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Editorial



Apresentação

De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em estudo realizado em 2017, em termos 
percentuais, 39,36% da população adulta, com idade entre 18 e 95 anos, está com o 
“nome sujo”.

Com um percentual tão alto de inadimplentes no mercado, é necessário que as empre-
sas do setor terciário adotem práticas que venham a proporcionar maior segurança no 
desempenho da atividade empresarial.

Com o intuito de colaborar para o constante crescimento e desenvolvimento de nossos 
clientes, a Benetton, Bressan & Steckert Advocacia apresenta o seu Guia Jurídico de Pre-
venção à Inadimplência, o qual contém orientações jurídicas úteis ao dia a dia da empre-
sa.

Este, contudo, é um mero instrumento de apoio, com intuito exclusivo de difundir um 
conhecimento básico quanto às formalidades que devem ser necessariamente observa-
das durante o processo de venda de produtos. Visa, acima de tudo, dar suporte e apoio 
aos setores comerciais e financeiros de nossos clientes, e é resultado da reunião dos 
principais questionamentos e problemas por eles enfrentados no desempenho de suas 
atividades.

Ressalta-se, portanto, que o conteúdo aqui apresentado não supre a orientação jurídi-
ca necessária a cada caso específico, possuindo a Benetton, Bressan & Steckert Advo-
cacia profissionais especializados no tema, atuando na esfera judicial e extrajudicial de 
cobrança de dívidas e prestando auxílio aos seus clientes na renegociação de débitos 
junto aos devedores.

Benetton, Bressan & Steckert Advocacia
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O Cheque

O cheque é uma ordem de pagamento 
à vista. Ao se emitir um cheque sempre 
existirá um sacador (pessoa que emite o 
cheque), um sacado (o banco que recebe 
o cheque) e o beneficiário (para quem o 
cheque é emitido). Pode ser emitido ao 
portador, nos casos em que não há o 
nome do beneficiário no campo específi-nome do beneficiário no campo específi-
co, ou nominal, quando há expressamen-
te o nome do beneficiário indicado no 
local devido.

Por justamente ser uma ordem de paga-
mento à vista, um cheque pode ser apre-
sentado mesmo antes do dia nele indica-
do, quando se tratar de cheque pré-data-
do. Contudo, tal prática não é reco-
mendada. Isso porque o STJ entende 
que caracteriza dano moral a apresen-
tação antecipada do cheque pré-data-
do. A apresentação para pagamento em 
momento anterior ao apontado na cártu-
la, portanto, pode trazer prejuízos ao 
empresário, e deve ser evitada a todo 
custo.

Prescrição

Cheques possuem prazo prescricional de 
6 (seis) meses, e a contagem inicia-se 
após o esgotamento do prazo de apre-
sentação da cártula, que pode ser de 30 
(trinta) ou 60 (sessenta) dias, a depen-
der da praça de pagamento.

É importantíssimo que, na hipótese de 
recebimento de cheques pré-datados, a 
empresa tome o cuidado de anotar a 
data futura no local de emissão aponta-
do na cártula, visto que o prazo prescri-

cional terá curso com base na data ali 
apontada, mesmo que exista qualquer 
outro registro no cheque ou em anexo 
(“Bom para dia tal”).

Mesmo cheques prescritos ainda são pas-Mesmo cheques prescritos ainda são pas-
síveis de cobrança judicial. O procedimen-
to, contudo, é inevitavelmente mais 
lento, sendo aconselhável, portanto, que 
cheques inadimplidos sejam remetidos 
para cobrança ainda dentro do prazo pres-
cricional.

O cheque pode ser emitido de três 
formas:

- Nominal (ou nominativo) à ordem: só 
pode ser apresentado ao banco pelo bene-
ficiário indicado no cheque, podendo ser 
transferido, tão somente, por endosso do 
beneficiário;

- Nominal não à ordem: não pode ser 
transferido pelo beneficiário;

- Ao portador: não nomeia um beneficiá-
rio e é pagável a quem apresente ao 
banco sacado.



Para tornar um cheque “não à ordem”, 
basta o emitente escrever, após o nome 
do beneficiário, a expressão “não à 
ordem”, ou “não transferível”, “proibido 
o endosso”, ou outra equivalente. Neste 
caso, o cheque não poderá mais circular.

Endosso e Aval

O endosso e o aval são prestados pelo O endosso e o aval são prestados pelo 
endossante e pelo avalista, respectiva-
mente. No primeiro caso, a pessoa trans-
fere a titularidade do cheque a um ter-
ceiro, e no segundo caso, uma terceira 
pessoa garante o pagamento do cheque 
(na qualidade de avalista) juntamente 
com seu emitente.

Conforme a Lei do Cheque (Lei n. 
7.357/85), tanto o avalista quanto o 
endossante são responsáveis juntamen-
te com o emitente pelo pagamento da 
cártula.

O endosso é realizado pela mera aposi-
ção da assinatura do endossante no 
verso do cheque; o aval, por sua vez, 
exige a assinatura do avalista seguida 
do termo “por aval”. 

Atenção: após a prescrição do cheque, 
endossantes e avalistas não são mais 
responsáveis pelo seu pagamento, e a 
ação de cobrança judicial poderá ser 
direcionada apenas ao emitente.

Em um caso hipotético de um cheque no-Em um caso hipotético de um cheque no-
minal onde o beneficiário seja o Sr. José 
da Silva, para repassá-lo à loja, José terá 
de necessariamente assinar no verso 
do cheque, transferindo, assim, sua titu-
laridade ao estabelecimento. Ou seja, 
José endossará o cheque.

Sendo o cheque nominal a terceiros, o 

portador só possui legitimidade para 
cobrar os valores apontados na folha se 
demonstrada a existência de endosso 
regular por parte do beneficiário. No 
caso, se José é o portador de um cheque 
nominal à Maria, para que José tenha 
legitimidade para cobrar o cheque judi-
cialmente, é necessário constar no cialmente, é necessário constar no 
verso do cheque o endosso de Maria.

Em outras palavras, o mero portador do 
cheque nominal a terceiro – sem a assi-
natura deste no verso da cártula – não é 
parte legítima para cobrar judicialmen-
te o crédito ali consignado, porque a 
cobrança de título nominal por pessoa 
estranha ao negócio originário está con-
dicionada ao endosso. É essencial, por-
tanto, que seja dada máxima atenção 
em pagamentos realizados com che-
ques, especialmente no que diz respeito 
à cadeia de endossos.

O responsável pelo recebimento do 
título de crédito no estabelecimento, 
deve se atentar: 

a) o cheque deve ser emitido pelo pró-
prio devedor, com o campo beneficiário 
em branco, ou preenchido em favor da 
empresa; 

b) caso o cheque seja de terceiro estra-
nho à negociação, deve-se exigir o 
endosso do comprador no verso da cár-
tula, para que este se responsabilize jun-
tamente com o emitente pelo seu paga-
mento; 

c) ou, ainda, caso o título esteja nomi-
nal a terceiro estranho ao negócio deve, 
necessariamente, estar por ele (terceiro 
beneficiário) assinado em seu verso, 
com o fim de permitir a circulação da 
cártula.
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Tudo isso deve ser observado, sob pena 
de se comprometer a possibilidade de 
cobrança judicial do título.

Outros Cuidados Necessários

Um cheque jamais deve conter rasuras Um cheque jamais deve conter rasuras 
ou rabiscos; eles invalidam o título. Não 
apontar o dia, mês ou registrar data ine-
xistente (ex.: 31/02/2017) são outros 
exemplos de invalidação.

Cheques não podem ser emitidos a rogo 
(alguém assinar por outra pessoa); tam-
pouco podem ser firmados com qual-
quer sinal que não represente uma assi-
natura (impressão digital, por exem-
plo).

É importantíssimo que o empresário, ao 
aceitar um cheque como forma de paga-
mento, consulte órgãos de proteção ao 
crédito como SERASA/SPC sobre a regu-
laridade da emissão de cheques por 
parte do emitente. Tais instituições pos-
suem importantes informações junto 
ao Banco Central sobre a emissão de 
cheques sem fundos, sustados, cancela-
dos por roubo, etc. 

O empresário deve se atentar igualmen-
te ao próprio cheque; falsificações ocor-
rem frequentemente e os bancos tem 
realizado esforço intenso para propor-
cionar maior proteção aos credores.

Há também a opção de não recebimen-
to de cheques como forma de pagamen-
to. O empresário, entretanto, deverá 
tomar o cuidado de dar a devida publici-
dade da postura da empresa aos consu-
midores, afixando em local visível a 
informação.
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A Nota Promissória

A Nota Promissória, como o próprio 
nome indica, é uma promessa de paga-
mento. 

Neste tipo de título há duas figuras fun-
damentais: o emitente e o beneficiário 
do crédito. O emitente, a exemplo do 
cheque, é aquele que efetivamente cria 
o documento, e é quem será o responsá-
vel pelo pagamento dos valores ali apon-
tados ao beneficiário, credor da obriga-
ção.

Cuidados na Emissão

Notas promissórias rasuradas são nulas. 
O empresário deve tomar os devidos cui-
dados para que os campos disponíveis 
sejam preenchidos com letra legível. 
Anotações, descontos e observações 
também podem tornar a Nota Promissó-
ria nula. Se houver pagamento parcial da 
dívida, é recomendado que uma nova 
Nota Promissória seja emitida.

Endosso, Aval, Prescrição 

Do mesmo modo que o Cheque, as 
Notas Promissórias podem circular me-
diante endosso e também comportam 
aval. Seu prazo prescricional é de três 
anos e após seu escoamento não é mais 
possível demandar em juízo contra o 
garantidor/avalista; igualmente, após a 
prescrição, o procedimento para cobran-prescrição, o procedimento para cobran-
ça é substancialmente mais demorado.

Notas promissórias são passíveis de pro-
testo. Caso deseje, o empresário deve se 
atentar em promover o protesto em mo-

mento anterior ao fim do prazo prescri-
cional, sob pena de responsabilização 
por danos morais. 

Outros Cuidados

É recomendável que, em casos em que 
sejam emitidas notas promissórias, aten-
te-se o empresário a fotocopiar os docu-
mentos do emitente, para confrontação 
de assinatura. À exemplo do cheque, 
também é recomendável a consulta 
prévia do nome do emitente nos órgãos 
de proteção ao crédito.



A Duplicata Mercantil, ou simplesmen-
te Duplicata, é uma espécie de título de 
crédito que constitui e representa prova 
de um contrato de compra e venda. Du-
plicatas geralmente são originadas de 
relações de mercadorias vendidas, deno-
minadas de “faturas”.

As partes envolvidas na emissão da du-
plicata são o sacador (ou emitente) e o 
sacado, podendo ser empresário, socie-
dade empresária ou não, além daqueles 
previstos em lei.

Deste modo, o sacador/emitente é o 
titular do crédito originado contra 
aquele que adquiriu seus produtos ou 
contratou sua prestação de serviços, 
que poderá ser um empresário, uma 
sociedade empresária, ou não.

Na compra e venda de mercadorias, o Na compra e venda de mercadorias, o 
sacador sempre será um empresário, ao 
passo que na prestação de serviços, o 
sacador poderá ser empresário ou não. 
O sacado, por sua vez, é a pessoa (em-
presária ou não, jurídica ou não) contra 
quem a duplicata é emitida, seja um 
adquirente dos produtos vendidos pelo adquirente dos produtos vendidos pelo 
sacador, seja um contratante de servi-
ços quaisquer.

Uma duplicata não pode corresponder a 
mais de uma fatura; uma fatura, por sua 
vez, pode corresponder a diversas dupli-
catas, em caso de venda a prazo.

Endosso, Aval e Prescrição

Duplicatas possuem requisitos formais 
previstos em lei e sua não observância 
importa em anulabilidade. 

A Duplicata

9Guia Jurídico de Prevenção à Inadimplência



Guia Jurídico de Prevenção à Inadimplência 10

O prazo de prescrição das duplicatas é 
de três anos, e, da mesma maneira que o 
cheque e a nota promissória, as duplica-
tas comportam endosso e aval, que, no 
entanto, não são tão comuns no dia a 
dia empresarial.

Ainda que prescritas, duplicatas ainda 
são passíveis de cobrança. Deve-se ob-
servar, contudo, o prazo máximo de 
cinco anos.

Aceite

É indispensável que o empresário tome 
o cuidado de colher o chamado “aceite” 
nas duplicatas, pois é somente com ele 
que a duplicata deixa de ser um simples 
documento e passa a ser considerada 
um título de crédito, circulável e à 
ordem.

O aceite pode ser feito de diversas ma-O aceite pode ser feito de diversas ma-
neiras:

- De maneira ordinária, que resulta 
da mera assinatura do comprador no 
título;

 - Por comunicação, através da  reten-
ção  da duplicata   pelo comprador auto-
rizado  por  instituição  financeira,  com 

comunicação por escrito ao vendedor do 
seu aceite;

- Por presunção, em hipótese de rece-
bimento das mercadorias pelo compra-
dor;

O comprador poderá deixar de aceitar a 
duplicata nas seguintes hipóteses:

- Em casos de avaria/não recebimento 
das mercadorias, quando não expedi-
das/entregues por sua conta e risco;

- Vícios, defeitos e diferenças na quali-
dade ou quantidade dos produtos adquiri-
dos, desde que devidamente comprova-
dos;

- Divergências nos prazos/preços acor-
dados.

Protesto

O protesto poderá ser feito: 1) por falta 
de aceite; 2) por falta de pagamento; 3) 
por falta de devolução. A duplicata 
poderá ser protestada em até 30 dias 
após seu vencimento. Caso o comprador 
não restitua o título ao vendedor, ele se 
fará por indicações do credor. A perda do 
prazo de protesto implica somente na prazo de protesto implica somente na 
perda do direito contra os coobrigados 
(avalistas e endossantes). Em caso de 
perda ou extravio, poderá ser emitida a 
triplicata, que nada mais é do que a ree-
missão da duplicata.
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A Nota Fiscal

Diferentemente do Cheque, da Nota 
Promissória e da Duplicata, a Nota Fiscal 
não é um título de crédito, mas sim um 
documento fiscal que tem por fim o 
registro de uma transferência de proprie-
dade de um bem ou de uma atividade 
prestada por uma empresa.

Notas Fiscais são, portanto, meros docu-
mentos que comprovam a existência de 
uma venda de produtos ou serviços. Não 
indicam, a princípio, a existência de um 
crédito em inadimplência. E justamente 
por isso, para cobrança em juízo, não 
são submetidas diretamente a um pro-
cesso executivo (mais rápido e simplifi-
cado), mas sim a um processo de conhe-
cimento para comprovação da existên-
cia do débito.

Em suma, enquanto em uma Ação de 
Execução de Cheque já existe a obriga-
ção de pagar - em que o devedor será inti-
mado para realizar pagamento em três 
dias - em uma Ação de Cobrança basea-
da em Notas Fiscais, o devedor será inti-
mado para se defender em quinze dias, e 
somente após reconhecido o crédito em 
sentença, com o correlato trânsito em 
julgado da decisão, é que poderá o 
credor buscar bens passíveis de penhora 
para a satisfação do débito.

Para comprovação do débito é de suma 
importância que a empresa faça constar 
na entrega das mercadorias o devido 
recebimento por parte do comprador. É 
importante que, além do colhimento da 
assinatura do recebedor, seja registrado 
o seu nome de forma legível, além da 
data da entrega e do número de sua data da entrega e do número de sua 

cédula de identidade, se possível.

Na impossibilidade de fazê-lo, a depen-Na impossibilidade de fazê-lo, a depen-
der do valor da venda, é possível compro-
var a existência do débito ou da entrega 
dos produtos mediante depoimento de 
testemunhas. Não é, porém, o procedi-
mento mais indicado.

É comum nas relações empresariais que 
funcionários de uma empresa comprem 
produtos de fornecedores mediante auto-
rização da administração. É recomendá-
vel, em situações deste tipo, que a empre-
sa compradora forneça autorização por 
escrito para que determinado colabora-
dor compre em seu nome.
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O Instrumento de Confissão de Dívida

Como todo contrato, é imprescindível que a qualificação das partes seja feita correta-
mente, e que, ao final, além da assinatura de credor, devedor e garantidor (se for o 
caso), conste também a de duas testemunhas.

Podem ser objeto de instrumento de confissão de dívida inclusive os débitos já prescri-
tos; ou seja, o ato da assinatura do instrumento importa em novação. No contrato as 
partes podem convencionar, além da forma de pagamento, cláusula penal, juros de 
mora, e honorários advocatícios em hipótese de inadimplemento, sem prejuízo de 
outras disposições.

É possível estabelecer também cláusula de vencimento antecipado, de modo que, ina-
dimplida alguma das obrigações pactuadas, o contrato vença antecipadamente em 
sua integralidade, podendo o credor cobrar em juízo a totalidade do débito. Outra faci-
litação é poder eleger o foro competente para execução/discussão do contrato, com 
vistas a diminuir os custos do credor em hipótese de discussão judicial.

O instrumento de confissão de dívida é um excelente mecanismo de regularização, 
pois ele é capaz de realizar novação de débitos prescritos e conferir os requisitos neces-
sários para uma cobrança dos valores não pagos de maneira mais célere, através da 
execução de título executivo extrajudicial.

Ou seja, é possível reunir os débitos existentes em desfavor de um cliente/comprador 
em diversas notas fiscais (desprovidas de força executiva ou, ainda, de assinatura de 
recebimento de mercadorias/serviços) em apenas um instrumento de confissão de 
dívida e, no caso de atraso no pagamento das parcelas repactuadas, executá-lo de 
pronto. Por este motivo, já se mencionou que é um excelente mecanismo de regulariza-
ção. O prazo prescricional para cobrança judicial do instrumento de confissão de 
dívida é de 05 (cinco) anos.

O instrumento de confissão 
de dívida (ou similar), como o 
próprio nome já evidencia, é 
um contrato firmado entre 
credor e devedor no qual o 
devedor reconhece expressa-
mente a existência de um 
débito em favor do credor, e débito em favor do credor, e 
compromete-se a pagá-lo no 
tempo e modo ajustados. 
Pode ser pactuado entre pes-
soas físicas e jurídicas, e com-
porta a inclusão de garantias 
e garantidores.
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O Juizado Especial Cível na Cobrança 
de Dívidas

Criado com a intenção de promover o acesso à Justiça e dar maior celeridade aos casos 
considerados de menor complexidade, o Juizado Especial Cível é um interessantíssimo 
meio de cobrança e execução de dívidas.

Seu reduzido número de recursos, aliado aos princípios da informalidade e celeridade 
que o guia, diminuem consideravelmente o tempo médio de trâmite de um processo, 
seja na prolação de uma sentença durante a fase de conhecimento, seja na realização de 
penhora, já na fase executória.

E ao contrário do que acontece nas varas comuns, nas quais um dos requisitos básicos E ao contrário do que acontece nas varas comuns, nas quais um dos requisitos básicos 
para ajuizamento de ação é recolhimento de custas judiciais, nos Juizados Especiais há 
isenção de custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau; daí porque o instituto 
se demonstra como vantajoso para cobrança de débitos.

Um dos requisitos para ajuizar ações perante os Juizados Especiais é, contudo, tratando-Um dos requisitos para ajuizar ações perante os Juizados Especiais é, contudo, tratando-
se de empresa, estar inscrita regularmente no Simples Nacional. Isto é, além de pessoas 
físicas, somente Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com fatura-
mento anual não superior a R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00, respectivamente, podem 
nele demandar, estando vedadas, portanto, empresas enquadradas no regime de apura-
ção do lucro presumido ou do lucro real.




