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NOTA PROMISSÓRIA

INTRODUÇÃO

É sabido que a nota promissória é uma promessa pura e simples de pagamento pelo qual o emitente se obriga

a pagar determinado valor a outrem ou a sua ordem. Essa cártula sendo um título executivo extrajudicial ainda

é muito utilizada. No entanto, é necessário sabermos que essa cártula tem requisitos que devem ser

respeitados para que sua principal função seja realizada, ou seja, a promessa de pagamento seja cumprida.

CONCLUSÃO

Segundo MARTINS (2009), a nota promissória

surgiu no mesmo enfoque que a letra de câmbio,

no final da Idade Média, para ter crédito sem

precisar usar dinheiro, quando se iniciaram os

saques, como uma espécie de caução.

HAUER (2014) leciona que hoje, a nota

promissória, consiste em uma ordem de

pagamento em que o emitente compromete-se a

efetuar o pagamento em dinheiro a outrem, ou

seja, é passível de execução.

Assim, Coelho (2011), afirma que as regras da

nota promissória estão definidas na Lei Uniforme

(LU) em seus artigos 75, 78 e no artigo 54 do

decreto 2.044 de 1908.

Ainda no ensinamento de Coelho (2011), sendo a

nota promissória uma promessa pura e simples

de pagamento, não pode ter condição vinculada

ao seu vencimento, tendo que ter uma quantia

determinada, sendo obrigatório conter a época

em que o título irá vencer e o local.

Na nota promissória figura o emitente e o

beneficiário, sendo bipartida.

Segundo COELHO (2011, p. 306) deve-se

observas os requisitos da prescrição da nota

promissória que são as seguintes: trata-se

promessa de pagamento e não necessita de

aceite ou vencimento antecipado por sua falta; o

assinante da nota promissória é o devedor

principal (art. 78 da LU); o direito de execução do

título prescreve em 3 (três) anos; o aval em

branco da nota promissória favorece o seu

subscritor (art. 77 da LU); pode ser emitida com

vencimento certo, observados os requisitos do

artigo 78 da LU quanto ao seu protesto.
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Deste modo, ficou demostrado de forma sucinta a

definição da nota promissória e quais os seus

requisitos. Além disso, é de suma importância

sabermos que caso seus requisitos não sejam

preenchidos, a nota promissória, poderá ser

considerada nula. Neste caso, não será possível

realizar o protesto.

Figura 1:http://negocios.umcomo.com.br/articulo/o-

que-e-uma-nota-promissoria-bancaria-4299.html


