nao comunicando ao banco o 

desaparecimento ou extravio deste. 

A inda relacionado ao pagamento, e necessario registrar que o cheque pode 

ser apresentado ainda que expirado o prazo para apresentagao, desde que dentro 

do prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do termino do prazo de apresentagao, 

quando a partir de entao configurara a prescrigao do cheque e assim acontecendo, 

podera o credor exigir o pagamento apenas pelas vias judiciais. 

2.3 Sustagao do cheque e suas consequencias 

Existem duas modal idades de sustagao do cheque, a saber: a revogagao ou 

contra-ordem (art. 35, da Lei do Cheque) e a oposigao (art. 36 da Lei do Cheque). 

Segundo Coelho (2003, p.444), tanto a revogagao quanto a oposigao, "o 

objetivo e impedir a l iquidagao do cheque, pelo sacado", remetendo a conclusao de 

que a sustagao do titulo nao acontecera se o mesmo ja estiver sido l iquidado pelo 

banco. 

No tocante a revogagao do cheque, o emitente, unico legit imado para realizar 

essa operagao, so podera util izar-se desse procedimento, no momento em que 

expirar o prazo de apresentagao do cheque, 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, 

dependendo se foi emitido no lugar da praga ou nao. 

A contra-ordem, ou revogagao, produz efeito def in i t ive pois visa desconstituir 

a ordem dada no cheque. Ass im, para proceder com este t ipo de sustagao, deverao 

ser observadas as seguintes situagoes: a) Que ela seja feita pelo proprio emitente 

do cheque; b) Que o cheque seja pagavel no Brasil; c) Que seja feita em forma 
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escrita (aviso epistolar), por via judicial ou extrajudicial; d) Devera conter as razoes 

motivadoras do ato (nao cabendo ao banco julgar a relevancia dessas razoes); e) 

Nao se exige a existencia de saldo disponivel. 

Diferentemente da revogagao, a oposigao e um procedimento de sustagao do 

cheque que podera acontecer mesmo no prazo de apresentagao do cheque. 

Tendo a mesma final idade que a revogagao, que e a de impedir o pagamento 

do cheque, verif ica-se tambem a legitimidade para utilizar essa operagao, estendida 

ao beneficiario ou portador legit imo do titulo. 

Para existir val idade na oposigao, da mesma forma que na revogagao, o 

portador legit imo, devera formular seu pedido por escrito, bem como apresentar as 

razoes que motivam o pedido, como, por exemplo, perda, furto, roubo, dentre outros. 

Quest iona-se a exigencia pelos bancos da apresentagao de boletim de 

ocorrencia policial. Segundo orientagao do Banco Central (Circular n° 2.655/95), a 

apresentagao do boletim de ocorrencia somente e cabivel no caso de furto ou roubo 

de cheque, hipoteses em que a devolugao do titulo deve ocorrer pela al inea 28. E 

apenas para que o banco, sabendo que o titulo apresentado a pagamento se 

encontra em poder de pessoas nao legit imadas, nao fornega ao apresentante, o 

enderego do emitente. Se outras razoes forem aduzidas (por exemplo: nao entrega 

da mercadoria adquir ida atraves de cheque), a exigencia do boletim policial e 

descabida, abusiva, ilegal. 

Salienta-se que a sustagao do cheque, sem motivos que justi f iquem ou 

fundamentem tal ato, consubstancia o cr ime de estel ionato, na modal idade de fraude 

no pagamento por meio de cheque (art. 171 , § 2°, VI , in fine do CP). 

2.4 Pretensao jur idica por fa l ta de pagamento 

Essa e uma parte de extrema importancia para o direito, pelo motivo de se 

referir aos mecanismos pelos quais busca sanar os contrapontos concernentes ao 

direito contido no titulo. Para tanto existem diversas agoes judiciais para resguardar 

o direito de pagamento do titulo. 

Dentre as agoes cabiveis, a principal delas e a agao de execugao (art. 585, I, 

do CPC). Com prazo de 6 (seis) meses para ser proposta, a contar apos o 
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t ranscurso do prazo para apresentagao (30 dias para cheques emit idos na praga e 

60 para os emit idos em outro lugar), essa agao caracteriza-se pelo carater de 

agil idade e penhorabi l idade dos bens do devedor. 

Para garantir o procedimento de execugao do cheque, nao precisa ser 

protestado, sendo bastante as declaragoes escritas no cheque pelo banco (ou 

camara de compensagao), informando os motivos do nao pagamento, bem como o 

dia de sua apresentagao. Geralmente, essas declaragoes sao feitas por meio de 

car imbos e complementadas por anotagoes manuais. E, ainda, sera dispensado o 

protesto do cheque, se sua apresentagao tiver sido impedida pelo fato do sacado 

tiver sofrido intervengao, l iquidagao extrajudicial ou falencia. 

A inda sobre execugao do cheque, decaira o direito de provocar a justiga por 

essa via judicial, o portador que nao apresentar o cheque em tempo habil, ou nao 

comprovar a recusa de pagamento, por meio de protesto ou de declaragao, escrita e 

datada, emit ida pelo sacado. Desde que comprovado que o emitente no periodo de 

apresentagao, t inha fundos disponiveis e os deixou de ter em razao de fato que nao 

Ihe seja imputavel (§ 3°, do art. 47, da Lei do Cheque). 

Apesar do que emana a Lei do Cheque, a Sumula n° 600 do STF(1997), 

contrapoe dizendo: 

Cabimento - Agao Executiva Contra o Emitente e Seus Avalistas -
Apresentagao do Cheque ao Sacado no Prazo Legal - Prescrigao da Agao 
Cambiaria. 
Cabe agao executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que nao 
apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que nao prescrita a 
agao cambiaria. (STF Sumula n° 600 - 15/12/1976 - DJ de 3/1/1977, p. 8; 
DJ de 4/1/1977, p. 40; DJ de 5/1/1977, p. 64.) 

Nota-se certo contraponto entre a sumula e a Lei do Cheque, porem a lei 

deixa evidente que decaira o direito desde que comprovado que o emitente, no 

per iodo de apresentagao, t inha fundos disponiveis e os deixou de ter em razao de 

fato que nao Ihe seja imputavel (§ 3°, do art. 47, da Lei do Cheque). Parte nao 

esclarecida na respectiva Sumula do STF. Ass im sendo, subentende-se que so nao 

decaira do direito de agao de execugao, quando nao for comprovado que o emitente 

t inha provisao de fundos no prazo de apresentagao. 

Decorrendo essa situagao, cabera ao credor do cheque langar mao de outros 

t ipos de agoes judiciais, como: agao por enriquecimento indevido, agao monitoria, ou 

agao de cobranga. 
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A agao cambiaria, por enriquecimento indevido do emitente ou outros 

coobrigados, e de procedimento mais demorado e sera proposta no prazo de 2 

(dois) anos, contados da data do termino do prazo para a propositura da agao de 

execugao. 

Convem notar que a agao de enr iquecimento indevido, proposta contra 

aquele(s) que locupletou(aram) com o cheque, obedecera aos principios do Direito 

cambiario, principalmente, no que concerne a inoponibil idade das excegoes 

pessoais ao terceiro de boa fe. 

No tocante a agao monitoria, sempre e cabivel quando o credor dispor de uma 

confissao de divida por escrito. E uma agao onde o juiz, de piano, determina o 

pagamento da divida. Nao sendo a divida paga no prazo de quinze dias ou nao 

havendo embargos do reu, o mandato de pagamento se converte em mandato 

executivo, ou seja, de penhora, avaliagao e leilao de bens do devedor. 

Mesmo prescrito o direito de propor a agao de execugao, o cheque continua 

sendo um documento de grande importancia probante, tendo em vista ser uma 

confissao de divida por escrito, caso que vislumbra protegao legal ao portador, por 

meio da agao mencionada, amparada no codigo de processo civil (art.1102-A a 

1102-C). 

A agao ordinaria de cobranga, que tera o rito ordinario ou sumar iss imo (CPC, 

arts. 274 e 275), t inha como prazo para seu exercicio, de 20 anos, contados a partir 

do momento em que a agao podia ser proposta (CC 1916, art. 177), ou seja, depois 

de decorr ido o prazo prescricional da agao de execugao do cheque. Atualmente, sob 

a egide do novo Codigo Civil, tem-se o prazo do art. 206, § 3.°, VIII , que nao 

encontra correspondente no CC ora revogado. 

Quando do processo de execugao do cheque, o portador podera, seja ele 

beneficiario ou coobrigado que pagou o cheque, exigir: a importancia do cheque nao 

pago; os juros legais, desde o dia da apresentagao; as despensas que houver feito, 

com o protesto e demais atos necessarios a cobranga do cheque (taxa de 

compensagao, etc.); e, a compensagao pela perda do valor aquisitivo da Lei do 

Cheque). 

Ressalta-se que todos os signatarios do titulo (emitente, endossante e 

avalistas) sao obrigados e respondem solidariamente para com o portador do 

cheque (art. 5 1 , da Lei do Cheque), podendo, o portador, demandar a todos, 

individual ou colet ivamente. 
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Advindo a apresentagao do cheque junto ao banco sacado e nao havendo 

suficiencia de fundos na conta do emitente para cobrir o valor do cheque, o portador 

devera protestar o titulo. 

A lei conceitua o protesto como sendo "ato formal e solene pelo qual se prova 

inadimplencia e o descumprimento de obrigagao originada em titulos e outros 

documentos de divida". 

No tocante ao prazo legal para o protesto, sera de 30 (trinta dias) quando 

emit ido no lugar onde devera ocorrer o pagamento e de 60 (sessenta) dias, quando 

emit ido em outro lugar do pais e o protesto deve ser feito no lugar de pagamento ou 

do domici l io do emitente, a partir da data que identificar a falta de fundos. 

Esse procedimento que busca resguardar o direito do portador, 

precipuamente, perante os endossantes e seus avalistas, pode ser equiparado como 

tal, a declaragao do nao pagamento feita pelo banco sacado ou por camara de 

compensagao, escrita e datada, com a indicagao do dia da apresentagao, inserida 

no cheque. Sendo assim qualquer uma destas declaragoes dispensa o protesto no 

cartorio e produz os mesmos efeitos destes ato. 

Ainda como procedimento a ser adotado pelo portador do cheque sem 

provisao de fundos, devera dar aviso da falta de pagamento ao seu endossante e ao 

emitente nos 4 (quatro) dias seguintes ao protesto ou da declaragao de falta de 

pagamento, escrita e datada, pelo sacado ou camara de compensagao, ou ainda, se 

houver, inserida no cheque, a clausula "sem despesa". Os endossantes deverao 

repassar o aviso aos seus precedentes e aos avalistas destes, no prazo de 2 (dois) 

dias do aviso que houver recebido. Aquele que nao repassar o aviso respondera 

pelo dano causado por negligencia, porem, nao decaira o direito de regresso (art. 

49, e §§, da Lei do Cheque). 

Acontecendo o pagamento do cheque, qualquer pessoa interessada e 

legit ima para promover o arquivamento da copia autenticada, identificada 

pormenor izadamente, a quitagao. 

Var ios sao os prazos existentes para a compensagao do cheque, porem nao 

se deve confundir com aquele que transforma o titulo executivo em mero documento 

probante, ou como simples confissao de divida por escrito, que so acontece com o 

transcurso do prazo prescricional. 

Existe o prazo que encerra o per iodo de apresentagao do cheque, que sera 

de 30 (trinta) dias, quando o cheque for emit ido na praga do cheque, e 60 (sessenta) 
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dias quando em outro lugar. Como tambem, existe o prazo em que, 

verdadeiramente, faz o titulo se prescrever como instrumento cambiario, que sera de 

6 (seis) meses apos o transcurso do prazo de apresentagao do cheque. 

Sendo assim, so apos o transcurso do prazo de 6 (seis) meses, que o titulo 

prescrevera. Todavia, ressalta-se que prescrito o titulo, este e documento probante 

suficiente para ensejar agoes judiciais que ainda garantem o pagamento da 

importancia do cheque. 

2.5 Especies de cheque 

Existem varias especies de cheques regulamentados pela legislagao patria. 

Destacam-se: o cheque ao portador, cheque nominal ou nominativo, cheque 

cruzado, cheque visado, cheque administrative, cheque de v iagem, cheque especial, 

cheque para se levar em conta ou cheque para creditar, cheque incompleto ou em 

branco, cheque postal e o cheque pos-datado, que nao esta regulamentado como os 

demais, mas e bastante difundido o seu uso nas relagoes comercias. Comenta-se 

cada um deles. 

Cheque ao portador e o cheque mais util izado nas praticas mercantis por nao 

trazer, em seu corpo, designagao da pessoa beneficiada. Facilita com isso a 

transferencia para outros beneficiarios, que se dara pela simples tradigao do titulo. 

Por estes motivos, o cheque ao portador e pagavel a quern apresentar o titulo 

ao banco sacado. 

E tambem uma especie o cheque nominal ou nominativo que sao aqueles que 

consigna expressamente o nome do beneficiario ou tomador, so a este podendo ser 

pago. 

Segundo Almeida (2002, p.135), pode o cheque nominal ou nominativo 

confer: "a clausula a ordem ou ser passada com a clausula nao a ordem". Na 

primeira hipotese, podera ser transferido por via de endosso. Na segunda, contendo 

a clausula nao a ordem, e insuscetivel de transferencia por esse meio - valendo sua 

transmissao a outrem como mera cessao civil. 

No tocante ao cheque cruzado explica o doutr inador Maximil ianus (1995, 

p.89), "e o que se apresenta atravessado, em seu anverso, por cima de seu 
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contexto, por duas linhas paralelas, geralmente obliquas". Ass im acontecendo, o 

cheque so podera ser pago pelo sacado a um banco ou a um cliente do banco, 

mediante credito em conta do emitente. 

O beneficiario, portanto, tera que depositar o cheque no banco e, so entao, 

depois da compensagao, sacar o numerario. 

O cruzamento pode ser geral ou especial . Entende-se que o cruzamento e 

geral quando, no anverso do cheque, vier a oposigao dos dois tragos sem nenhuma 

indicagao ou s implesmente a palavra banco ou outra equivalente entre os referidos 

tragos. Apresentando o cheque esse tipo de cruzamento, so podera ser pago, pelo 

sacado, o banco ou a cliente do proprio banco sacado, mediante credito em conta. 

No que concerne ao cruzamento especial, entende-se como o cheque que 

apresentar entre os dois tragos a indicagao do nome do banco. Neste caso, o 

cheque so podera ser pago, pelo sacado, ao banco indicado ou, em caso de ser o 

proprio banco sacado, a cliente deste, mediante credito em conta. Pode, entretanto, 

o banco designado incumbir outro de efetuar a cobranga por camara de 

compensagao. 

Uma vez feito o cruzamento, reputa-se irrevogavel o cancelamento, 

considerando-se, portanto, inexistente a sua inutilizagao. Mas permite-se que o 

cruzamento geral seja convertido em especial, para o que basta escrever o nome do 

banco entre as linhas paralelas, anteriormente tragadas. Ja o cruzamento especial 

nao podera converter-se em geral, considerando-se inexistente a supressao do 

nome do banco aposto entre as linhas do cruzamento. 

Tern tambem a especie de cheque visado que tern como peculiaridade ser um 

cheque que o banco langa um "visto" no seu corpo, certif icando de que ha provisao 

de fundos, a qual e anotada para posterior pagamento. O sacado e obrigado a 

debitar na conta do emitente a quantia do cheque. 

A provisao reservada pelo "visto" tern val idade apenas para o prazo legal de 

apresentagao do cheque (30 ou 60 dias), revertendo obrigatoriamente a conta do 

emitente ao termino desse periodo, se o titulo nao for apresentado e pago. 

Durante o prazo de apresentagao, o cheque visado pode ser sustado pelo 

emitente ou pelo portador, por oposigao relevante. 

Ressalta-se que nao e permit ida a oposigao do "visto", pelo sacado, em 

cheque ao portador e no que contenha endosso. 
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Existe o cheque administrative tambem conhecido como cheque bancario, 

cheque de caixa, cheque de tesouraria, e um cheque emit ido por um banco, contra 

as suas proprias caixas, nas sedes, filiais ou agendas , a pedido de a lguem, a favor 

do solicitante ou de outrem. 

Este tipo de cheque nao segue as regras do cheque ordinario. Existe muita 

aparencia com a nota promissoria, tendo em vista ser uma promessa de pagamento 

de banco. Nao admite contra-ordem nem permite sua emissao ao portador. 

Coelho (2003, p.439), acrescenta que essa especie de cheque so pode ser 

"nao ao portador", pelo motivo que "poderia o titulo de uma instituigao f inanceira 

conceituada acabar substituindo o papel moeda". Ass im descaracterizaria as 

particularidades do cheque administrative, que na sua essen t ia busca dar mais 

seguranga ao correntista, atingido com a personif icagao do porte desse titulo. 

Cheque de v iagem, geralmente chamado de travellers check, foi criado para 

garantir mais seguranga para o correntista viajante. Tern como principal 

caracterist ica a presenga da clausula "nao a ordem", portanto, inexiste o criterio de 

negociabi l idade. 

Em sua estrutura, contem duas assinaturas do emitente: uma na parte 

superior do cheque e outra, na inferior. A primeira e langada no recebimento do 

talonario e a segunda no ato da emissao, sempre mediante identificagao do emitente 

e na presenga de um funcionario do banco. 

Sao emit idos por bancos autorizados pelo Banco Central do Brasil, que, 

vendidos avulsos ou em talonarios apresentam, normalmente, valor prefixado no seu 

texto com fins de dar maior seguranga ao viajante ou turista. 

Os cheques especiais ou garantidos sao t i tulos de credito que o sacado se 

obriga a pagar, ate determinado limite, tenha ou nao fundos disponiveis na conta do 

correntista. 

O pressuposto para a emissao do cheque especial e a celebragao de contrato 

de abertura de credito entre o correntista e o banco, permit indo a instituigao 

f inanceira, exercer a provisao de fundos em conta do emitente, dentro de 

determinado prazo e ate certo limite. Ass im, sempre que o valor do cheque superar 

os fundos existentes na conta do sacador, o banco credita o valor necessario para o 

seu pagamento, incidindo encargos f inanceiros durante o per iodo em que a conta 

estiver descoberta. 
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A rigor, nao oferece garantia maior ao tomador que o cheque comum pode 

oferecer, pois o credito especial pode ter sido excedido ou mesmo cancelado. 

O emitente ou o portador de um cheque, de acordo com o art. 46 da Lei do 

Cheque, pode proibir que o cheque seja pago em dinheiro ou circule, fazendo-o por 

meio de inscricao transversal, no anverso do cheque, da clausula "para ser creditado 

em conta" ou outra expressao equivalente . 

Nessa hipotese, o sacado somente podera proceder ao langamento contabil 

(credito em conta, transferencia ou compensagao), que valera como pagamento. 

Tal como no cheque cruzado, o cheque para se levar em conta ou cheque 

para creditar, permite que se identifique a pessoa em favor de quern foi pago o titulo. 

O cheque emit ido incompleto ou em branco somente sera valido se estiver 

completo no instante da apresentagao. Ao preenche-lo, seu tomador devera levar 

em conta o acordo previo f i rmado com o emitente, ja que, se for completado com 

inobservancia do convencionado, tal fato nao podera ser oposto ao portador, salvo 

se este o tiver adquirido de ma-fe (art. 16 da Lei do Cheque). 

A ausencia da data ou local de emissao, ou do lugar do pagamento, nao 

invalida o titulo, uma vez que, se eles nao est iverem preenchidos por ocasiao da 

apresentagao, deverao ser observadas as regras supletivas do art. 2°, I e II, da Lei 

n° 7357/85. 

O cheque postal e uma especie de cheque emitido pelas agendas dos 

Correios em decorrencia de previo deposito em conta conjunto a administragao 

postal. 

Ha quern discorde dessa modal idade ser cheque, considerando o fato dos 

Correios nao serem considerados instituigoes f inanceiras e sim orgaos de 

caracterist icas que decorrem de normas de direito administrativo, com formulas 

especif icas. 

Tais cheques sao regidos por legislagao especif ica, e correspondem a 

simples autorizagoes de pagamentos, nao podendo ser transferidos por endosso ou 

cessao civil. 

Em relagao ao cheque pos-datado, esta especie chequica nao reconhecida 

pela legislagao do cheque, sera estudada com mais exatidao, em capitulos 

seguintes. 
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3 A S P E C T O S G E R A I S C O N C E R N E N T E S A R E S P O N S A B I L I D A D E CIVIL 

E inestimavel a importancia da responsabil idade civil para os tempos atuais, 

tendo em vista se tratar de um mecanismo jur idico que busca a restauracao de um 

equil ibrio moral e patrimonial desfeito, como tambem, a redistribuigao da riqueza em 

conformidade com a justiga, tutelando a pertinencia de um bem, com todas as suas 

util idades, presentes e futuras, a um sujeito determinado, pois como pondera Jose 

Antonio Nogueira: "O problema da responsabil idade e o proprio problema do direito, 

visto que todo o direito se assenta na ideia da agao, seguida da reagao, de 

restabelecimento de uma harmonia quebrada" Diniz ( 2006, p.5). 

3.1 Breve comentar io sobre a responsabil idade 

O interesse em restabelecer o equil ibrio violado pelo dano e a fonte geradora 

da responsabil idade civil. Esta reagao legal e verif icada quando existir perda ou 

diminuigao no patrimonio do lesado ou ate mesmo quando este suportar dano moral, 

desde que a agao causadora do dano seja movida pela ilicitude da agao do autor ou 

quando existir um risco presumidamente assumido por ele. 

O vocabulo "responsabil idade" e oriundo do verbo latino respondere, 

designando o fato de ter a lguem se consti tuido garantidor de algo. Tal termo contem, 

portanto, a raiz latina spondeo, formula pela qual se vincula, no direito romano, o 

devedor nos contratos verbais. Os doutr inadores, tais como Pirson e Ville, 

conceituam a responsabil idade como "a obrigagao imposta pelas normas as pessoas 

no sentido de responder pelas consequencias prejudiciais de suas agoes" Diniz 

(2006, p.39). 

O doutr inador Sourdar a define como "o dever de reparar dano decorrente de 

fato de que se e autor direto ou indireto"Diniz (2006, p.39). 

Savatier a considera como "a obrigagao de alguem reparar dano causado a 

outrem por fato seu, ou pelo fato de pessoas ou coisas que dele dependam" Diniz 

(2006, p.40). 
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Ainda na tentativa de conceituar o instrumento da responsabil idade civil, Diniz 

(2006, p.40), define: 

A responsabilidade civil e a aplicacao de medidas que obriguem a reparar 
dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razao de ato do proprio 
imputado, de pessoa por quern ele responde, ou de fato de coisa ou animal 
sob sua guarda, ou ainda, de simples imposicao legal. 

Assim, nao resta duvida que a responsabil idade civil e um instrumento que 

buscar restabelecer o estado coante, por meio de medidas que possibil i tem o 

equil ibrio entre o causador do dano e o agente que ele sofreu. 

3.2 Pressupostos da Responsabi l idade Civil 

E del icado o trabalho de caracterizar os pressupostos necessarios a 

configuracao da responsabil idade civil, ante a imprecisao doutrinaria a respeito do 

assunto. Entende-se, de forma generica, que a responsabil idade civil requer como 

pressupostos de admissibi l idade: a existencia de uma agao; a ocorrencia de um 

dano moral ou patrimonial e o nexo de causal idade entre o dano e a agao. 

A agao, elemento constitutive da responsabi l idade, caracteriza-se como o ato 

humano, comissivo ou omissivo, ilicito ou licito, voluntario e objet ivamente imputavel 

do proprio agente ou de terceiro, ou fato de animal ou coisa inanimada, que cause 

dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado. 

Como fato gerador da responsabi l idade, a agao podera ser ilicita ou licita. A 

responsabil idade decorrente de ato ilicito baseia-se na ideia de culpa e a 

responsabil idade sem culpa, funda-se no risco. 

No tocante ao comportamento do agente, podera se dar de forma comissiva 

ou omissiva. A comissao vem a ser a pratica de um ato que nao se deveria efetivar; 

e a omissao, a nao-observancia de um dever de agir ou a pratica de certo ato que 

deveria realizar-se. 

A respeito da indenizagao, esta deriva de uma agao ou omissao do lesante 

que infringe um dever legal, contratual ou social, isto e, atua com abuso de direito. 
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O dano e um dos pressupostos da responsabil idade civil, contratual ou 

extracontratual, visto que nao podera haver agao de indenizagao sem a existencia 

de um prejuizo, so havera responsabi l idade civil se houver um dano a reparar, ou 

seja, a responsabil idade resulta em obrigagao de ressarcir, que logicamente, nao 

podera concretizar-se onde nada ha que reparar. 

Nas palavras de Diniz (2006, p.66), "O dano e a lesao (diminuigao ou 

destruigao) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em 

qualquer bem ou interesse jur idico, patrimonial ou moral". 

Sendo assim, para que haja dano indenizavel, sera imprescindivel a 

ocorrencia dos seguintes requisitos: 1) Diminuigao ou destruigao de um bem jur idico, 

patrimonial ou moral, pertencente a uma pessoa, pois a nogao de dano pressupoe a 

do lesado. O dano acarreta lesao nos interesses de outrem, tutelados jur idicamente, 

sejam eles economicos ou nao; 2) Efetividade ou certeza do dano, pois a lesao nao 

podera ser hipotetica. O dano deve ser real e efetivo, sendo necessaria sua 

demonstragao e evidencia em face dos acontecimentos e sua repercussao sobre a 

pessoa ou seu patrimonio, salvo nos casos de dano presumido. A certeza do dano, 

portanto, constitui sempre uma constatagao de fato atual que podera projetar, no 

futuro, uma consequencia necessaria, pois se esta for contingente, o dano sera 

incerto; 3) Legit imidade, pois a vi t ima, para que possa pleitear a reparagao, 

precisara ser titular do direito atingido; 4) Subsistencia do dano no momento da 

reclamagao do lesado, se o dano ja foi reparado pelo responsavel, o prejuizo e 

insubsistente; 5) Causal idade, ja que devera haver uma relagao entre a falta e o 

prejuizo causado, ou seja, o dano devera estar encadeado com a causa produzida 

pelo lesante; 6) Ausencia de causas excludentes de responsabil idade, porque 

podem ocorrer danos, que nao resultem dever ressarcitorio, como os causados por 

caso fortuito, forca maior, ou culpa exclusiva da vit ima etc. 

Para existir a responsabi l idade e o consequente dever de reparar e 

imprescindivel que se demonstre a relagao de causal idade entre o dano e a agao 

que o provocou. 

Para Diniz (1998, p. 92): 

O vinculo entre o prejuizo e a agao designa-se 'nexo causal', de modo que 
o fato lesivo devera ser oriundo da agao, diretamente ou como sua 
consequencia previsivel. Tal nexo representa, portanto, uma relagao 
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necessaria entre o evento danoso e a acao que o produziu, de tal sorte que 
esta e considerada como sua causa. 

Ass im, e de suma importancia discernir se houve relagao de causal idade 

entre a agao ou omissao do agente e o dano suportado. Uma simples coincidencia 

nao implica na causal idade. 

O onus probandi, no geral, incumbe ao autor, caso este que nao acontece na 

responsabi l idade objetiva. A prova e elemento crucial quando se trata do liame de 

causal idade. 

Nao havera nexo de causal idade se o evento se der: Por culpa exclusiva da 

vi t ima, caso em que se exclui qualquer reponsabil idade do causador do dano, a vida 

arcara com todos os prejuizos, tendo em vista que o agente causador do dano e 

apenas um instrumento do acidente, nao se podendo falar em nexo de causal idade 

entre a sua agao e a lesao; Por culpa comum, isto e, a vit ima e o ofensor causaram 

culposa e conjuntamente o mesmo dano, caso em que se tera compensagao de 

reparagoes, as duas responsabi l idades se neutral izam e se compensam se as duas 

partes est iverem em posigao igual; logo, nao havera qualquer indenizagao por 

perdas e danos; Por culpa concorrente da vi t ima e do agente, onde acontecera a 

compensagao das culpas.e assim a divisao proporcional dos prejuizos e nao a 

responsabil izagao integral do agente causador do dano; Por culpa de terceiro, isto e, 

de qualquer pessoa alem da vit ima ou do agente, de modo que, se alguem for 

demandado para indenizar um prejuizo que Ihe foi imputado pelo autor, podera pedir 

a exclusao de sua responsabil idade se a agao que provocou o dano foi devida 

exclusivamente a terceiro; Por forca maior ou caso fortuito, cessando, entao, a 

responsabi l idade, porque esses fatos el iminam a culpabi l idade, ante a sua 

inevitabil idade. O caso fortuito e a forca maior se caracterizam pela presenga de dois 

requisitos: o objetivo, que se configura na inevitabil idade do evento, e o subjetivo, 

que e a ausencia da culpa na produgao do acontecimento. 

Todas essas causas excludentes de responsabil idade civil deverao ser 

devidamente comprovadas e examinadas com cuidado pelo orgao judicante por 

importarem em exoneragao do ofensor, deixando o lesado sem a composigao do 

dano sofrido. 
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4 DO C H E Q U E P O S - D A T A D O 

O cheque pos-datado, modal idade de cheque nao regulamentada na 

legislagao brasileira sera estudada neste capitulo mostrando seu surgimento, 

evolugao historica, bem como as caracterist icas presentes nesta especie de cheque. 

4.1 Parte historica, conceito e natureza juridica 

O cheque pos-datado esta longe de ser uma novidade ou uma inovagao 

brasileira. Desde o inicio do seculo ja se utilizava desse instrumento nas praticas 

mercantis de paises como Uruguai, Mexico e ate mesmo em paises norte-

americanos. 

No Brasil, a antiga Lei n° 2.591 de 1912, previa o cheque com data falsa, em 

seu art. 6°, punindo o emitente com multa de 10% (dez por cento) sobre o seu 

montante. A antiga Lei do Selo (Lei n° 4.961/1966) penalizava nao so o emitente 

com data falsa, mas tambem aquele que o acolhesse. Entretanto, entende-se que, a 

f inalidade dessa punigao era f iscal, com o unico objetivo de impedir a sonegagao do 

imposto do selo. Mesmo sendo uma legislagao negativa, pois ao inves de 

regulamentar a pratica, sua intengao era punigao, vislumbra que naquele tempo o 

ordenamento jur idico previa a pratica dessa conduta nos costumes mercantis. 

A preocupagao com a apresentagao do cheque pos-datado, e a primeira 

referenda legal a sua existencia no Brasil, surgiu com o aparecimento da Lei 

Uniforme de Genebra sobre cheque, promulgada pelo Decreto 57.595, 07/01/1966, 

no art. 28, que ficou prevista a apresentagao, mesmo antes da data nele 

consignada, com o objetivo de evitar-se a extorsao indireta. Pois, como no Brasil 

havia uma pena para quern sacasse cheque sem provisao de fundos, o beneficiario 

do cheque, de posse do mesmo, nessas condigoes, procurava extorquir dinheiro do 

sacador, no prazo entre o saque e a apresentagao. 

Esse principio foi acolhido pela Lei 7.357/85, atual Lei do Cheque em seu art. 

32, paragrafo unico. A regra vige ainda nos dias atuais, a permit indo que o 

beneficiario do cheque possa apresenta-lo, mesmo que a data seja posterior a 
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estabelecida em Lei; logo, a data a posterior nao invalida o cheque nem o torna 

ineficaz, o que permite concluir que tanto a Lei Uniforme de Genebra, quanto a Lei 

7.357/85, nao proibem o uso do aludido cheque, hoje de pratica costumeira. 

O cheque pos-datado, instrumento de credito largamente utilizado no 

comercio, nao e reconhecido legalmente no Brasil, enquanto conceito, portanto, nao 

existe um suporte legislativo para ele na legislagao patria. 

Com base na legislagao al ienigena, a Argent ina (art. 54 da Lei n° 24.452 - Ley 

de Cheques), define "cheque de pago diferido", como e denominado nesse pais, 

como sendo a ordem de pagamento emitida com data determinada, posterior a da 

sua emissao, contra uma entidade autorizada, e na qual , nesta data, o emitente 

devera ter fundos suficientes, depositados em conta, ou autorizagao decorrente de 

contrato de "limite", para emitir cheques sem ter provisao de fundos propria. 

Art. 54. El cheque de pago diferido es una orden de pago, librada a fecha 
determinada, posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada 
en la cual el librador a la fecha del vencimiento debe tener fondos 
suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorizaci6n para 
girar em descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las 
cuentas de cheques comunes. 

O Uruguai e outro pais onde o cheque pos-datado e regulamentado. Tambem 

chamado de "cheque de pago diferido"; nesse pais ele segue as regras do Decreto-

Ley 14.412, de 8 de agosto de 1975, que assim o conceitua: 

Art. 3° - O cheque de pago diferido' e uma ordem de pagamento que se 
emite contra um banco no qual o sacador, a data de apresentagao 
estipulada no proprio documento, deve ter fundos suficientes depositados a 
sua ordem em conta corrente bancaria ou autorizagao expressa ou tacita 
para circular em descoberto. 

Verif ica-se que o cheque pos-datado pode ser s implesmente entendido como 

um cheque com data posterior a data em que foi efet ivamente emit ido. 

O cheque pos-datado e vulgar e jur id icamente incorreto, conhecido como 

cheque pre-datado. Entretanto, Sidou, citado por Aldrovandi (2003, p.46), informa 

que: 

A expressao pre" e afixo que denota anterioridade, antecipagao. Ja a 
expressao pds, indica atos ou fato futuro. Portanto, o cheque pre-datado ou 
antedatado, na realidade, e aquele em que a data langada e anterior a data 
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da efetiva emissao; e o cheque pos-datado e aquele em que e lancada 
data futura, em relagao ao dia em que foi emitido. 

Assim, a denominagao correta, do cheque emit ido com data futura para 

apresentagao, e pos-datado, e nao pre-datado, haja vista que o cheque e emitido 

com designagao de uma data futura para pagamento. 

O cheque ante-datado e de pouca importancia, em geral, porque so tern 

reflexo realmente no prazo de apresentagao, que fica diminuido, se contado da data 

langada. Ja o pos-datado, porem, merece grande atengao, especialmente hoje, pela 

sua enorme util izagao no comercio, sendo, inclusive, reconhecido legalmente em 

alguns paises, como a Argent ina e o Uruguai, como ja referido. 

Esta pacif icado que a pos-datagao do cheque significa uma convengao entre 

emitente e tomador, pela qual este se obriga a so apresentar o cheque na data 

estipulada, a despeito de, pela lei, poder faze-lo a qualquer tempo. 

Tal convengao, que geralmente se da oralmente, pode resultar ate de 

publicidade do comerciante (CDC art. 30), mas efetiva-se com a declaragao escrita 

do emitente, langando a data futura no cheque e o nome do tomador, sendo aceita 

por este. E, se por um lado tal pacto nao e oponivel ao banco depositario, por outro 

e valido entre as partes. 

Existe quase um consenso entre os operadores do direito quanto a natureza 

juridica do cheque pos-datado, pois a grande maioria entende que a convengao 

entre o beneficiario e o emitente em relagao a pos-datagao, desnatura o titulo como 

cheque comum, mas nao retira do titulo as suas caracterist icas de cambial , pois 

manter-se-a como titulo executivo extrajudicial e podera circular e ser apresentado 

desde logo ao sacado para pagamento. 

Ass im, entende-se que os cheques pos-datados tern a sua fungao alterada, 

perdendo, assim, a sua natureza de cheque, mas mantendo-se a sua eficacia de 

titulo executivo extrajudicial. 

No mesmo sentido, e a posigao do STJ nos seguintes ju lgados: 

O cheque p6s-datado emitido em garantia de divida nao se desnatura 
como titulo executivo extrajudicial, sendo que a circunstancia de haver sido 
aposta no cheque data futura, embora possua relevancia na esfera penal, 
no ambito dos direitos civil e comercial traz como unica consequencia 
pratica a ampliagSo real do prazo de apresentagao. (STJ, RE n° 16.855, 
SP, 4 a T., Ementario da Jurisprudence do Superior Tribunal de Justiga, n° 
8, ementa n° 287, Rel. Min. Salvio de Figueiredo,) e (STJ, RESP n° 
223486, 3 a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). 
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Porem, o cheque pos-datado possui um elemento que o caracteriza e o 

individualiza como especie chequica, o qual merece especial atengao, a saber: a 

"pos-datagao". 

Quando se emite um cheque pos-datado, forma-se um acordo, tacito ou 

expresso, entre o emitente e o tomador, de somente apresentar o cheque para 

pagamento na data futura estipulada. Tal estipulagao, mesmo nao vinculando o 

sacado (por ser este um terceiro que nao participou da estipulagao, e ainda, porque, 

como ordem de pagamento a vista, pagavel no ato de sua apresentagao) e 

plenamente valida entre as partes contratantes; isto conforme o art. 425, do Codigo 

Civil, que informa ser licito as partes est ipularem contratos atipicos. 

Ass im sendo, em primeiro lugar, a pos-datagao do cheque e um contrato 

atipico, que gera uma obrigagao de nao-fazer com termo resolutivo, qual seja, nao 

apresenta-lo antes da data convencionada. 

Segundo Rodrigues (2002, p.37), que inominados ou atipicos "sao os 

contratos que a lei nao disciplina expressamente, mas que sao permitidos, se licitos, 

em virtude do principio da autonomia privada". Continua o doutrinador: "surgem na 

vida cotidiana impostos pela necessidade do comercio juridico". Desta feita, 

entende-se que a pos-datagao do cheque representa um contrato atipico, regulado 

pelo Direito Civil. 

Vale ressaltar, com base no ensinamento supra, que a pos-datagao do 

cheque surgiu em decorrencia das necessidades comerciais de facilitar, cada vez 

mais, a oferta de credito. Ass im, o cheque pos-datado apresenta-se como um 

importante instrumento de credito que, de forma inegavel, e util izado entre os 

emitentes de cheque em geral, uma vez que dif ici lmente se encontrara um usuario 

de cheque que nao tenha feito uso do contrato de pos-datagao. Evidencia-se o quao 

comum se tornou o uso do cheque pos-datado, pelo fato de que, apos alguns anos 

de existencia, sua aceitagao tornou-se difundida em prat icamente todos os tipos de 

estabelecimentos mercantis, como, supermercados, lojas de confecgao, farmacias, 

dentre outros. 

Em consequencia da atipicidade do contrato de pos-datagao, diz-se que esse 

e uma especie de contrato nao-solene, uma vez que nao se exige forma especial 

para a sua formagao e val idade, sendo de forma livre. 
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A pos-datagao e, tambem, um contrato acessorio, dependente da existencia 

da emissao do cheque para possuir um objeto. Desta feita, nao existe uma pos-

datagao em si mesma, sendo absurdo imaginar um contrato de uma simples pos-

datagao, prescindindo de um objeto. Nesse diapasao, ha a necessidade de pos-

datagao, de algo ou alguma coisa, de uma agao ou omissao. Sem o cheque, a pos-

datagao nao teria um f im em si mesma; entao, por pressupor a existencia de um 

negocio principal (a emissao do cheque) a pos-datagao e um negocio, ou contrato 

acessorio. 

Pode-se, ainda, dizer que, quanto a execugao, o contrato de pos-datagao e 

unilateral, no sentido de que apos sua formagao, apenas a uma das partes cabera a 

obrigagao, ou seja, apenas ao tomador incumbe o dever de nao apresentar o titulo 

antes da data pre-estabelecida. 

A inda em relagao ao assunto, existe entendimento do STJ (1995) que o 

cheque emit ido com data posterior pode ser fruto de garantia de divida. Esta 

modal idade nao prejudica sua qual idade cambiaria. E o que dispoe a decisao: 

CHEQUE POS-DATADO - EXECUTIVIDADE - O cheque p6s-datado, 
emitido em garantia de divida, nao se desnatura como titulo cambiariforme, 
nem tampouco como titulo executivo extrajudicial. Precedentes do STJ. 
(STJ - REsp 67.206-6 - RS - 4 a T. - Rel. Min. Barros Monteiro - DJU 
23.10.95) 

Ass im, o tomador e o sacado estao autorizados a praticarem todas as agoes 

acobertadas pela lei cambiaria, quando emitido com a f inal idade de garantir divida 

contraida pelo emitente. 

Entretanto, descumprido qualquer acordo realizado no ato da contragao da 

divida que sujeitou a emissao do cheque, aquele que descumprir o acordo estara 

sujeito ao pagamento dos prejuizos suportados pelo emitente. 

Em relagao a esse assunto, trata com mais clareza, a decisao: 

Compra e venda de mercadoria em promogao. Cheque pre-datado para o 
dia do pagamento do prego constante do anuncio. Apresentagao ao banco 
sacado antes da data combinada. Encerramento da conta por parte do 
emitente. Responsabilidade do vendedor. Compra e venda de 
eletrodomestico em promogao amplamente divulgada pelo fabricante e pela 
vendedora, em connecida e usual tecnica de marketing. Comprador que 
aderiu as condigoes anunciadas e assim manifestou a vontade negocial. 
Mercadoria vendida e entregue contra o recebimento de cheque pre-datado 
para data do pagamento constante do anuncio e vinculado expressamente 
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a companhia, tudo rigorosamente de acordo com as condicoes oferecidas. 
Vendedor que desrespeita o pactuado, apresentando e reapresentando o 
cheque ao banco sacado antes da data combinada, com isso acarretando o 
encerramento da conta bancaria da parte emitente. Efeito danoso imediato 
no terreno do credito e do conceito pessoal do emitente, caso em que se 
torna inequivoca a responsabilidade da vendedora, de reparar o prejuizo 
causado, competindo ao julgador arbitrar o valor da indenizagao, segundo 
sua prudencia. (TJRJ AC 238/91 - 7C - Rel. JD sub. De Des. Laerson 
Mauro- DJ 11.06.1991 RJ 176/1488). 

Verif ica-se que o direito patrio, busca com esta sumula, proteger aqueles que 

utilizam dessa pratica para realizagao de negocios jur idicos munidos pela boa-fe das 

relacoes contratuais. 

4.2 O cheque pos-datado a luz do ordenamento juridico brasileiro e sua influencia 

nos costumes mercantis 

A legislagao brasileira nao reconhece a existencia da pos-datagao, ao 

contrario, desconsidera qualquer mengao que contrarie a qual idade de ordem de 

pagamento a vista. Porem, nao existe proibigao em sua utilizagao. O que acontece e 

apenas a autorizagao legal para apresentagao e pagamento do titulo antes da data 

convencionada. 

Por tal motivo, quern paga com cheque pos-datado, no Brasil, corre certo 

"risco". Uma vez que, se o cheque, emitido com a denominagao de somente ser 

apresentado para pagamento em data posterior, for levado a tal apresentagao em 

data previa a que foi ajustada, e havendo provisao de fundos, proprios ou em 

decorrencia de contrato de "limite", o mesmo sera pago. Isto, porque a legislagao 

determina, ao sacado, o nao reconhecimento de pos-datagao, ja que o cheque e 

ordem de pagamento a vista. 

Entretanto, como se mostrara adiante, nao ficara desprotegido, legalmente, o 

emitente de cheque pos-datado que tiver o titulo apresentado em data anterior a 

avengada. 

O cheque pos-datado e uma modal idade chequica, que nao encontra 

respaldo legal no ordenamento jur idico brasileiro, razao por que nao obriga ao 

sacado respeitar a data para o saque descrita no titulo, quando este for apresentado 
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previamente. A lei obriga ao imediato pagamento, desde que provido de fundos ou 

limite de credito, na conta do correntista. 

Mesmo sem o devido amparo legal, o cheque pos-datado e um instrumento 

largamente difundido nas praticas comercias brasileira. Razao pela qual induziu os 

respeitados tribunals do pais a emit irem jur isprudencias com a f inal idade de 

dir imirem as lides que foram surgindo no ambito jur idico. 

E sabido que o costume nasce da propria sociedade, da repeticao constante, 

ininterrupta de usos de determinado grupo social que o utiliza. Mas, e necessario 

que o costume, para consolidar-se, tenha certo lapso de tempo de uma conduta ou 

de um ato, pois deve constituir-se em um habito arraigado, bem estabelecido, para 

poder gerar a conviccao jur idica de sua obrigatoriedade para os negocios, para a 

convicgao social, etc. 

O costume nao tern o mesmo valor em todos ramos do direito e pode nao ser 

acolhido em todas as regioes de um pais. Seu maior campo de atuacao e, sem 

duvida, o direito comercial, com suas praticas, todas elas de origem costumeira, bem 

como no direito contratual. 

Venosa (2007, p. 126) esclarece o assunto com o exemplo: "[...] no setor 

atacadista de cereais em regiao central da cidade de Sao Paulo, ha costumes 

proprios dos negociantes do local, so por eles conhecidos. Ass im tambem ocorre em 

setores da agricultura e da industria". 

Ressalta-se que existe diferenga entre o "uso" e costume. Bastante 

mencionado no Codigo Civil de 2002, o uso caracteriza-se como uma conduta 

uniforme, constante, publico e geral, mas nao obrigatoria. At ingindo a 

obrigatoriedade, o uso passaria a esfera do costume. E o entendimento de Gusmao 

(2000, p. 121), quando menciona que o uso e "o conjunto de atos e praticas 

usualmente observadas em razao de sua util idade, reiterados em um meio social, 

desti tuidos de obrigatoriedade". 

O artigo 113 do Codigo Civil de 2002 e orientador fundamental para a 

interpretagao no sistema brasileiro: "Os negocios jur idicos devem ser interpretados 

conforme a boa fe e os usos do lugar de sua celebragao". Sao inumeras as outras 

referencias que o vigente Codigo Civil faz aos usos, todas elas atinentes ao direito 

contratual (arts. 111 , 429, 445, §2°, 259, 569, I, 628, paragrafo unico, 658, paragrafo 

unico, 695, 699, 700, 7 0 1 , 724, 753, §1° e 872). Desse modo, o uso desempenha um 
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papel important issimo no direito brasileiro, sobretudo no Direito Comercial , 

expl icando questoes contratuais. 

Acredita-se que os usos comerciais comegam, muitas vezes, pelo fato de 

serem adotados por um comerciante com a sua clientela e, em seguida, tornam-se 

proprias de um ramo do comercio, podendo ate estenderem-se a todo um Estado e 

mesmo fora de seus limites. Tem-se, entao, como exemplo, o cheque pos-datado, 

acolhido no Brasil sem amparo legal, embora reconhecido pela jur isprudencia patria 

e apl icando-se-lhe a Lei n 7.357/85 - Lei do Cheque no que Ihe for adequado. 

4.3 Contrato de pos-datagao 

No que tange a formagao do contrato de pos-datagao, inicia-se, normalmente, 

com estipulagao ou oferta de aceitagao do cheque pos-datado, veiculada por 

estabelecimento empresarial . Note-se que tal divulgagao, vincula ou obriga o 

ofertante a aceitagao do cheque pos-datado. Nesse sentido, dispoe o art. 30, do 

Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n 8.078/90): 

Art. 30. Toda informagao ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 
por qualquer forma ou meio de comunicagao em relagao a produtos e 
servigos oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Sendo assim, sera plenamente vinculante o uso de expressoes como: "aceita-

se cheque pos-datado" ou "aceita-se cheque pos-datado para 30/09/2009" ou ate 

"aceita-se cheque pre-datado", esta quando assim mencionado por mero erro 

tecnico, sendo com o sentido de pos-datagao, ou seja, estipulagao de data futura 

para apresentagao do titulo. Isto, porque, conforme o Codigo Civil, nas declaragoes 

de vontade, deve-se atentar mais para a intengao das partes contratantes, do que 

para as expressoes util izadas (art.112 CC/02). 

O contrato ainda que atipico, se licito, sera vinculante. Nao se vislumbra 

qualquer ilicitude, tanto na emissao quanto no recebimento de cheque pos-datado. 

Ass im, a oferta apresentada por empresa, fornecedor ou prestador de 

produtos e/ou servigos, torna-se vinculante, nos termos da oferta ou proposta. E, 
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nao somente a empresa, mas tambem a pessoa natural, vincula-se a oferta, com 

relagao a pos-datagao do cheque, uma vez que, qualquer um, pessoa natural ou 

pessoa jur idica, se obriga com a proposta de contrato (art. 427, do CC) 

Conforme as consideragoes acima, o cheque pos-datado nao se desvincula 

de sua natureza juridica cambiaria, sendo plenamente licito. Pois, conforme 

Aldrovandi (2003, p.51): 

A atual Lei n° 7.357/85 nao veda expressamente o cheque pos-datado e, 
portanto, sua validade. Embora o seu art.. 32, paragrafo unico, tome 
ineficaz a convengao da pos-datagao perante o banco sacado - pois este 
deve pagar o cheque quando o titulo Ihe for apresentado, a lei nao influi no 
acordo realizado entre as partes, pois, entre elas, esta convengao e valida 
e deve ser respeitada. 

O que corrobora com o entendimento de que, entre o emitente e o tomador, 

forma-se um contrato, cujo objeto e constituido por uma obrigagao de nao-fazer com 

o termo resolutivo, a saber, a nao apresentagao do cheque antes da data 

convencionada. 

Ressalta-se, que a modal idade de cheque ora em comentario, tern 

caracterist ica pro solvendo, ou seja, o emitente responde pela solvencia do tomador 

do cheque. Ass im sendo, mesmo que se estipule data posterior, ainda cabera ao 

emitente o pagamento do titulo. Tal previsao legal encontra-se embut ido no art. 62 

da atual Lei do Cheque n 7.357/85 como tambem e entendimento elucidado em 

acordao como se ve: 

O cheque dado em pagamento de divida e recebido pro solvendo e nao pro 
soluto. Nao constituindo a entrega do cheque pagamento real, mas pro 
solvendo, a conclusao a que se chega e a de que o devedor fica sempre 
responsavel pela divida, caso o sacado nao resgate o titulo (2 TACivSP, 
Ap. 182.499) - publicado em RT 309:359 —encontrado no livro Cheque 
Moeda e Quase-moeda de Jarbas Miguel Tortorello, pag. 86 Sao Paulo, 
saraiva 2001 

Ass im, com o contrato de pos-datagao, tanto o tomador responsabil izara 

quando nao respeitar o avengado, de nao apresentar o cheque antes da data 

est ipulada, como o emitente sera obrigado a solver o t i tulo sobre pena de responder 

civil e penalmente pelos atos ilegais por ele praticados. 
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Os atos negociais, para serem preenchidos de val idade jur idica, deverao, 

segundo leciona Rodrigues (2002, v.3, p. 13), ser providos dos elementos 

constitutivos: 

a) vontade manifestada por meio da declaragao; b) idoneidade do objeto; e 
c) forma quando da substancia do ato. Ja os pressupostos de validade do 
contrato sao: a) a capacidade das partes e legitimacao para realizar o 
negocio; b) a liceidade do objeto; e c) a obediencia a forma quando 
prescrita em lei. 

Verif ica-se que estao correlacionados os elementos constitutivos do ato 

juridico com os pressupostos de val idade do contrato. 

No tocante a manifestagao de vontade, no contrato de pos-datagao, as partes 

manifestam suas vontades, no momento em que se propoem a emissao e a 

aceitagao do cheque, com data futura para apresentagao. Ou seja, o emitente 

concorda em emitir o cheque para pagamento em data posterior e o tomador ou 

beneficiario, em receber tal cheque e so apresenta-lo na data convencionada. Desta 

feita, manifestando l ivremente suas vontades, concordam com a formagao do 

contrato. 

Relacionado a manifestagao da vontade, existe o pressuposto de val idade do 

contrato que trata da capacidade das partes para poderem realizar contrato. Haja 

vista que a lei, para proteger os incapazes, total ou relat ive considera nulos ou 

anulaveis, respectivamente, os negocios realizados pelos mesmos. Todavia, 

normalmente quern possui talonario de cheques e pessoa maior de idade e capaz, 

bem como passou pelo crivo do banco, emitente do talonario, quando da formagao 

do contrato de deposito em conta corrente e emissao de cheques. Quanto ao 

beneficiario do cheque, sendo empresa, desnecessaria a indagagao sobre sua 

capacidade; quando pessoa natural, o emitente, a luz do caso concreto, deve 

averiguar a capacidade e legit imidade do contratante. 

Em relagao a idoneidade do objeto, segundo elemento constitutive do 

contrato, entende-se que o contrato em questao e perfeitamente adequado a 

produzir os efeitos decorrentes do convencionado. Sendo assim, o contrato, que tern 

a f inal idade de determinar a apresentagao futura do cheque, e preenchido de 

eficacia, posto que, o objeto do contrato e algo perfeitamente possivel e 

determinado. 
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O segundo pressuposto de val idade do contrato que se relaciona com o 

elemento constitutivo, idoneidade do objeto, e o objeto licito. Ja e unanime na 

jur isprudencia do Superior Tribunal de Justica, o entendimento de que o contrato de 

pos-datagao e um objeto licito e e reconhecido seu uso nas praticas comerciais, e o 

que diz: 

A pratica comercial de emissao de cheque com data futura de 
apresentagao, popularmente conhecido como cheque "pre-datado", nao 
desnatura a sua qualidade cambiariforme, representando garantia de 
divida com a consequencia de ampliar o prazo de apresentagao (REsp. 
223.486-MG). Rel. Min. Carlos Alberto M. Direito 

Vale lembrar que a legislagao nao proibe a emissao de cheque com data 

posterior, apenas dispoe que o cheque sera pago no momento de sua apresentagao 

e que e uma ordem de pagamento a vista, sendo desconsiderada qualquer mengao 

em contrario. Ass im sendo, conforme o principio da legalidade, o que nao e proibido 

e permitido. Ressalta-se, ainda, que o cheque pos-datado apenas nao e considerado 

para a lei cambiaria, entretanto surtira todos os efeitos previstos no Direito Civil, no 

que diz respeito a responsabil idade civil. 

Como forma de reforgo a licitude da pos-datagao, lembra-se que a propria lei 

cambiar ia preve a apresentagao do cheque em data posterior a da sua emissao. 

Assegura o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o cheque junto ao sacado, nos 

casos em que o cheque for emit ido na praga e de 60 (sessenta), quando emitido em 

outro local. 

No tocante ao ultimo elemento constitutivo do contrato de pos-datagao, cita-se 

a forma, por ser um contrato atipico que a lei nao o regula e, consequentemente nao 

solene, ou seja, nao depende ele de forma prescrita em lei. Verif ica-se que o 

contrato de pos-datagao nao requer nenhuma formalidade. Sendo assim, a simples 

insergao no t i tulo de data posterior a da sua emissao ou mengao que a 

apresentagao deve ser feita em data posterior a escrita como a de emissao, t ipo: 

"bom para "pagavel em formal izam a manifestagao de vontade, suficiente 

para preencher esse requisito do contrato. 

Segundo o art. 107 do Codigo Civil, cabera as partes escolherem a forma do 

contrato, salvo nos casos em que a lei, expressamente, exigir uma forma especif ica. 

No tocante ao contrato ora em comenta, por ser um contrato atipico e nao solene, 
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nao existe forma especial. Porem, por questao de seguranga probatorio, aconselha-

se a forma escrita e no proprio titulo de credito. 

O contrato de pos-datagao trata-se de uma modal idade contratual que 

consiste numa obrigagao de nao-fazer com termo resolutivo. Ou seja de nao 

apresentar o cheque para pagamento, antes da data convencionada. 

Dentre as diversas modal idades contratuais, tres sao os tipos de obrigagoes 

mais frequentes em que pode o devedor assumir. Sao elas: Obrigagao de dar -

consiste na entrega de uma coisa por parte do devedor ao credo; Obrigagao de fazer 

- caracteriza-se no compromisso de praticar um ato, uma agao, exercida por parte 

do devedor; Obrigagao de nao-fazer - consiste no dever de abstengao de 

determinado ato, numa omissao, por parte do devedor perante o credor. 

Como o objeto do contrato de pos-datagao e a obrigagao de nao-fazer, se 

prendera a explicagao dessa modal idade. 

Rodrigues (2002, v.2, p.41), trata desse objeto contratual como sendo "uma 

obrigagao negativa, paralela a obrigagao de fazer, que e positiva". E plenamente 

valida a forma de contratagao em que visa a uma abstinencia, desde que esta 

obrigagao negativa nao imponha restrigoes que controvenham com os fins legais, 

sociais e culturais. Sendo assim, nao sera permitido valer-se de contratos que 

restrinja a l iberdade individual, assim, sera ilicita a obrigagao de nao-fazer quando 

se tratar de abstengao a trabalhar, nao cultuar religiao, nao casar, dentre outras. 

Lembra-se que o contrato de pos-datagao e um contrato que tern como objeto 

a obrigagao de nao-fazer ou seja, de nao apresentar o cheque antes do termo 

estipulado. Todavia, se o devedor da obrigagao de nao-fazer vir a inadimplir o que 

fora acordado, estara sujeito a ressarcir ao credor da obrigagao as perdas e danos 

sofridos com a quebra do acordo. 

O Codigo Civil, em seu art. 2 5 1 , determina que, descumprida pelo devedor a 

obrigagao negativa, isto e, praticado o ato ao qual se obrigara a abster-se, o credor 

podera exigir o seu desfazimento. Tal situagao legal nao podera ser util izada para o 

contrato em comentario, devido a possibi l idade legal prevista na Lei do Cheque, que 

estabelece que o cheque sera pagavel no momento de sua apresentagao, sendo 

assim, apresentado o cheque ao sacado, este estara legalmente determinado a 

exercer o pagamento ou se nao houver fundos ou contrato de limite, consignar no 

titulo a declaragao de ausencia de fundos. Exercendo qualquer uma das situagoes 

citadas, ficara o credor da relagao impedido de desfazer o ato, bastando tao 
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somente pleitear agao para ressarcir as despesas sofridas e indenizagao pelos 

danos suportados. 

Nota-se que o descumprimento da obrigagao de nao-fazer ocorre quando o 

devedor pratica o ato ao qual se obrigara a abster-se. 

Diante do exposto nesse topico verif ica-se que na medida em que o emitente 

e o beneficiario convencionam uma data para que o cheque seja apresentado para 

saque, nao altera a qual idade de titulo de credito, regido pela Lei Cambiaria. 

Entretanto, entre as partes f irma-se um contrato de obrigagao de nao-fazer, onde o 

seu descumprimento ensejara em responsabil izagao civil. 

Vis lumbra-se dois momentos distintos: a apresentagao e o pagamento. O 

contrato de pos-datagao incide sobre o ato de apresentagao e nao sobre o ato de 

pagamento. 

Essa obrigagao, decorrente do contrato de pos-datagao, incide sobre o fato de 

apresentagao do cheque ao sacado. Em tal conduta e que se encontra o objeto da 

pos-datagao. Nao se pode dizer que o objeto da pos-datagao seja o pagamento do 

cheque, uma vez que feita a apresentagao antecipada do cheque, havendo provisao 

de fundos ou contrato de limite, o cheque sera pago por forca de lei. Entretanto, o 

ato da apresentagao futura e que perfaz o objeto do contrato de pos-datagao, uma 

vez que o ato do pagamento nao e o objeto direto desta especie contratual. 

Nota-se que o contrato de pos-datagao nao impedira o pagamento do titulo, 

pois este podera ser pago a vista de apresentagao pelo sacado, porem impoe ao 

devedor da obrigagao de nao-fazer ou de nao apresentar o titulo, a abstengao da 

conduta de apresentagao do cheque antes da data estipulada, sobre pena de se 

responsabil izar em perdas e danos sofridos pelo credor da relagao. 

Ressalta-se que a lei nao impoe ao tomador a imediata apresentagao do 

cheque para pagamento, tanto assim, que e concedido ao beneficiario do cheque 

um prazo de 30 (trinta) dias, se emit ido na praga e 60 (sessenta) dias se emit ido em 

outro lugar, e ainda podera ser efetuado o pagamento nos 6 (seis) meses que 

procedem o prazo para apresentagao do titulo. Ante ao exposto, o que a lei obriga e 

o pagamento a vista do cheque, e nao a sua imediata apresentagao. 

O cheque pos-datado tern como caracteristica a ser discutida, a data f ixada e 

acordada entre as partes para apresentagao do cheque. A pos-datagao representa 

em si um contrato que tern como objeto uma obrigagao de nao-fazer, com termo 

resolutivo, e que recai sobre o ato de apresentagao do t i tulo. 
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No tocante a afirmagao acima, quer se dizer que, acordado a apresentagao 

do cheque em data futura, apenas nessa data devera o beneficiario apresentar o 

cheque para pagamento, ao sacado. 

Identif ica-se, nesse contrato um elemento limitador da eficacia do negocio 

jur idico, a saber: o termo. Este elemento nas palavras de Gagl iano e Pamplona Filho 

(2006, p.463) "e o acontecimento futuro e certo que subordina o inicio (termo 

suspensivo) ou o termino (termo resolutivo) da eficacia jur idica de determinado ato 

negocial". Verif ica-se nessa definigao duas caracterist icas fundamentals: futuridade 

e certeza, ambos observados no contrato de pos-datagao, com a estipulagao da 

data no cheque para se efetuar a apresentagao. 

Quanto ao elemento resolutivo, entende-se que, chegada a data conveniada 

para a apresentagao do cheque, resolve-se, extingui-se a obrigagao de nao-fazer. 

Ass im, com a chegada do termo, livra-se o devedor da obrigagao de nao apresentar 

o cheque, podendo, destarte, efetivar tal apresentagao. 

Ass im sendo, o contrato de pos-datagao e um contrato pelo qual fica o sujeito, 

que aceitou o acordo (de apresentar na data estipulada), limitado em nao apresentar 

o cheque antes da data conveniada, posto que, assim fazendo, respondera pelos 

danos ocasionados, por sua conduta, ao emitente. 

Com a celebragao do contrato de pos-datagao, verif ica-se a produgao de 

efeitos no mundo jur idico. Tais efeitos podem ser observados quanto ao prazo para 

apresentagao, para prescrigao, como tambem para fins de prova. 

No tocante ao prazo de apresentagao, a pos-datagao, quando inserida no 

lugar especif ico para a aposigao da data de emissao do cheque, fara com que os 

prazos comecem a fluir a partir da data que estiver escrita como data de emissao do 

ti tulo. 

Porem, a pos-datagao ainda que escrita em outro lugar do corpo do t i tulo, 

desde que denote a pos-datagao do cheque, tambem surtira o efeito referido acima, 

ampl iando, por exemplo, o prazo para apresentagao do cheque. 

Para esclarecer o assunto que ora tenta-se explicar, cita-se o seguinte 

exemplo: um cheque emit ido, na mesma praga, em 03 de margo de 2009 (constando 

esta data como de sua emissao) para ser apresentado, devido a convengao das 

partes, em 03 de setembro do mesmo ano (sem que esta data conste no titulo), 

seguramente estara prescrito nesta data para se intentar a principal agao para 

exercer o direito de pagamento, Agao de Execugao de Titulo de Credito Extrajudicial. 
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Entretanto, se esta ultima data constar no corpo do t i tulo, denotando a pos-datagao 

do cheque, somente em 03 de setembro de 2009 e que se iniciara a correr o prazo 

de apresentagao do cheque, no caso 30 (trinta) dias. 

Ja e entendimento do Superior Tribunal de Justiga, que a pos-datagao do 

cheque, amplia o prazo de apresentagao do titulo, assim esclarece a REsp. n 16855-

SP, 6 7 2 0 6 - R S , 195748-PR, 22486-MG. 

Da mesma forma do que foi mencionado acima, o local adequado para a 

aposigao da pos-datagao e o determinado no titulo, como sendo o local para se apor 

a data de emissao do cheque comum. Porem, ainda que a aposigao da data futura 

para apresentagao seja feita em outro local, desde que no corpo do t i tulo, surtira o 

efeito de ampliar o prazo prescricional, a exemplo do que ocorrer com o prazo para 

apresentagao. 

Em relagao ao prazo prescricional do cheque, este sera de 6 (seis) meses 

apos o final do prazo de apresentagao que e de 30 (trinta) dias, para o cheque 

emitido no local do pagamento (na praga) ou 60 (sessenta) dias, se emitido em local 

diverso do pais ou do exterior. A o finalizar tal prazo, consuma-se a prescrigao do 

titulo, juntamente com o prazo para se propor a agao executiva do cheque. 

Ressalta-se que, como o exemplo do topico anterior, a pos-datagao do 

cheque tern efeito ampliativo do prazo prescricional conforme esteja expressa, ou 

nao, no lugar definido no titulo para a aposigao da data de emissao, mas desde que 

conste no corpo do titulo. 

Ass im, a pos datagao, influencia diretamente o prazo de prescrigao, visto que, 

inserida no titulo a data para sua apresentagao, somente apos tal data transcorrera 

o prazo prescricional do titulo. 

A oposigao de data posterior implica acordo de apresentagao futura do 

mesmo, fazendo prova do acordado. 

A aposigao da expressao determinante da pos-datagao (normalmente, as 

seguintes: uma data futura no lugar expresso como data de emissao, ou as 

expressoes "Apresentar a pagamento somente em ...","Bom para "depositar em 

...") deve ser feita no proprio t i tulo, para facilitar a prova do contrato subjacente. 

Porem, nada impede que possa haver um contrato aparte do t i tulo, o que tambem 

faz prova da avenga. Entretanto, dificil sera a prova de um compromisso verbal, no 

caso de nao haver prova testemunhal , ou havendo, podendo nao ser considerada, 

em razao do valor do negocio, em que nao e permitido como prova exclusiva a prova 
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testemunhal quando o negocio for de um valor que seja maior que o decuplo do 

maior salario minimo vigente no pais; e o que estabelece o art. 227 do Codigo Civil. 

E de extrema importancia a prova probante, porque o descumprimento do 

acordado, pode dar ensejo a agao indenizatoria. 

4.4 Responsabi l idade civil decorrente da apresentagao previa do cheque pos-datado 

No Uruguai e na Argentina, a apresentagao antecipada do "cheque de pago 

diferido" e proibida, devendo o banco sacado negar o seu pagamento quando 

ocorrer tal situagao. 

No Brasil, a lei permite a apresentagao antecipada do cheque pos-datado. 

Contudo, o emitente que for prejudicado por essa atitude, podera exigir indenizagao 

do beneficiario porque havia convencionado a apresentagao para pagamento em 

data futura. 

A convengao entre o emitente e o beneficiario, como retro referido, 

geralmente e feita verbalmente e efetivada atraves da insergao da pos-data no 

cheque. Podera, tambem, derivar de publicidade de comerciante, pratica comum no 

Brasil, e que esta prevista no Codigo do Consumidor. 

O sacado nada tern a ver com a pos-datagao do cheque e deve paga-lo 

quando o mesmo Ihe for apresentado; mas entre o emitente e o beneficiario existe 

uma obrigagao, pois ambos contrataram dessa forma. Mesmo nao sendo o pacto 

oponivel ao banco depositario, e valido entre as partes, e se o tomador apresentar o 

cheque antes da data ajustada, cabe indenizagao ao emitente pelo desrespeito a 

obrigagao de nao-fazer, assumida e violada. 

Quando este acordo e descumprido, o portador do cheque que assim o fez 

responde pelo eventual dano causado, conforme preceitua o art. 1.056 do Codigo 

Civil que diz: 'Nao cumprindo a obrigagao, ou deixando de cumpri-la, pelo modo e no 

tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos' . 

Quanto ao caso em que o comerciante oferece, atraves de publicidade, a 

opgao de pagamento com cheques pos-datados, ao informar que seus produtos 

podem ser pagos com cheques pos-datados, assume obrigagao de nao-fazer, 

consistente em abster-se de apresentar o titulo ao sacado antes da data avengada 
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com o consumidor. Essa obrigagao, uma vez assumida, toma sentido jur idico e 

constitui, dai por diante, um onus cujo cumprimento nao devera deixar de ser 

realizado. A quebra desse pacto, quando injustif icada, importa lesao de direito, 

determinando o ressarcimento do dano causado pelo inadimplente. 

O Codigo de Defesa do Consumidor (art. 35, III), estabelece que se o 

fornecedor recusar o cumprimento de sua oferta, no caso, apresentar o cheque 

antes da data combinada, e licito ao consumidor exigir a rescisao do contrato, com a 

restituigao do ja pago, mais perdas e danos. 

O entendimento da jur isprudencia atual e no sentido de ser devida a 

indenizagao ao emitente do cheque pos-datado apresentado antecipadamente. 

Vejam-se os casos por dano moral, segundo a jur isprudencia: 

Indenizagao - Dano Moral - Cheque pos-datado. A apresentagao 
prematura de cheque a estabelecimento bancario, resultando em 
encerramento de conta da conta do emitente, acarreta ao responsavel a 
obrigagao indenizatoria por dano moral, que deve ser fixada de acordo com 
a gravidade da lesao, intensidade de culpa ou dolo do agente e condigoes 
socio economicas das partes (TAMG, 5 a Cam. Civel, Ap. 190931-9, BH, 
Rel. Juiz Aloysio Nogueira - v. u., j . 27.04.95, DJ 09/08/95, in Revista 
Consulex, Ano IV, n° 43, julho/2000) 

Indenizagao - Dano Moral - Pessoa Juridica. Perfeitamente admissivel o 
deferimento de indenizagao a titulo de dano moral em favor de pessoa 
juridica, e decorrente de protesto tirado indevidamente, bem como de abalo 
de confianga resultante de apresentagao antecipada de cheque pre-datado 
(TAMG, Ap. 230244-5, 3 a Cam. Civel, BH, Rel Juiz. Kildare Carvalho, v. u. 
j . 19.03.97, in Revista Consulex, julho/2000) 

Indenizagao - Dano Moral - Cheque pre-datado - Apresentagao prematura 
pelo estabelecimento comercial. Importa dano moral o comportamento do 
estabelecimento comercial que, descumprindo acordo firmado com o 
consumidor, apresenta para saque cheque pre-datado cujo pagamento 
estava programado para data posterior(TAMG, Ap. 233417-0, 3 a Cam. Civ., 
BH, Rel. Juiz Dorival Guimaraes Pereira, v. u. j . 02.04.97, in Revista 
Consulex, julho/2000) 

Indenizagao. Dano Moral. Cheque devolvido antes da data ajustada para o 
seu resgate. Nome da emitente enviado ao cadastro dos emitentes de 
cheques sem fundos. Moral e honra abaladas, resultantes dos 
constrangimentos sofridos. Prova inequivoca nesse sentido. (TJDF, APC. 
n° 0036433, 3 a Turma Civ., Rel. Des. Fatima Nancy Andrighi, DJDF 
02.04.96, p. 4.772) 

Devido a tanta experimentagao do STJ no tocante a consultas sobre a 

existencia de dano na antecipagao do cheque pos-datado, obrigou ao egregio 

tr ibunal emitir a sumula 370, que discorre o seguinte: "caracteriza dano moral a 

apresentagao antecipada do cheque pre-datado". 
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O dano podera se dar independentemente de o emitente ter ou nao fundos no 

momento da apresentagao antecipada. Pois, mesmo que o emitente possua, junto 

ao sacado, provisao de fundos no momento da apresentagao, o pagamento do 

cheque podera ocasionar varios transtornos ao sacador, como a devolugao de 

outros cheques, ou mesmo o uso do limite do cheque especial, que importa em juros 

alt issimos. 

No caso do cheque apresentado antecipadamente e ser devolvido por falta de 

fundos, o emitente podera ter sua conta encerrada e seu nome inscrito no Cadastro 

de Emitentes de Cheques Sem Fundos, situagao que Ihe provocara extremo 

constrangimento e que podera vir a prejudica-lo pelo abalo de credito. 

No tocante a natureza da indenizagao, se houver fundos na data da 

apresentagao ou credito em conta, a indenizagao sera apenas material, 

correspondendo a perda monetaria pela antecipagao do saque, no valor das taxas 

de remuneragao do capital resgatado ou dos juros cobrados pelo credito util izado. 

Ja, se o cheque pos-datado for devolvido por insuficiencia de fundos, a indenizagao 

podera abranger duas parcelas, uma pelo dano material e outra pelo moral. 

Nao resta duvidas da possibi l idade de pagamento do cheque pos-datado no 

ato da apresentagao, bastando tao somente a provisao de fundos ou de limite de 

credito na conta do emitente. 

Entretanto, a antecipagao da apresentagao do cheque com data futura para 

apresentar, desrespeita o que havia sido acordado entre o emitente e o tomador do 

titulo, correspondendo a um inadimplemento da obrigagao de nao apresentar antes 

da data estipulada. O Codigo Civil em seus artigos 389 c/c 390, preve a 

responsabil izagao do inadimplente da obrigagao, que sujeitara ao pagamento de 

perdas e danos ao emitente que suportou os prejuizos advindos com a antecipagao. 

Na obra de Rodrigues (2002, p.6), ci tando Savatier, conceitua a 

responsabi l idade civil "como a obrigagao que pode incumbir uma pessoa a reparar o 

prejuizo causado a outra, por fato proprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela 

dependam". 

A responsabi l idade quanto a pratica de determinadas condutas origina-se, 

basicamente, de relagao contratual ou extracontratual. 

No tocante a relagao extracontratual ou Aqui l iana, a responsabi l idade tern 

como fundamento a propria lei, por meio de imposigao de condutas que nao causem 

prejuizos ou danos a outrem, e expressa-se basicamente na responsabi l idade por 
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ato ilicito. Desta forma, tem-se um dever para com o proprio Ordenamento Juridico, 

que representa a vontade do Estado, de nao causar dano a outrem por qualquer 

agao ou omissao. 

Porem, a responsabil idade advinda com o descumpr imento quanto a pos-

datagao do cheque, e do tipo contratual, decorrente da manifestagao de vontade das 

partes em se obrigarem de uma forma licita, visando a um objeto igualmente licito. 

Mediante o que foi exposto, o descumprimento do contrato de pos-datado, 

que consiste em nao apresentar o cheque antes da data estipulada, sujeitara ao 

apresentante a responsabil izagao por perdas e danos ao emitente do cheque. 

Lembrando que, se o cheque foi apresentado por endossatario, que sabia do 

contrato de pos-datagao entre o emitente e o tomador, e com este anuiu, sera 

responsabi l izado por perdas e danos ocasionados ao tomador-endossante. 

Porem, havendo o endosso, e o endossatar io nao tomar conhecimento ou nao 

anuir com o contrato, o tomador suportara sozinho os prejuizos advindos com a 

responsabil izagao por inadimplemento da obrigagao. 

Cumpre observar que o beneficiario-endossante podera responder pelos atos 

de terceiro, que apos o endosso, de boa fe, apresentou o cheque para pagamento 

em data antecipada. Porem, e resguardado o direito de reingresso, se o 

endossatar io havia anuido com o contrato existente entre emitente e beneficiario-

endossante. 

Ass im, convem informar que o contrato advindo da pos-datagao obriga 

apenas as pessoas que dele part icipam, nao obrigando ao sacado ou a terceiros, 

visto que estes nao f izeram parte da contratagao. Entao, o emitente que tiver perdas 

ou danos, provenientes da antecipagao do cheque, tera agao apenas contra o 

tomador. E, este so conseguira repor os prejuizos, se houver tambem contratado 

com o endossatario do t i tulo, sobre o contrato pre-existente, ou seja, o contrato de 

pos-datagao. 

Diante do que ja foi exposto, f ica explicito a possibil idade de apresentagao do 

cheque pos-datado antes da data convencionada e e evidente o dever legal do 

sacado pagar, quando existir provisao de fundos ou contrato de limite, ou declarar 

no titulo, ausencia de fundos na conta do emitente. Em ambos os casos, 

consubstancia o inadimplemento da obrigagao de nao apresentar o titulo em data 

anterior a convencionada. 
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Entao, surge a duvida quern sera responsabil izado pelos prejuizos 

ocasionados ao emitente do titulo: o sacado, o tomador o endossatario ou cabera ao 

emitente suportar os prejuizos? 

Tentar-se-a responder ao quest ionamento, como tambem fazer o 

d imensionamento da responsabil idade nos casos de pagamento do cheque ou nao. 

De antemao, seria de grande injustiga, o emitente, que contratou de forma licita, 

suportar os prejuizos advindos do inadimplemento da obrigagao por parte da pessoa 

que aceitou o acordo. 

Ass im, de forma alguma cabera ao emitente de boa-fe essa responsabil idade. 

Ao contrario, devera mesmo e ser indenizado pelas perdas e danos sofridos com a 

situagao a qual fora submetido. 

Como se sabe, a pos-datagao do cheque trata de um contrato de nao-fazer, 

de nao apresentar o cheque antes de certa data estipulada pelas partes. Sendo 

assim, a relagao juridica criada, apenas vincula quern dela fizer parte, isentando com 

isso a responsabil izagao do sacado, visto que este e estranho ao negocio jur idico 

realizado entre o emitente e o tomador. 

A propria lei cambiaria, que regula a utilizagao do cheque, determina o 

pagamento desse titulo no momento de sua apresentagao, pois se trata de uma 

ordem de pagamento a vista. Ass im dispoe o art. 32, da Lei 7357/85: 

Art. 32. O cheque e pagavel a vista. Considera-se nao-escrita qualquer 
mengao em contrario. 
Paragrafo unico - O cheque apresentado para pagamento antes do dia 
indicado como data de emissao e pagavel no dia da apresentagao. 

Como estabelecido no disposit ivo legal citado, o sacado e obrigado, por via de 

forga legal, ao pagamento do cheque pos-datado no instante de sua apresentagao 

(desde que exista fundos ou contrato de limite, ou na ausencia declarar no titulo falta 

de fundos), e ainda, desconsiderar qualquer disposigao em contrario. Ass im, ao 

efetuar o pagamento do titulo apresentado, o banco estara agindo conforme o 

exercicio regular de direito e tambem sobre um estrito cumprimento do dever legal. 

Nas palavras de Graf Zu Dohna, citado na obra de Capez (2005, p.281), "uma 

agao jur id icamente permitida nao pode ser, ao mesmo tempo, proibida pelo direito. 

Ou , em outras palavras, o exercicio de um direito nunca e ilicito". Ass im, o ato 

exercido pelo sacado esta resguardado de licitude. 
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Como se nao bastasse, o ato realizado pelo sacado e tambem um 

comportamento executado em estrito cumprimento do dever legal, que se 

caracteriza quando o agente realiza um dever, dentro dos limites impostos pela lei, 

obviamente nao pode estar praticando ao mesmo tempo um ato ilicito a nao ser que 

aja fora daqueles limites. 

O inciso I do artigo 188 do Codigo Civil preve o ato realizado em exercicio 

regular de direito como sendo uma agao que exclui a ilicitude do ato: 

Nota-se que o banco ao efetuar o pagamento, encontra-se realizando tais 

condutas que obrigator iamente exclui a ilicitude, entao nao esta consumando 

nenhum ato i legit imo, portanto descaracteriza o dever de responsabil idade perante 

aquele que for prejudicado. 

£ importante ressaltar que o objeto do contrato de pos-datagao e o ato de 

apresentar e nao o ato de pagamento. Ass im, o pagamento efetivado pelo sacado 

nao infringe, de forma alguma, o contrato de pos-datagao. 

As situagoes elencadas nao responsabi l izam o sacado pelo pagamento do 

cheque pos-datado, quando este e apresentado previamente pelo beneficiario. 

Entretanto, existe situagao em que o banco se responsabil izara. 

No tocante a possibi l idade de responsabil izagao por parte do sacado, essa 

derivou-se de um costume muito presente na atual idade, trata-se do desconto do 

cheque pos-datado. Devido ao largo uso do cheque pos-datado como forma de 

possibilitar a concessao de credito ao consumidor, bem como a aceitagao desse 

instrumento por empresas de fomento mercanti l "factoring" as autoridades 

monetarias buscaram medidas para autorizar os bancos a prestarem o servigo de 

troca de cheque pos-datado, da mesma forma como ja e descontado as duplicatas, 

as notas promissorias, etc. 

O referido servigo acontece da seguinte forma: o portador do cheque pos-

datado, necessitando de dinheiro em especie, dirige-se ao banco com a f inal idade 

de obter o dinheiro; entao, apresenta para desconto o cheque pos-datado e recebe 

em troca parte do valor do cheque; este passa a propriedade do banco que, 

unilateralmente, passa a respeitar o contrato pre-existente que e o de nao 

apresentar o cheque antes da data existente no titulo. 

Verif ica-se nessa situagao que o banco aderiu a relagao juridica pre-existente, 

ao contrato de pos-datagao. Ass im, apresentando o cheque para pagamento antes 
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da data que deveria, o banco se responsabil izara, em regresso, pelo tomador, que 

por sua vez arcara as perdas e danos sofridos pelo emitente do cheque. 

Ressalta-se a diferenca entre apresentar para pagamento e apresentar para 

desconto. Na primeira situagao, verif ica-se a apresentagao previa, com desconto na 

conta corrente do emitente; ja na segunda situagao, acontece a apresentagao para 

l iquidagao do cheque, a troca da cartula em dinheiro, em especie, sem desconto na 

conta corrente do emitente, situagao semelhante a um endosso, so que o tomador 

ao descontar o cheque, recebe o valor descontado de uma taxa de servigo, 

normalmente cobrado pelos bancos. Nesta modal idade, acontece a transferencia do 

t i tulo para o sacado e este passa a ser parte do contrato de pos-datagao, se 

responsabi l izando se apresentar o titulo para pagamento antes da data 

convencionada. 

Verif ica-se que o tomador sera sempre o responsavel pela apresentagao 

previa do cheque pos-datado, visto que entre ele e o emitente realizou-se o contrato 

de somente apresentar o cheque pos-datado para pagamento na data futura 

convencionada. Entretanto, ao passar o cheque por endosso ou apresentar o 

cheque para desconto ao sacado, desde que estes concordem com o contrato pre-

existente, sera resguardado ao beneficiario, o direito de regresso contra eles, se 

estes nao respeitarem o acordo existente. 

Havendo a apresentagao previa do cheque, ocorrera o inadimplemento do 

contrato de pos-datagao e, por sua vez, resultara na obrigagao de o beneficiario 

indenizar os prejuizos, materiais e morais, causados ao emitente do cheque. Com 

esse descumprimento, cria-se outra relagao juridica em que o tomador que 

prejudicou o emitente do t i tulo, decaira na obrigagao de reparagao civil dos danos 

ocasionados ao emitente do cheque, ou seja, a obrigagao de indenizar perdas e 

danos, da qual sera o tomador, devedor, e o emitente, credor. 

A obrigagao ora em comentario, conforme seja efetuado ou nao o pagamento 

do titulo, sera diferenciada a d imensao do dano ocasionado ao emitente. Havendo o 

pagamento do titulo, havera inadimplemento e dano, este numa certa extensao, 

enquanto que nao havendo o pagamento, por motivo de insuficiencia de fundos, por 

exemplo, a extensao do dano sera maior que no primeiro caso, visto que se trata de 

dano material e dano moral ocasionado ao emitente. 
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O contrato de pos-datagao como os demais t ipos de contrato, vincula apenas 

aqueles que dele participarem manifestando sua vontade, por meio de forma 

definida em lei ou em conformidade com ela. 

O contrato de pos-datagao e uma especie de contrato que, a principio, vincula 

apenas o emitente e o tomador. Entretanto, havendo o endosso, ou seja, a 

transferencia do titulo a uma terceira pessoa, esta podera realizar contrato de nao 

apresentar o cheque, antes da data convencionada com o tomador-endossante. 

Lembra-se que a simples transferencia nao importa em obrigagao do endossatar io 

em respeitar a data estipulada entre o emitente e o endossante. Devera existir a 

intersegao de vontades e a assungao da obrigagao entre o endossante e o 

endossatario, formal izando assim, um contrato entre ambos. 

A responsabi l idade do terceiro-endossatario verif ica-se na medida em que 

apresente o t i tulo, motivado pela ma-fe, ou seja, o individuo sendo consciente do 

contrato de pos-datagao, concordando com o acordo existente, apresenta o cheque 

para pagamento. Com esse comportamento, se sujeitara a arcar com os prejuizos 

sofridos pelo tomador-endossante quando este for acionado pelo emitente 

prejudicado. 

Entretanto, nao havendo anuencia do terceiro-endossatario, em relagao ao 

contrato de pos-datagao, nao estara sujeito a respeitar o prazo para apresentagao 

podendo com isso, apresentar o cheque ao sacado para o devido pagamento do 

mesmo, sem que se responsabil ize com os danos sofridos pelo emitente ou pelo 

tomador-endossante, pelo ato por ele cometido. 

Ressalta-se que, havendo o acordo entre tomador-endossante e terceiro-

endossatario, este apresentando antes da data convencionada, a titulo de 

responsabil izagao por inadimplencia de obrigagao de nao-fazer, estara sujeito a 

responder em regresso, pelos danos sofridos pelo beneficiario, quando este houver 

sido acionado pelo emitente que teve perdas e danos ocasionados pela 

apresentagao antecipada do titulo. 

Os prejuizos exper imentados pelo emitente do cheque pos-datado, que teve o 

titulo apresentado previamente para pagamento, podem ser considerados como 

danos morais e materiais. Estes sao as perdas patrimoniais de ordem f inanceira, 

como, por exemplo, as despesas provenientes dos juros e corregao monetaria, entre 

o dia da efetiva apresentagao e o dia no qual esta deveria ocorrer. No tocante aos 

danos morais, consideram-se as lesoes ao patr imonio ideal, que causa 
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constrangimento e sofr imento int imo. Ressalta-se que no dano moral, o bem atingido 

e, em regra, indisponlvel, por exemplo: a honra e a l iberdade. 

No que concerne aos danos patrimoniais, decorrentes da apresentagao previa 

do cheque pos-datado, estes se consti tuem da diferenca do valor do titulo, 

decorrente dos juros e correcao monetaria, entre o dia da efetiva apresentagao e o 

dia futuro no qual o cheque deveria ser apresentado. 

Entretanto, se quando da apresentagao previa do cheque pos-datado, este 

nao for pago, por insuficiencia de fundos, por exemplo, alem do dano material, acima 

referido, outros mais poderao ser exigidos, como o reembolso do pagamento da taxa 

de compensagao e demais despesas feitas para a quitagao e para se reaver o 

cheque. 

Ressalta-se que, alem dos danos materiais, neste ultimo caso, tambem 

havera os danos morais, decorrentes do constrangimento de ter havido devolugao, 

sem pagamento, do cheque que era para ser apresentado em data posterior, a qual 

o emitente havia convencionado. Mais ainda se justif ica a indenizagao por danos 

morais quando o emitente tern em seu nome inserido no SPC (Servigo de protegao 

ao credito) ou no SERASA (Empresa de analises e informagoes para decisoes de 

credito e apoio a negocios). 

Ja se encontra entendimento jur isprudencial, possibil i tando a indenizagao por 

dano moral decorrente da apresentagao previa do cheque pos-datado, nao pago por 

insuficiencia de fundos, conforme demonstram os seguintes informativos 

jur isprudenciais emit idos pelo STJ (2004, grifo nosso): 

CHEQUE PRE-DATADO. DANO MORAL. 
A apresentagao do cheque pre-datado antes do prazo est ipulado, 
resultando a devolugao por falta de provisao de fundos, gera o dever 
de indenizar o emitente em razao do dano moral causado. REsp 
557.505-MG, Min. Carlos Albedos M. Direito, julgado em 04/05/2004. 
Informativo n 0046 periodo: 7 a 11 de fevereiro de 2000. terceira turma 

Destarte, maiores serao os danos exper imentados pelo emitente de cheque 

pos-datado, apresentado antes da data avengada, no caso de devolugao sem 

pagamento. 

Note-se que, ainda que ocorra o pagamento do primeiro cheque pos-datado, 

apresentado previamente, devera haver a indenizagao por danos morais. Uma vez 
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que o simples descumprimento da obrigagao negativa, gera por si so, o sent imento 

de constrangimento e desrespeito na pessoa do emitente. 

Porem, nao havendo o pagamento do primeiro cheque vencido, a 

apresentagao antecipada dos demais cheques pos-datado nao enseja condenagao 

por danos morais (STJ, 4. T., REsp 299573 RJ, Relator o Ministro Barros Monteiro). 

Destarte, apresentado no prazo o primeiro cheque pos-datado, e nao sendo este 

pago, e licito ao credor considerar vencidos, antecipadamente, os posteriores, 

podendo, sem mais demora, apresenta-los ao sacado para pagamento, descabendo, 

em tal caso, a indenizagao por dano moral. 

4.5 Endosso, aval e o crime de estelionato com o cheque pos-datado 

A pos-datagao do cheque nao causa obice ao portador que deseja endossar o 

titulo, nem impede que o mesmo seja aval izado devendo ser observadas as regras 

previstas na Lei 7.357/85, da mesma forma que ocorre no cheque comum. 

Conforme Aldrovandi (2003, p. 61) 

O portador do cheque pos-datado, que o recebeu atraves de endosso, 
podera apresentar o cheque para pagamento quando desejar, conforme 
determinagao legal, bem como o sacado nao podera se recusar ao 
pagamento, se houver provisao suficiente. Entretanto o beneficiario que 
convencionou com o emitente, podera ser responsabilizado por eventuais 
danos que vier a causar ao mesmo pelo descumprimento do pactuado. 

Ressalta-se que e importante, no endosso dessa modal idade de cheque, 

verificar se o endossatar io f icou ciente e se o mesmo se comprometeu com o que 

ora tinha sido acordado entre o emitente e o beneficiar io-endossante, de apresentar 

o cheque em data futura. Ader indo ao acordo, o endossatario se responsabil izara 

pela antecipagao da apresentagao do cheque, garantindo ao beneficiario-

endossante, quando acionado pelo emitente prejudicado, o reingresso contra o 

endossatario que descumpriu com o acordado. 

O artigo 171 § 2° inciso VI do Codigo Penal Brasileiro, define o cr ime de 

fraude no pagamento por meio de cheque, verbis: "emite o cheque, sem suficiente 

provisao de fundos em poder do sacado, ou Ihe frustra o pagamento". E como 
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sangao para esse crime preve a pena de reclusao de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e 

multa. 

Nota-se que o tipo penal faz mengao a tres situagoes bastante signif icantes 

para configurar o crime in loco, a dizer: "sem suficiente provisao de fundos", "por 

meio de cheque" e a expressao "frustra o pagamento". 

Sobre a primeira expressao, e explicito no acordo f i rmado entre as partes, na 

realizagao do contrato de pos-datagao, o animus claro e objetivo do emitente de 

prorrogar o prazo para ser debitado o cheque, como tambem a aceitagao desse ato 

pelo beneficiario. Portanto, nao e, nesse tipo de contrato (pos-datagao), visualizado 

a intengao de existir fundos no momento antes da data convencionada entre as 

partes. Ass im, nao e com o dolo de prejudicar o beneficiario a falta de fundos na 

conta do sacador, e sim uma convengao entre as partes da qual o beneficiario e 

conhecedor da situagao. Entao, nao configura o tipo penal ora elencado. 

E tambem o entendimento do TJRS: 

Estelionato - Cheque pos-datado - sem fundos na data de apresentagao -
Para se configurar o dolo, e necessario que o agente tenha consciencia e 
vontade de empregar meio fraudulento para iludir alguem, obtendo 
vantagem ilicita, em prejuizo alheio. A vitima, ao aceitar cheque pos-datado 
para desconta-lo no banco alguns dias depois de sua emissao concorreu 
para que a cartula fosse desfigurada de ordem de pagamento a vista para 
promessa de pagamento a prazo, perdendo a tipicidade do crime previsto 
no art. 171 par. 2°, VI do CP. 
Apelo Improvido. (TJRS, Acr 699089892, RS, 7 a C. Crim., Rel. Des. Aldo 
Faustino Bertocchi, j . 06.05.1999, in Juris Sintese) 

No tocante a segunda mengao, muitos julgados entendem como 

desconf igurado o crime quando o cheque se tratar do cheque pos-datado, pois 

entende-se que este deixa de ser um cheque comum, pelo motivo de deixar de ser 

uma ordem de pagamento a vista, e lemento essencial configurante do cheque, e 

passa a ser uma garantia de divida. E o entendimento do TJSC: 

Estelionato - Cheque pre-datado. Garantia de divida - Delito nao 
caracterizado - Absolvigao mantida. Se constitui em simples garantia de 
divida e n§o ordem de pagamento a vista, cheque que e emitido 
antecipadamente para apresentagao futura." (TJSC, Apelagio Criminal n° 
26.255, 1 a Cam. Crim., Itajai, Rel Des. Marcio Batista, j . 01.10.90, Publ. no 
DJESC n° 8.130, p. 20, 14.11.90, in Juris Plenun). 
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A respeito da terceira expressao destacada, "frustra o pagamento", nota-se 

que o beneficiario, legalmente esta autorizado a apresentar o cheque antes da data 

acordada. Entretanto, e do conhecimento do beneficiario que acordou (contrato de 

pos-datagao) com o emitente, que naquele momento podera nao existir fundos na 

conta do sacador do cheque; assim, entende-se que o emitente nao esta frustrando 

o pagamento do cheque, pois, pretendia-se que o ora acordado momento de 

apresentagao, fosse cumprido. 

Ass im, nao praticando o que se encontra devidamente escrito na lei, pelo 

principio da legalidade, estara o individuo ausente de punigao. 
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5 C O N C L U S A O 

E claro e evidente a utilizagao rotineira do cheque na modal idade pos-datada 

em toda a comunidade mercanti l da nacao brasileira. Portanto, e de suma 

importancia evidenciar a protecao legal que emerge com a relagao jur idica advinda 

da emissao dessa especie chequica, tendo em vista que o ordenamento juridico 

deve sempre buscar a seguranga juridica nas relagoes consumeristas e 

empresar ias. 

Por meio deste trabalho, evidenciou-se que o contrato de pos-datagao surge 

de um acordo existente entre o emitente do titulo e o tomador beneficiario, em que 

este se obriga a nao apresentar o cheque ao sacado para o pagamento no per iodo 

compreendido entre o dia da emissao e a data futura estampada no titulo. 

Veri f icou-se que tanto a doutr ina como a jur isprudencia entendem, 

signif icativamente, como possivel o contrato realizado entre as partes na pos-

datagao do cheque, visto que o proprio Codigo Civil preve a realizagao de contratos 

entre as pessoas desde que cumpridos os pressupostos legais e presentes os 

e lementos constitutivos do contrato e, provou-se, no decorrer do trabalho, a 

existencia de tais pressupostos e elementos exigidos. 

No tocante a permanencia das caracterist icas cambiar ias inerentes ao 

cheque, a jur isprudencia e unanime no tratamento dessa questao, dizendo que o 

cheque pos-datado tern caracterist icas proprias, porem, nao perdera sua 

caracterist ica inicial de cheque, devendo ser considerados todos os efeitos da lei 

cambiaria a essa modal idade chequica. 

Tratou-se tambem, no decorrer deste trabalho, da responsabil idade civil 

existente quando descumprido o acordo f i rmado entre emitente (devedor) e o 

tomador (credor), quando este, de forma discricionaria, escolher a quebra do acordo, 

apresentando para pagamento, o cheque, objeto do contrato da relagao jur idica, 

antes da data convencionada. Neste momento, individualizou e dimensionou a 

responsabi l idade pela antecipagao da apresentagao do t i tulo, pelo motivo de que em 

algumas situagoes, o banco ou o endossatario, conhecedor e anuidor da relagao 

existente entre o emitente e o tomador, antecipa a apresentagao do cheque para 

pagamento; estarao, entao, obr igados a ressarcir o tomador dos prejuizos 
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suportados quando acionado a reparar o emitente que teve prejuizos e danos 

decorrentes da antecipagao da apresentagao do cheque pos-datado. 

Nao restam duvidas da importancia deste trabalho, tendo em vista que 

menciona o verdadeiro Direito existente, que protege o consumidor quando realiza o 

contrato de pos-datagao na emissao do cheque. Mesmo nao havendo previsao 

dessa modal idade de cheque na Lei do Cheque (7.357/85) o individuo que emite 

essa especie chequica tera a protegao legal prevista no Codigo Civil, no tocante a 

Responsabi l idade Civil, que preve a obrigagao de reparar os danos advindos de ato 

ilicito provocado por outra pessoa a outra a qual tenha f i rmado contrato. 

Finalmente, menciona-se a importanancia de uma regulamentagao especif ica 

para essa modal ide chequica, visto que o consumidor merece protecao em suas 

relagoes de consumo, portanto, achou-se por bem, apresentar a regulamentagao 

al ienigena existente acerca da materia - Capitulo XI , da Lei n 24.452 - Lei Argent ina 

do cheque (ANEXO A), como tamem, o Projeto de Lei do Senado n 285 de 2004, do 

Senador Dulciomar Costa juntamente com sua justif icativa (ANEXO B). Verif icou-se 

com esta coletanea, o interesse do legislador em tirar do judiciario o dever de regular 

essa materia, como tambem os beneficios advindos com a criagao de uma lei 

especif ica para regulamentar o uso do cheque pos-datado. 
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A N E X O A - L E Y 24.452 

REPUBLICA ARGENTINA 

LEY 24.452 - LEY DE CHEQUES 

Capitulo XI 

Del Cheque de Pago Diferido 

Art. 54. El cheque de pago diferido es una orden de pago, librada a fecha 

determinada, posterior a la de su l ibramiento, contra una ent idad autorizada en la 

cual el librador a la fecha del vencimiento debe tener fondos suficientes depositados 

a su orden en cuenta corriente o autorizacion para girar em descubierto. Los 

cheques de pago diferido se libran contra las cuentas de cheques comunes [Texto 

segun ley 24.760] 

El girado puede avalar el cheque de pago diferido. 

El cheque de pago diferido debera contener las siguientes enunciaciones esenciales 

en formulario similar, aunque distinguible, del cheque comun: 

1) la denomina t ion "cheque de pago diferido" claramente inserta en el texto del 

documento; 

2) el numero de orden impreso en el cuerpo del cheque; 

3) la indicat ion del lugar y fecha de su c rea t ion ; 

4) la fecha de pago no puede exceder un plazo de trescientos sesenta d ias [Texto 

segun ley 24.760] 
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5) el nombre del girado y el domici l io de pago; 

6) la persona en cuyo favor se libra, o al portador; 

7) la suma determinada de dinero, expresada en numeros y en letras, que se ordena 

pagar por el inc. 4 del presente art iculo; 

8) el nombre del librador, domici l io, ident i f icat ion tributaria o laboral, o de identidad, 

segun lo reglamente el Banco Central de la Republica Argent ina; 

9) la f i rma del librador. El Banco Central autorizara el uso de sistemas electronicos 

de reproducion de f i rmas o sus sustitutos para el l ibramiento de cheques, en la 

medida que su implementat ion asegure la confiabil idad de la operatoria de emision y 

autenticacion en su conjunto, de acuerdo con la regulamentacion que el mismo 

determine [Texto segun ley 24.760] 

El cheque de pago diferido, registrado o no, es oponible y ef icaz en los supuestos de 

concurso, quiebra, incapacidad sobreviniente y muerte del l ibrador [Parrafo 

agregado por ley 24.760] 

Art. 55. [Texto segun ley 24.760] El registro justif ica la regularidad formal del cheque 

conforme a los requisitos expuestos en el art. 54. El registro no genera 

responsabil idad alguna para la entidad girada si el cheque no es pagado a su 

vencimiento por falta de fondos o de autorizacion para girar en descubierto. 

El tenedor tendra la op t ion de presentar el cheque de pago diferido para su registro. 

Para los casos en que los cheques preentados a registro tuvieren defectos formales, 

el Banco Central de la Republica Argent ina podra establecer un sistema de retent ion 

preventiva para que el girado, antes de rechazardo, se lo comunique al l ibrador para 

que corrija los vicios. 

El girado, en este caso, no podra demorar el registro del cheque mas de siete dias 

habiles bancarios. 
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Art. 56. [Texto segun ley 24.760] El cheque de pago diferido es l ibremente 

transferible por endoso con la sola f irma del endosante. 

Art. 57. El cheque de pago diferido puede ser presentado directamente al girado 

para su registro. Si el cheque fuera depositado en una entidad diferente al girado, el 

depositario remitira al girado el cheque de pago diferido para que este lo registre y 

devuelva otorgando la constancia respectiva, asumiendo el compromiso de abonarlo 

el dia del vencimiento si existirem fondos disponibles o autorizacion de girar en 

descubierto en la cuenta respectiva. En caso de existir algun impedimenta para su 

registrat ion, asi lo debera hacer conocer al depositario dentro de los terminos fi jados 

para el clearing, rechazando la registrat ion. 

El rechazo de registrat ion producira los efectos del protesto. Con ella quedara 

expedita la ac t ion ejecutiva que el tenedor podra iniciar de inmediato contra el 

librador, endosantes y avaliastas. Se aplica el art. 39. 
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A N E X O B - P R O J E T O D E L E I N° 285/2004 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 285 , DE 2004 

Institui o cheque promissivo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Esta Lei institui e regula o cheque promissivo, instrumento de promessa de 

pagamento em data certa emit ido contra banco ou instituigao f inanceira equiparada. 

Art. 2° O cheque promissivo, a lem dos demais requisitos exigidos para cheques 

convencionais, contera a denominagao "cheque promissivo" e a indicagao da data 

certa de pagamento pela instituigao f inanceira sacada, que nao podera ser posterior 

a um ano contado da data de emissao. 

§ 1° Caso nao contenha data certa de pagamento, o cheque promissivo sera 

considerado pagavel trinta dias apos a data de emissao. 

§ 2° Caso a data certa de pagamento coincida com a data de emissao, o cheque 

promissivo sera tido como convencional para todos os seus efeitos, apl icando-se-lhe 

integralmente a respectiva legislagao. 

§ 3° O cheque que nao atenda aos requisitos desta Lei, desde que cumpra as 

demais exigencias legais, sera pago pelo sacado a vista, na data da apresentagao, 

independentemente de qualquer mengao em contrario, excluida qualquer 

responsabi l idade do sacado pelo respectivo pagamento. 

Art. 3° O prazo de apresentagao do cheque promissivo tera como termo inicial a data 

certa designada para o pagamento. 
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Paragrafo unico. Sem prejuizo de outras hipoteses de recusa previstas em lei, o 

sacado recusara o pagamento de cheque promissivo apresentado antes da data 

certa de pagamento. 

Art. 4° A pretensao executiva do portador do cheque promissivo prescrevera em tres 

anos, contados da expiragao do prazo de apresentagao, e a dos obrigados indiretos 

uns em relagao aos outros, em um ano, contado do dia em que o obrigado pagou ou 

do dia em que foi demandado, sem prejuizo da agao de enriquecimento. 

Art. 5° Apl icam-se ao cheque promissivo, no que couberem e nao colidirem com os 

preceitos desta Lei, as normas relativas aos cheques convencionais. 

Art. 6° Esta Lei entrara e m vigor noventa dias apos sua publicagao. 

JUSTIFICAQAO 

Atualmente o cheque pos-datado tern uma utilizagao muito grande no 

cotidiano das relagoes comerciais e, apesar de nao haver disposit ivo legal que o 

regulamente, tal pratica e reconhecida pela jur isprudencia dos tr ibunals superiores. 

Segundo a legislagao em vigor, o cheque e ordem de pagamento a vista, 

como preceitua o art. 32 da Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do Cheque). 

Se tal t itulo de credito e ordem de pagamento a vista, com base em que 

dispositivo legal se emite cheque com data futura para pagamento? Nao ha. Se nao 

ha disposit ivo legal autorizando tal pratica, tambem nao ha dispositivo resguardando 

o emitente do pagamento antecipado deste titulo, gerando inseguranga aqueles que 

se utilizam dessa forma de acesso ao mercado consumidor. 

A pratica da emissao de cheque pos-datado existe pelo simples contrato 

verbal entre as partes, de um lado o consumidor/emitente e de outro o fornecedor de 

produtos ou servigos. A lem desse acordo, as partes se util izam ate de clausula 

inserida no proprio titulo no sentido de alterar sua essencial caracterist ica que e de 

pagamento a vista. 

Ocorre que a propria Lei 7357/85, em seu artigo 32, considera nao escrita 

qualquer mengao contraria a caracteristica de pagamento a vista. Portanto, ineficaz 

sera qualquer acordo entre as partes no sentido de postergar o pagamento do titulo. 
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Se ineficaz o acordo entre as partes, que garantia o emitente tera de que seu 

cheque nao sera cobrado antes da data avengada? 

Portanto, este projeto visa dar suporte legal a essa pratica rotineira em nossa 

sociedade, resguardando os consumidores de danosmater iais e morais decorrentes 

da nao existencia de lei regulamentadora do cheque pos-datado. 

A propria Justiga, atraves de decisoes reiteradas dos tribunals, ja admite a 

reparagao civil causada pela apresentagao antecipada do cheque posdatado, sem 

contudo ter uma legislagao especif ica sobre tais situagoes. 

No entanto, o que se pretende com tal proposta e que se evite a via judicial, 

hoje superlotada de agoes, para que o consumidor venha a se ressarcir dos 

prejuizos exper imentados pela quebra do "pacto ineficaz", sob o ponto de vista do 

direito cambiario. 

Por isso, urge a necessidade da criagao de novo titulo cambiario que sirva 

para a f inal idade do atual comercio brasileiro aumentando a possibi l idade de compra 

do consumidor que podera se utilizar deste titulo com seguranga e resguardado de 

sofrer prejuizos. A lem do que, com tal medida, estaremos diminuindo ou quase 

excluindo da apreciagao do Poder Judiciario, milhoes de agoes reparatorias de dano 

que diar iamente chegam aos tr ibunals pela falta da regulamentagao de tal pratica. 

Se o Estado nao tomar tal medida estara transferindo a responsabil idade para 

o Poder Judiciario que tera que arcar com as demandas judiciais, o que nao seria de 

bom grado, ja que hoje estamos buscando a melhoria do Judiciario atraves de 

reform a. 

Vale ressaltar que a disseminagao do uso do cheque pos-datado e sua 

reconhecida util idade como instrumento de f inanciamento do consumo no Brasil nao 

recomendam sua exclusao da realidade economica do Pais, muito embora a letra 

fria da lei repudie sua validade. Por essa razao, e de todo oportuno que se discipline 

o instituto com clareza, a f im de afastar as duvidas que hoje pairam sobre a materia, 

em beneficio principalmente dos consumidores, que nao raro se veem as voltas com 

danos causados pela apresentagao precipitada dos cheques pos-datados que 

em item. 

A lem disso, o cheque, pos-datado ou nao, nao prescinde de um arcabougo 

jur idico preciso, que Ihe confira a estabi l idade e a seguranga peculiares aos t i tulos 

de credito, esteja em conformidade com sua condigao de titulo executivo 

extrajudicial e justif ique a aplicagao de principios como o da literalidade e o da 
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abstragao, que tornam mais objetiva a solugao de controversias surgidas entre 

credor e devedor. 

E de ressaltar, no entanto, que o Brasil e signatario da Convengao para 

Adogao de uma Lei Uniforme em Materia de Cheques, entre cujas reservas nao se 

encontra a possibil idade de admitir para o cheque natureza diversa da de ordem de 

pagamento a vista. Por essa razao, a insergao da figura do cheque pos-datado na 

Lei do Cheque excluiria o Brasil das regras uni formemente adotadas por muitas 

dezenas de Paises e implicaria descumprimento do tratado internacional. Por essa 

razao, apresentamos a presente proposta, que cria um novo instituto, o cheque 

promissivo, que, por ser distinto do cheque convencional, nao influi nas normas 

uniformes internacionalmente adotadas. 

O projeto restringe-se a explicitar as diferengas entre o cheque promissivo e o 

cheque convencional, remetendo a materia a vigente legislagao do cheque, no que 

nao colidir com a nova legislagao proposta. Sao estabelecidos como requisitos a 

mengao do termo "cheque promissivo" e da data de pagamento, prevendo-se 

tambem a solugao caso esta nao seja aposta ao t i tulo. Ademais, aumenta-se o 

prazo prescricional para a execugao judicial do cheque promissivo, de seis meses 

para tres anos, atendendo a semelhanga faci lmente perceptivel entre o novo instituto 

e a nota promissoria. Por f im, e talvez mais importante, proibe-se expressamente o 

pagamento do cheque promissivo antes da data designada pelo emitente. Por outro 

lado, busca-se desestimular a pos-datagao de cheques convencionais, 

desconsiderando-se expressamente a pos-datagao e el iminando a responsabi l idade 

do banco que proceder ao pagamento a vista dos cheques pos-datados, com o 

objetivo de mitigar a instabil idade que sua utilizagao contra legem traz a disciplina da 

materia. 

Contamos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovagao da presente 

proposta, que, em ultima analise, tern por objetivo aperfeigoar o ordenamento 

jur idico, reduzindo a possibi l idade de dano as partes interessadas e o grande 

volume de controversias e agoes judiciais acerca da 

materia. 

Sala das Sessoes, 

Senador DUCIOMAR COSTA 


