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CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEI 10.931/2004 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Art. 42. A validade e eficácia da Cédula de Crédito Bancário não dependem de registro, mas as 
garantias reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer contra terceiros, aos registros ou 
averbações previstos na legislação aplicável, com as alterações introduzidas por esta Lei. 

- Pode ser emitida por pessoa física e jurídica, podendo ser emitida em favor de instituição domiciliada 
no exterior e neste caso em moeda estrangeira (art. 26 e parágrafos), bem como pode ser emitida com 
ou sem garantia, real ou fidejussória (art. 27). Sendo a garantia real, deverá ser constituída por bem 
patrimonial, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível 
ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor 
da obrigação principal (art. 31). 

REQUISITOS (ART. 29 DA LEI 10931/2004)  

 

1. Requerimento assinado pelo apresentante com firma reconhecida POR AUTENTICIDADE (Art. 121 

da Lei 6.015/73; art. 592 do CNCGJ/SC). Caso o requerimento seja assinado na Serventia, o 

reconhecimento será dispensado nos termos do artigo 616 e §1º CNCGJ/SC (modelo disponível no balcão 

desta Serventia ou no site www.cartoriocamboriu.com.br).; 

2. a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; 

3. a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível; 

4. a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores 
de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; 

5. o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; 

6. a data e o lugar de sua emissão;  

7. a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos 
mandatários; 

8. Será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão no que couberem as normas do 
direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a 
ela equiparada; 

9.  Será emitida por escrito e assinada pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus 
respectivos mandatários. 

10. Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais via "não negociável"; 

11. Pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, passando esse 
documento a integrar a Cédula para todos os fins; 

12. FRJ: 0,3% do valor da dívida, emitida sempre em nome do Emitente e a base de Cálculo está 

descrita na 1ª NOTA da Tabela III dos Atos do Oficial de Registro de Títulos e Documentos. 

12.1. Se a empresa emitente da Cédula estiver enquadrada como ME, apresentar Ficha Cadastral 

emitida pela Secretaria do Estado da Fazenda, para a isenção do FRJ. 

 

 

http://www.cartoriocamboriu.com.br/

