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UVTTRODUGÇÃO

O direito encerra uma força inelutável de
expansão, no desenvolvimento harmónico do progresso scientifico.
'n
A razão lógica, que aclara a sociologia, tem
na pratica das leis invencível influxo ; e a analyse,
que discrimina e estuda os elementos simples do
direito, proporciona construcções jurídicas, que,
enriquecendo a sciencia do justo por excellencia,
alarga o cainpo, em que se exercita a liberdade pratica, firmando as mais saudáveis garantias.
As idéas, diz von Ihering,1 também devem lutar
pela existência e não raro conquistam, com muitos
labores, cada pollegada de terreno; a principio, timidas e discretas, conténtam-se com um restricto domínio, até que, pouco a pouco conciliando os espíritos, assentam a base, e nesta se fortificam, para
que tenham o elasterio preciso á sua larga carreira:
á lei da economia cabe explicar os phenomenos,
resultantes desta tendência de levar a seus extremos
limites os meios existentes.
1

L'esprit de droit romain, trad. par Menlennaere—T. III pag, 30,
T. IV pag. 235.
l
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A historia evolutiva do direito caminha parallelamente com o revolutear dos povos; á tendência
de compassadas marchas corresponde a synchronica
desenvolução do direito; a alacridade, que propulsa a crescente prosperidade de um paiz, repercute
sympathicamente no florescimento do direito pátrio
respectivo : eis aqui porque o sábio professor da
Universidade de Berlim1 disse que o direito desenvolve-se com o desenvolvimento do povo, fortifica-se com o seu fortalecimento e desfallece quando
definha a nacionalidade.
A' jurisprudência cabe, neste commettimento,
tarefa lustral; pois, não ha negar o salutar influxo
da pratica judiciaria, principalmente em assumpto
commercial, como já fez notar o eminente Mittermaier.2 ..
Para conseguir os resultados esperados, a cooperação dos que cultivam a sciencia e a pratica das
leis não pôde ser dispensada ; neste abençoado
convívio, devem ser recebidos todos os que, estudando o direito, obedecem ao pendor para locubrações scientificas, ao mesmo tempo que revestem
as insignias de obreiros da garantia dos direitos,
dessa vivificante garantia, sem a qual não ha esforço
que fructêe, não ha ideal que se concretise, nem
fortuna que se libre nos céos da liberdade.
Cada cooperador, pois, além dos elementos
naturaes, da capacidade intellectual de que disponha, tem, no trabalho que o passado legou e no
estudo perseverante, um titulo de aceitação ; justamente porque, no correcto dizer de von Ihering3 a sãa rasão humana é um precipitado, isto
1
ffion ©oDignt) — SBom 3Jeraf unfrer Qàt fiir SefeÇgeímng irab
Síe^tãiriffenfdjaft, pag 11.
2
Citado por Feitu.
, 3 0b. cit. 1.111 pag. 13.
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é, um deposito da sãa razão de milhares de indivíduos, um thesouro de experiências acrysoladas por multiplicadas criticas do espirito pensador e da vida empírica. Aquelle que è senhor de
tal thesouro não opera já com o apoucamento da
própria razão, não se arrima mais somente na individual e vulgar experiência, mas lida com a força
intellectual de todas as gerações idas, com a experimentação de muitos séculos passados ;—não ha
esphera de saber e de poder humano,em que o mais
fraco, que sabe utilisar-se do entendimento e experiência dos séculos, não se avantage ao génio que
despreza este auxilio.
Fallar em nome deste titulo, e ter direito a ser
ouvido e analysado.
A conta corrente é uma instituição moderna ;
e por isso mesmo desafia estudo consciencioso e
assíduo.
A chave desta instituição, diz elegantemente
Feitu,1 está porventura na engenhosa alliança de
duas palavras, apparentemente contradictorias; o
commercio, creando a conta corrente, achou ao
mesmo tempo, por uma ousadia de linguagem, a
única designação que lhe convém.
Se os romanos conheciam certas operações
bancarias, ao alcance dos argentariieàos mensarii;
se alguns dos seus monumentos legislativos, como
as instituições de Graius 2 e o Digesto,3consignam
regras que revellam a existência da conta corrente,
em estado embryonario, é licito asseverar que, em
Roma como em Athenas, a conta corrente não
tinha alcançado então os foros de cidade.
1 Traiíé du compte-courant n. 5.
2 Comm. § 4 64.
s L. 5, de preacriptis verbis (1. 19 t. 5).
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Não deve admirar esta facto, quando ainda
hoje, só a Itália sagrou, nas taboas da sua lei, a
conta corrente, como contracto : o código do commercio italiano, que vigora desde 1883, dedicou-lhe
os arts. 345 a 348 do titulo XI.1
E' certo que alguns códigos, como o nosso,
faliam em conta corrente, mas sem precisar-lhe a
verdadeira feição e índole jurídica.
Entre os jurisconsultos, mesmo, manifestam-se divergências sobre a natureza e caracteres
da conta corrente, o que por certo não lhe destroe
a essência.
Pareceo-nos de utilidade não só estudar a
conta corrente, no seu aspecto jurídico, mas também
1

11
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Sào estas as disposições alludidas:
TITULO XI
DO CONTRACTO DE CONTA CORRENTE

345. O contracto de conta corrente produz :
1.° A transferencia da propriedade do credito lançado nacontacorrente cm favor do recipiente que por ella se debita e a novação
da precedente obrigação entre o remettente e recipiente, sendo que,
o lunçamento em conta corrente de um erteito mercantil ou outro
titulo de credito presume-se feito sob a condição —«salvo embolso»;
2.° A reciproca compensação entre as partes até á. concurrencia
do respectivo debito e credito no fechamento da conta, salvo o
pagamento da differença;.
3." O vencimento de juros sobre as sommas lançadas nacontacorrente, a debito do recipiente, desde o dia da cobrança.
O juro é calculado segundo os dias e taxa commereial se outra
cousa não é estipulada.
346. A existência da conta corrente não exelue os direitos de
commissão e embolso das despezas relativas ao negocio a que dizem
respeito.
347. O fechamento da conta corrente e a liquidação da differença têm lugar na expiração do prazo convencionado ou de uso no
commercio; e na falta no firn de dezembro de cada anno.
Da data da liquidação decorre o juro sobre o ealdo.
348. O contracto de conta corrente dissolve-se de direito:
1." Pela expiração do prazo ajustado ;
S.» Não havendo convenção, não querendo continuar uma das
partes ;
3.° Pela fallenciadeuma das partes.
A dissolução do contracto de conta corrente pôde ser reclamado
em caso de morte, interdicçâo ouinabilitação de uma das partes.

consideral-a como matéria de contabilidade, examinando-a conforme os rnethodos conhecidos.
Só assim, se pôde conhecer a instituição na
sua manifestação jurídica e na sua forma descriptiva
de escripturação mercantil : a sciencia e a arte,
ainda uma vez, estreitando os laços da dependência
harmonisada.

PEIMEIEA PAETE

Á CONTA CORRENTE, COMO INSTITUIÇÃO DE DIREITO

Pr. Camargo Branco
ADVOGADO

2 3 MAR? 1942

RIO C F

PARTE PRIMEIRA

Praia d« Flamengo, 18-5.e-Ap. 6
Tel. 25-5102

1 6 SETS 1938

Natureza da conta corrente
1. Alguns escriptores negam á conta corrente a natureza jurídica de contracto, nella vendo
uma simples demonstração graphica do debito e
credito, entre dous commerciantes, pertencente á
arte de arrumar livros : são deste numero Merlin,1
Sebire et Carteret.2 Dietz. 3
Massé4 entende que a conta corrente exprime
a forma de empréstimos recíprocos.
Pardessus,5 Noblet, 6 Dalloz7 pensam que a
conta corrente não é um simples contracto, mas
uma situação complexa, envolvendo vários outros
contractos como — empréstimo, mandato, cessão,
deposito irregular.
Para Dufour, 8 a conta corrente constitue um
ser de razão formado pelas partes, sem notificação
ao publico.
2. Nem um destes escriptores deu a verdadeira noção da conta corrente : é que não era bem
1

2
3
4
5
6
'
s

liépertuire de jurisprudencc vb. compte-courant.
Encyclopédie juridique vb. compte-courant. n. 24.
Dês comptes courants p. 58.
Lê droit Commercial c!" ed. t. 4 n. -2275.
Cours de droit Commercial t. l n. 475.
Du compte courant pag. 7.
Jíépertoire générale vb. compte-courant n. 5.
Citado porFeitu p. 60 n. 47.
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conhecida a instituição, cornquanto os seus elementos vivessem sem descriminação e sem a nova
combinação que a technica jurídica, esta chimica do
direito/ apurou e déo classificação distincta, na
nomenclatura das relações juridicas.
3. Com a conta corrente succedeu o que se
deu com outras creações do engenho scientifico ;
se as experimentações trazem provanças nos seus
primeiros tentamens, conduzem mais tarde á victoria da idéa, que tanto mais se radica, quanto
maior numero de combates fez ferir, e mais sacrifícios custou.
4. Não é licito duvidar que a conta corrente
tem duplo aspecto, o jurídico e o de mera contabilidade .
Como contracto, a conta corrente reúne elementos privativos, constituindo-se e figurando no
dominio da vontade livre, como contracto distincto,
o que não a deixa confundir, sob este aspecto,
com o meio de demonstração graphica do estado de
debito e credito, entre douscorrentistas.2
5. Da definição do contracto de conta corrente
decorre a improcedência de vários systemas adoptados, para fazel-a conhecer, por differentes escriptores.
E' conhecido o aphorismo omnis definitio
periculosa est; mas, é innegavel o saliente valor
que recornmenda a justa definição, que, no conceito
de Frendelenburg, é o monogramma da razão lógica.
6. Contracto de conta corrente é a transferencia da propriedade de valores entre duas pessoas,
em movimento continuado de debito e credito.
Por esta definição se mostra a improcedência
da opinião daquelles que, desconhecendo o caracter

jurídico contractual da conta corrente, o consideram
simples processo de contabilidade,da arte do guardalivros.
7. Sem prescrutar a natureza intima das relações entre dous correntistas, não admira que
espíritos, aliás cultos, não vissem, em sua limpidez,
o contracto de conta corrente, que envolve elementos próprios, que o distinguem da simples collocação e manejo de algarismos, nas cólumnas de
debito e credito da conta mercantil.
8. Mal entreviram a verdade os escriptores
que, na conta corrente, apenas descobriram a forma
exterior do mutuo reciproco.
Para desfazer essa impressão, basta reflectir
que o empréstimo não transmitte puramente a propriedade da cousa mutuada, condição essencial do
contracto de conta corrente ; crêa, pelo contrario,
relações permanentes de credor e devedor.
Quem remette valores, em conta corrente, não,
tem a intenção de emprestar, visa fim muito diverso;
e não é licito disvirtuar contractos, alterando o seu
primordial elemento, o consenso mutuo : hoc enim
nisi inter consentlentes fieri non potest.l
i
9. Menos acertadamente também pensam os
que, sob a forma da conta corrente, vêm contractos
diversos.
Se pela conta corrente se transmitte a propriedade dos respectivos valores, é consequente:
l que esses valores não podem ser considerados objecto de mandato, certo como é" que
o mandatário não pôde alienar, Como seu, o
objecto do mandato ;

1

Phrase de von Ihcring. ob. cit. t. 3 pag. 27 n. 44.
z Vidari, Diriíto Commerciale t. 5 n. 2567.
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Digesto, L. 32, de relus creditis (1. 121. 1).
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2 que também não -podem ser tidos esses valores como depositados ; por isso que, se
assim fora, o que* os recebe, delles não poderia dispor como próprios, riem pagaria juros;
3 que semelhantemente não pôde valer como
pura cessão a remessa desses valores, porque a
cessão é um contracto simples que opera seus
effeitos logo, sem outra dependência mais, a&
contrario do que se observa na conta corrente,
que é um movimento continuado de operações j
sendo além disso absurda a conglobação hybrida de contractos tão diversos, para formar
um todo homogéneo e uniforme.
10. A concepção de Dufour, modelando a
conta corrente como um ser jurídico, é'de todo o
ponto insustentável, já perante o direito romano, 1
por elle invocado, já perante a corrente doutrina,
A pessoa ou corpo jurídico é uma creação artificial, só olhando para fins jurídicos, não se entendendo senão com o regimen do património : é o
que expende Savigny, 2 o qual acerescenta— não
basta a vontade dos particulares para que exista o ser
jirridico,^ preciso que o poder supremo do Estado,
o tenha autorizado e isto por considerações de ordem
politica e social.
O ser jurídico é uma ficção utilitatis causa ;
devem pois, ser guardados seus estrictos limites, em
ordem a não converter-se em fonte de abusos, o
que, só em bem da efficacia dos direitos, é perinittido.
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Se a lei não presta a autoridade de seu pres• tigio á formação do ser jurídico, este não pôde
• existir.
Em capital defeito, pois, incorre a opinião de
Dufour, que pretendendo dar corpo a um complexo
de direitos e obrigações, como sujeito ficticio de
direitos, expõe a sua theoria á um completo descrédito . A subtileza escolástica, disse a este respeito
Feitu,1 tinha creado abstracções e abstracções sem
utilidade (idola fori), que as gerações modernas
para sempre proscreveram; e não se deve hesitar
em repellir.um systema que a ellas conduz, sobretudo em matéria tão positiva e tão adversa a subtilesas, como o direito commercial.
11. Comquanto a legislação brazileira não
tenha formalmente definido o contracto de conta
corrente; todavia, é licito affirmar que ella virtualmente .o reconheceu e assegurou-lhe effeitos validos.
Com effeito, o Código do Commercio no
art. 126 expressamente determina que:
Os contractos mercantis &ão obrigatórios, tanto
que as partes se acordam sobre o objecto da
convenção e os reduzem a escripto, nos casosem que esta prova é necessária.
O mesmo código no art. 129 preceitua o seguinte^:
São nullos todos os contractos cornmerciaes:
I Que forem celebrados entre pessoas inhabeis
para contractar;

J Diyesto, L. 5. § 15, de trib. actione (1. 14, t. 1).
2 Traité de droit romain, trad. par Guenoux t. 2 §§ 85 e 89.. •
Cf. A. Laurent droit civil t. 26 n. 184.

i Obra c\t. n. 51.
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II Que recahirem sobre objectos probibidos pela
lei ou cujo uso ou fim for manifestamente
offensivo da saa moral e bons costumes;
III Que não designarem a causa certa de que .
diriva a obrigação;
IV Que forem, -convencidos de fraude, dolo ou
simulação (art. 828);
V Sendo contratados por commerciante que vier
a fallir dentro de quarenta dias anteriores á
declaração da'quebra (art. 827).

21

art. 13 § 16 n. 2, Dec. n. 3471 de 3 de Junho de
1865 art. 10 § 2, Dec. n. 8946 de 19 de Maio de
1883 art. 17 § l n. 9 art. 31 § 5 n. 2.

t

O Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850,
desenvolvendo o pensamento do legislador, decretou
que- a nullidade dos contractos só pôde ser pronunciada ou quando a lei expressamente a declara ou
quando for preterida alguma formalidade substancial (art G82 §§ l e 2)
E no intuito de assegurar a efficacia dos pactos,
o citado Reg. prescreve que o instrumento nullo,
por falta de alguma solemnidade essencial para
constituir algum contracto especial, valerá como
titulo de divida (art. 692).
Estas disposições legaes filiam-se ao dogma
constitucional firmado no art. 179 § l da Lei fundamental do Império, pelo qual ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma cousa senão em .
virtude da lei ; e cuja sancção está no art. 180 do
Código criminal. E.essas disposições legaes asseguram o livre exercício da faculdade de contractar
civil e commercialmente.
O já invocado Código do Commercio, nos arts.
253 e 432, faz clara referencia á conta corrente,
no seu aspecto jurídico, expressão essa que também
se encontra em varias leis e decretos, como entre
outros na lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864
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12. A jurisprudência dos tribunaes, tem consagrado, a existência, validade e effeitos da conta
corrente, como contracto sui generis, conforme
mostraremos no correr destas paginas.
Se, pois, o contracto de conta corrente não
incorre na sancção irritante da lei brasileira; se, na
censura de direito, as nullidades devem sempre ser
restri ciam ente entendidas ; se os usos do commercio
o praticaní largamente, servindo ao fecundo e arte'
rioso systema de credito ; se os esty.los forenses o
têm proclamado ; é força confessar que o contracto
de conta corrente é instituição pátria, como é já um
postulado transnacional.
Bem providenciou o código Napoleãó, estabelecendo no art. 1107 que os contractos, quer
tenham denominação própria, quer não, ficam sujeitos ás regras estatuidas no titulo respectivo.
13. Raciocínio semelhante faz H. Dá l para
convencer que o direito francez adoptou o contracto
de conta corrente; diz muito bem o illustre escriptor,
o legislador, após haver estabelecido os princípios
geraes, occnpou-se especialmente dos contractos que
estavam mais em uso no momente da confecção da
sua obra e apropriou-lhes regras especiaes ; regras
que não tendem ás mais das vezes senão a consagrar a vontade das partes, uma vez que não
seja preterido o respeito devido á ordem publica e
aos bons costumes : foi assim que esse contracto
pôde legitimamente sahir dos usos do commercio e

1

Du contraí de compte courant en droit f rançais n. 13.

Ji
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que a jurisprudência fixou-lhe regras, na falta de
expressas disposições legislativas.

contractantes, estes, além desse consentimento, carecem da tradição do objecto do contracto.
Alguns escriptores como Vidari l e Feitu 9 entendem que o contracto de conta corrente é real,
outros, como Henri Da 3, sustentam que é consensual .
18. Se, como cremos, a remessa de valores é
condição essencial da conta corrente : é claro que
esse contracto é real; pois, sern a entrega de valores, não tem inicio o movimento da conta corrente,
ficando esta sem vida.
1
O contracto pôde ser ajustado,mas se falta-lhe
o alimento indispensável, só pôde dar-se a indemnização das perdas . e damnos, a que fica obrigado
aquelle que, sem justo motivo, recusa cumprir as
estipulações feitas.
Henri Da diverge desta opinião para sustentar
que o simples consentimento é sufficiente para
formar o contracto de conta corrente, e assim pensa
por parecer-lhe que a theoria, que combate, filia-se
á que affirma que a conta corrente transfere a propriedade dos valores remettidos.
Quando tratarmos 4 dos effeitos da conta corrente, mostraremos a improcedência da opinião de
Da.
19. E' menos solemne o contracto de conta
corrente, porque sua validade não depende de
formalidades especiaes.
20. Feitu 3 considera ainda o contracto de

Caracteres do contracto de conta corrente
14. O contracto de conta corrente tem os seguintes caracteres . ó
'

synallagmatico,
commutativo,
real,
' menos solemne..

Á

.

,

15. E' synallagmatico ou bilateral, porque os
correntistás obrigam-se reciprocamente.
16. E' commutativo, porque os contractantes
obrigam-se a prestações equivalentes ou, na phrase
de Feitu, 1 porque cada parte, em trocados valores
que dá, recebe nm valor equivalente, que é o credito . E não se diga que o credito pôde faltar; se o
credito encerra alguma cousa de aleatório, não fica
por isso sendo aleatório o contracto; o credito, segundo a intenção das partes, que ao contractar não
devem pensar em fallencia, é um equivalente sério,
uma exacta representação das remessas que reciprocamente são feitas.
17. Na classificação dos contractos, uns são
consensuaes e outros reaes: aquelles não dependem
para valer senão do simples consentimento dos

Obra citada n. 63.

'Obracit., n. 64.
2 Obracit. t. V. n. 1572.
3 Obra cit., n. 59.
* Vido, infra nn. 48 a 70.
s Obra citada u. 66
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conta corrente como consecutivo ou successivo, porque, â vontade dos contractantes deve seguir-se
a remessa de valores ; mas, desde que é caracterisado esse contracto como real, implicitamente está
reconhecida a sua qualidade de consecutivo, sem
necessidade de mais particularmente qualifical-o
como tal.

o valor em permuta, na distincção económica de
Laveleye.1
Tudo, portanto, que pód'e ser convertido em
dinheiro e o é eífectivamente, entra como elemento
da conta corrente.
24. São, pois, elementos formativos da conta
corrente.
1.° o dinheiro corrente,
2. o titulo creditorio,
3.° o preço da venda de objectos moveis e
immoveis,
4.° a importância da indemnisação,
5.° o honorário por serviços de qualquer pro-

24

Condições essenciaes e vantajens de contracto
de conta corrente
21. O contracto de conta corrente tem condições de ser:
o) objectivas,
b) subjectivas,
c) íbrmaes,
d) fiscaes.

Condições objectivas
22. Da definição que ciemos l do contracto de
conta corrente resulta que são seus elementos
objectivos :
á) a remessa de valores,
6) o movimento continuado de debito e
credito.
23. Por valor devemos entender, no propósito que nos dirige, o que representa o numerário,'
o dinheiro corrente ; não é o valor em uso, mas
1

Vide, supra n. 6

fissão,

6.° a commissão,
7.° o dispêndio para a acquisição de valores.
Em uma palavra, sem importar a origem, civil ou commercial, tudo quanto pôde ser reduzido a
dinheiro ou exprimil-o, alimenta a conta corrente. 2
Esta doutrina está consagrada por julgados 3
que por certo hão de concorrer valiosamente para
que a jurisprudência affirme, sem discrepância, a
procedência de taes postulados.
25 Conhecido como está o caracter jurídico
da conta corrente, cumpre mostrar a sua funcção
económica.
2C. E' por meio do cheque que a conta
corrente tem movimento mais útil, activo e
efficaz. 4
O cheque (cheK) deve sua origem ás praticas
1 Éléments d'économie politique pag. 29.2 Vide Kuben de Couder — Dictionnaire de droit commercial
Tb. compte-courattt ns. 26 e 27.
3 Vide infra n. 92.
•í Vidari Oh. cit. ns. 2354 f e 2559.
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II. Designação do banco ou banqueiro em que
existe a conta corrente, a que serve o cheque;
III. Declaração por extenso do sen valor, e sempre superior a 50$000.
IV. Assignatura do passador.
Deve o cheque ser apresentado no prazo de
três dias contados da sua data, sob pena de perder
o portador o direito regressivo contra o passador :
Decr. n. 3323 art. 1°§10, infíne.
30. Em Inglaterra é usado o cruzamento
(crossiny] do cheque, o que consiste em duas linhas
transversaes e parallelas nelle traçadas; os francezes
o denominam barrement.1
Ha dous modos de cruzar: o geral ou em branco
e o especial ou nominativo; no primeiro, escreve-se
entre as linhas transversaes e parallelas a formula1—
e companhia ou a sua abreviatura (& C.a), empregando-se ou omittindo-se as palavras não negociável
(notnegociablé)oii somente duas linhas transversaes
e parallelas; no segundo, 6 escripto transversalmente o nome do banqueiro.
O cheque assim cruzado importa aviso de que
o banqueiro, contra quem é passado, só o deve pagar
a outro banqueiro; de sorte que neste caso, o valor
do cheque não é pago em numerário, mas 6 compensado em liquidação.
MODELO DE UM CHEQUE CHU&ÍDO GERAL OU Eli BRANCO

19 ãe Julho ãe 1886
AO

Pague o Bai
ãe dez centos
conta.
. Rs. l&ÍQOO

ao portador a quantia
levará a delito de minha,

JÚLIO EENATO.
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Este systema tem a vantagem de tornar infructifero o apossamento criminoso de tal titulo.
Estas e outras instructivas informações encontra-se em Thomas Barclay.1
31. Vê-se, pois, que o cheque fraternisa coni
a lettra de cambio, mas delia se distingue por mais
de uma differença.
Como na lettra, o cheque tem —
quem o assigne,
é escripto2,
tem valor declarado,
á vista,3
pessoa determinada ou ao portador,
Mas, separa-se da lettra em—
depender de provisão de fundos disponíveis,
ter prazo que não exceda de três dias,
não ter acceite,
ser instrumento de pagamento, quando a
lettra é instrumento de credito,
ser passado no mesmo logar,
ter sello fixo de 100 réis.
Assim que, o moderno molde da conta corrente, como contracto, devia, para seu complemento e mais amplo desenvolvimento, dar origem á
nova e evolutiva combinação do cheque, impulsor
útil e activo do prodigioso movimento da conta
corrente.
32. O engenho humano não pára, e quando o
1

Obra traduzida por Dainville cap. 24.
2 Vide a formula a pag. 27 nota 4.
3 Alguns paizes como a Hespanha, Pjrtugal, Baliria, Cilili,
Peru e Colômbia estabelecem a regra contraria.

31

CONTRACTO DE CONTA CORRENTE

CONTRACTO DE CONTA CORRENTE

estimulam as necessidades, que o commercio intelligente desperta, mais largos são os horizontes que
se. rasgam, como por encanto, á industria expansiva por excellencia.
Disto dá inequivoco testemunho a creação do
clearing-house, adoptado em varias praças commerciaes.
A idéa do clearing-house, casa de liquidação,
foi de alguns banqueiros de Londres em Lornbartstreet, no anno de 1780.
Em espaçoso aposento de uma casa, estão collocadas varias mesas, com tantas gavetas quantos
banqueiros são ahi recebidos.
O empregado de cada banqueiro ahi vae duas
vezes em cada dia útil, pela manhã e á tarde; colloca
os effeitos, especialmente os cheques que tem, nas
gavetas dos banqueiros, aos quaes dizem respeito,
recebendo de outros os effeitos de outros bancos,
mas concernentes ao banqueiro que elle representa,
depois de verificados e acceitos os créditos em movimento ; são balançadas, no fim do expediente, as
contas ; apura-se o saldo quasi sempre insignificante, em vista principalmente das sommas compensadas; e tudo isto se opera, sem que se desembolse
numerário; pois, a administração, composta de
seis membros, incumbe-se de expedir títulos de trespasso, espécie de. cheque sobre o banco, onde cada
banqueiro tem a sua conta corrente.
Graças a esse prodigioso invento, movem-se
sornmas avultadissimas, sem locomovei' dinheiro,
com economia de tempo e sem os perigos que acompanham de ordinário as remessas de quantias. Não
se leva moeda alguma para o clearing-house, sendo
consignadas, na conta do dia subsequente, as differenças menores de cinco libras esterlinas.
33. Para o expediente dos negócios da

província, existe uma instituição intermediária *
Country-clearintj.
Dando conta do modo por que funciona esta
instituição, diz Touzaud 1 —um banqueiro de Falmouth recebe de seu cliente um cheque sobreum banqueiro de Lutterwoth e o remette a seu
agente em Londres. .Este agente leva o effeito
ao Country-clearing c o entrega ao agente do
banqueiro de Lutterworth, cujo nome está impresso no cheque. Este ultimo agente não credita pela importância immediatamente o primeiro,
como faria se se tratasse de um cheque pagável
em Londres, mas envia a Lutterworth o effeito que
volta com ordem de debitar por elle o sacado. Só
então 6 que o agente do banqueiro de Lutterworth
paga ao agente do de Faltnòuih, remettendo-lhe um
saque : assim 6 que o cheque passado sobre a província é substituído por um sobre Londres. Não
somente o Country-clearing, facilitou a apresentação
do effeito, como ainda, transformando-o, proporcionou o pagamento por compensação.
Para expedir pelo correio, com segurança, um
cheque ao Country-charing, accrescenta Touzaud,
o portador tem o cuidado de cruzal-o (crossing),
evitando assim as consequências do extravio.
.'Jí. Em França, existe a mesma instituição,
sob a denominação chambres áe compensation, exislindo também na Allemanha, Itália, nos EstadosUnidos do Norte da America, prestando os mais
efficazes e prestimosos eaixilios ao amplo gyro dos
negócios.
*
3*>. Com razão, pois, se diz que a conta corrente envolve economia de tempo e espaço: de
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J'Obra cií. pag. 171.
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tempo, porque, por simples lançamentos de debito e
credito, evita-se o movimento de dinheiros ou valores, o que levaria muito mais tempo; de espaço,
porque, com aquelles lançamentos, evitam-se transportes de numerário, mercadorias e outros elementos formativos da conta corrente, além da vantagem de evitar o desvio accidental ou criminoso
que pôde occorrer na remessa desses valores, e a
de fazer desde logo correr juros : o que tudo torna
bem salientes as vantagens do contrato de conta
corrente.

•conta corrente dependem da vontade dos contra ctautes em estabeleeel-as.
Essa vontade pôde ser expressa ou tácita :
nihil iníerest animus declarelur vcrbis an facto.
Pôde ser ratificada depois do começo das
respectivas operações : rafihabiiio mandato cequiparatur.
40. A prova 1 dos contractos commerciaes
se faz :
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Condições subjectivas
36. Podem fazer o contracto de conta corrente todos os que estão in bonis, isto é, os que
têrn a livre administração de sens bens.
37. Os correntistas podem ser commerciantes
ou alheios á profissão do commercio.
38. A intenção de estar em conta corrente é
indispensável, para que exista esse contracto e delle
defluam os corollarios juridicos : in idem placitum
consensus.
Portanto, o fallido, o menor, o interdicto a
mulher casada, sem autorização do marido, não
podem celebrar o contracto de conta corrente. .
A capacidade para fazer este contracto é essencial na sua formação e permanência. 1

Condições formaes
39. A iniciação e movimento das relações da
Feitu, obr. cit. n. 81.

por escriptura publica,
por escripto particular,
por certidões e notas dos corretores,
pôr correspondência epistolar,
por livros commerciaes,
por testemunhas, não excedendo de quatrocentos mil réis o valor do contracto.
Outras provas, 2 além destas, são admittidas,
em juízo commercial, para constatar factos juridicos, quaes são :
a confissão judicial,
o juramento suppletorio,
o juramento in-litem^
as presumpções,
o arbitramento,
as vistorias, nas quaes se comprehende o
exame de livros.
As mesmas provas são admittidas perante a
jurisdicção civil, notando-se que a prova testemunhal não é admissível em contractos que rezem
i Cod. do Commercio arts. 122 e 123, Keg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850, art. 138 §§ l, 2 e 3.
!
Keg. cit. parte l tit. 3 cap. xii.
5
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obrigações pessoaes, cujo valor seja superior a.
um conto e duzentos mil reis.1
41. No contracto de conta corrente, pôde ser
estipulado prazo ou ser este por tempo indeterminado.

4(>. Das decisões administrativas, em matéria
de sello, multa e revalidação, cabe recurso, no prazo
de trinta dias, para o tribunal do tliesouro e'para as
thesourarias provinciaes, consultadas as alçadas e a
competência da repartição fiscal que proferir a
decisão. 1

35

Condições fiscaes
42 . A conta corrente paga sello proporcional
pelo saldo existente, apôs o seu fechamento, na
proporção seguinte —até200$>000—200 réis; dahi
para cima, por mais cada valor de 200$000 ou
fracção desta soturna, 200 réis ; sendo o saldo de
mais de conto de réis, paga por conto de réis ou
fracção, mais 1$000. Este sello é de estampilha 2 ,
bem como o addiccional de cinco por cento, quando
o saldo for superior a 2$>000.3
43. O sello devido é pago antes de ser ajuizado o saldo da conta corrente 4 ; e é competente
para inutilisar a estampilha o escrivão do sello ou
qualquer dos signatários, antes de ajuizada a conta. !
44. A falta de pagamento do sello ou a iriutilisação da estampilha por pessoa incompetente,
importa a obrigação de prestar a revalidação, a qual
se effectua pagando-se o decuplo do sello devido.6
45. O sello de estampilha em caso algum se
restitue, salvo o direito de indenmisação contra
quem proceder lesivamente. 7

Effeitos do contracto de conta corrente
47. São effeitos do contracto de conta corrente:
1 A disponibilidade dos valores, remettidos
em couta corrente;
2 Os juros reciprocos;
3 A novação;
4 A compensação ;
õ A indivisibilidade.

Disponibilidade dos valores

1

Alvará de 30 do Outubro de 1793.
2 Decr. n. 8946 de 19 de Maio do 1883 tabeliã A ns. 5 e 20.
3 Dccr. n. 9593 de 7 de Maio de 188G arts. l e 2, Av. n. 54, de15 de Julho de 1886.
l Dee. cit. art. 31 § 2 n. 2.
5 Dec. cit. art. 16 § 2 n. 9.
e Dec. cit. arte. 33 e 35.
' Dec. cit. art. 55.

f

48. Da definição" 2 que demos do contracto de
conta corrente, deprehende-se, como um de seus
effeitos immediatos e lógicos, o direito, por parte do
recipiente, de livremente dispor dos valores, remettidos em conta corrente. Este effeito suppõe
a transferencia da propriedade sobre os valores
contados.
i Dec. cit. art. 51.
1
Vide supra n. 6
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49. Inspirando-se na doutrina romana, Feitu
estabelece três condições necessárias, para que se
dê a transferencia da propriedade dos valores assim
remettidos, quaes são:
I. O animo de transferir essa propriedade, de
uma parte ; e da outra, a intenção de recebel-a em conta corrente ;
II. A justa causa da transferencia dessa propriedade ;
III. A tradição dos valores remettidos.
50. E' indispensável a vontade de transferir
o domínio dos valores remettidos; e essa intenção
deve ser provada.
Se a remessa é feita para um fim determinado,
o valor, delia objecto, não pôde entrar na conta
corrente ; e portanto, desse valor não pôde dispor
o correntista que o recebe: a prova desta exclusão
incumbe a quem nella tem interesse.
A prova da intenção de estar em conta corrente, pôde ser expressa ou presumida. 2
Para se conhecer esta intenção, muita significação tem o facto dos contrahentes posterior ao contracto e que com seu principal objecto tenha relação.3
51. A justa causa, no dizer de Mackeldey,4 equivale ao acto legal que serve de base ao direito sobre
a propriedade da parte daquelle que a recebe, importando pouco que as partes tenham em vista diversa
causa, comtanto que tenham realmente a acorde
intenção de transmittir a propriedade da cousa.
i Ob. cit. n. 102.
* Reg. n. 737 de 25 de Norembro de 1850 arts. 187 e 188.
3 Cod. do Comm., art. 131 n. 3, Sebiret et Carteret, ob. e lug.
cits. n. 12.
* Manueí de droit romain § 288.
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Assim que, a vontade dos dous correntistas,
um de transferir e o outro de receber a propriedade dos valores remettidos, eis o que constitue a
justa causa, translativa da propriedade desses valores.
Essa vontade deve ser racional e livre, isto é,
devem os contractantes ter a capacidade legal e a
livre disposição de seus bens.
52. A tradição, ou a passagem dos valores
. para a posse do que os recebe, é condição indeclinável e fundamental do contracto de conta corrente;
pois, sem ella a conta corrente não se alimenta, não
tem o movimento que lhe dá existência.
Feitu 1 resume a théoria da transferencia da
propriedade dos valores, enviados em conta corrente, dizendo: esta propriedade é transferida,
porque tal é a vontade das partes; o que manifesta e justifica em direito esta vontade é a justa
causa, é a conta corrente, titulo translativo da propriedade ; o que realisa esta vontade, o que a põe
em execução, é a tradição.
Releva notar que são os valores que correm na
conta; e, portanto, a remessa de objectos e de
efíeitos commerciaes figuram na conta corrente,
pelo seu valor e pelo que possam liquidar —pró
solvendo e não pró soluto.
Daqui vem dizerem alguns escriptores2 que a
propriedade das remessas pôde ser transferida
immediata ou mediatamente.
53. A este effeito do contracto de conta corrente se liga a clausula—salvo embolso.
Por esta clausula, só se opera a transferencia
do valor remettido ao recipiente, quando por este
-!0b. cit., n. 114.
2
Delamarre et Lê Poitvin, Droit Commercial t. 3 n. 330.
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embolsado, o que importa um beneficio, em seu
favor instituído, e do qual pôde fazer livre uso.
Assim que, emquanto não é pago o effeito
mercantil sacado contra terceiro e enviado pelo remettente em conta corrente, ao recipiente não se
entende transferida a propriedade do referido
valor; o que mutatis mutandis se verifica em relação a qualquer artigo, cujo valore dependente de
reducção a dinheiro corrente.
54. Na conta corrente, diz muito bem Noblet,1
não se pôde dizer que o cessionário siga a fé que
assiste ao cedente: as remessas são feitas sem prdvio
exame do mérito dos títulos e muitas vezes esse
exame contrariaria o fim da conta corrente — a
simplicidade e a celeridade das operações reciprocas, maxime em correspondentes de diversas
cidades.
O tribunal de cassação da França definio a
clausula salvo embolso, (sauf encaissemenf) assim :
—a convenção pela qual as partes estipulam que
terceiro, em favor do qual se endossa, não se constitue devedor do valor remettido, senão no caso
de embolso.
Acceitando esta definição Feitu 2 diz que
o embolso pôde ser definido, o facto da parte do
recipiente de haver realisado definitivamente o
valor do effeito, de modo a não ficar exposto mais a
qualquer reclamação, em razão desse valor.
55. Podendo ser parcial ou total o embolso,
é consequente que, nessa conformidade, pôde ser
utilisado pelo recipiente o beneficio da alludida
clausula, e uma vez delle haver aproveitado, não
pôde mais do mesmo abrir mão.
1 Ob. cit. pag. 73.
2 Ob. cit. n. 146-
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56. Em sua essência, é esta clausula uma con•dição resolutoria, inherente ao contracto bilateral
da conta corrente.
57. O direito ou obrigação é condicional, quando
subordinado a um acontecimento que pôde ou não
vir a existir. E' resolutiva a condição, quando concebida de modo que o acontecimento faça cessar o
direito adquirido ou a obrigação contrahida. 1
58. A clausula—salvo embolso pôde ser expressamente estipulada ou repellida, sobre ella
podendo também os eorrentistas guardar silencio.
59. Quando as partes manifestam acordemente a sua intenção, acceitando ou repudiando essa
'dausula, deve ser cumprida a estipulação, á qual não
resiste o direito : pada servanda sunt ou como diz
o aphorismo pátrio 2 —contracto recebe força da
convenção das partes; e, portanto, declarada a
•clausula, é fora de duvida que não pôde entrar na
conta corrente o valor que não for realisado ; assim
como, excluída ella, o correntista que recebe o valor
retnettido, delle fica senhor e sujeito a todas as
suas consequências — rés perit domino.
60. Se os correntisías, pordm, não são claros
•ou não manifestam a tal respeito sua intenção, como
nos dous casos precedentes, essa clausula deve
ser subentendida de pleno direito. Eis aqui porque
se diz que a dita clausula é da natureza, sem ser da
essência da conta corrente.
61. Ha quem conteste a admissibilidade desta
clausula, porque attenta contra os effeitos do endosso, meio de transferir títulos pagáveis a ordem. 3
t Corrêa Telles, Digesto Portuguez t. l ns. 58 e C4.
* Nogueira Coelho, Principias de Direito n. 155 p. 30; Cod. do
Comm., art. 126.
3 Cod. do Comm., arts. 360 a 364.
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G2. Esta objecção carece de procedência, por
isso que, não são os títulos que alimentam e imprimem movimento â conta corrente, mas os respectivos valores ; justamente porque, o valor do effeito
mercantil depende de seu cumprimento, pelo pagamento no prazo fixado, ou como diz Massé", * a
realidade do credito está subordinada á realidade
da remessa.
63. Henri Da suggere uma formula algébrica
para equilibrar a conta corrente, eliminando-se,
pelo estorno, o valor que não deve continuar a
figurar no credito, a qual é: a-j-b — b — a.
Se, pois, taes valores não se tornam uma realidade, não podem figurar na conte corrente; e
quando tenham nella sido contemplados, é licito ao
recipiente estornal-os.
(i4. Coherentemente diz Feitu 2 —se a remessa,
cuja propriedade é transferida, tem um valor actual,
é levada a credito actual e definitivo ; se tem valor
eventual, é apenas provisoriamente creditada ; se o
effeito não é pago em seu vencimento, e denionstra-se
assim que a remessa era nominal e illusoria, torna-se
nominal e illlusorio o credito que deve desapparecer: a mesma condição resolutoria elimina a propriedade de um titulo sem valor, bem como o
credito que só a um valor real devia ser irrevogavelmente ligado. Não se pretenda que ao recipiente
só assista a acção eru garantia contra o endossante ; pois, se isso tem logar ordinariamente, não
se dá o mesmo quanto á conta corrente, na qual a
remessa é levada á credito, que no pensamento dobanqueiro, do negociante, não deve corresponder

senão a uma remessa útil e valida ; de outra sorte,
seria o caso de repetir com Massd que a conta
corrente se converteria em instrumento de decepção.
O mesmo escriptor* accrescenta : o recipiente
que invoca a condição—salvo embolso, não exercita
lima acção; o effeito desta condição é que aquelle que
recebe a lettra de cambio não se torna devedor de seu
valor senão no caso de embolso; por isso é que elle
livra-se da obrigação de contar este valor,se o effeito
não for pago; eis a traducção, em uma formula j u ridica, dessa máxima:—entrada em conta corrente
não se dá, salvo a reentrada. 2
G*>. Figura Feitu duas hypotbeses : uma, em
que o recipiente dos effeitosnão os negocia; e outra,
em que os negocia; c resolve, quanto á primeira hypothese, que se o recipiente quer utilisar-se do beneficio da clausula—salvo embolso, deve limitar-se
a usar dos meios necessários á conservação dos direitos do remettente, restituindo-lhe os saques e avisando-o do estorno feito ; assim não procedendo, isto
é, se como portador do titulo, acciona o remettente,
então mostra que embolsou o valor, pela regra —
gui actionem habet ad rem recuper-andam, rem ipsam
habere videtur ; além do que, viria a ter elle a cousa
e o seu preço. Se, em vez de agir contra o remeltente dos títulos, o recipiente destes vai contra
os outros co-obrigados, faz o douto escriptor uma
sub-distincção, isto é, se os co-obrigados por sua
vez procedem contra o remettente progressivamente,
é evidente que é como se o próprio remettente fosse

i Ob. cit. n. 97.
z Ob. cit. n. 139.

iQb. cit. n. 142.
2 Entrce en compte courant n'est donnée que sauf rentrée, máxima attribuida a Delamarre e Lê Poitevin,
s A theoria exposta por Feitu declara ter sido produzida pelos
redactores do Journal du 1'aluiti t. n de 1848, p. i.
C
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accionado, termos em que, não tem cabimento o
estorno ; se os co-obrigados são accionados antes
do reraettente, como contra este não recahe então
acção alguma, tem logar o estorno, justificando o
não pagamento dos effeitos, restituindo-os e mostrando que acautelou quanto devia, sendo-lhe licito
debitar o remettente pelos gastos de protestos e
outros, que possam haver.
Na segunda hypothese, aquella em que o recipiente negociou os títulos, tem ainda logar o beneficio da clausula ; porquanto, o titulo, que era condicional, ao passar para as mãos do recipiente, não
podia mudar de natureza, por ter sido negociado ;
se, pois, voltam-lhe elles por falta de pagamento, é
absolutamente como se não tivesse havido a negociação ; sob esta rubrica considera o mesmo escriptor três casos e são: 1°, aquelle em que não
sendo pagos os títulos, o portador acciona o recipiente, se este os paga, acha-se na situação prevista,
do que não os negociou e a solução è conhecida ; o
2°, em que o portador dirige-se só ao remettente, este
é forçado a embolsal-o, então nada soffrendo o
recipiente, subsiste o credito do remettente; o 3°,
emfim, no qual o portador volta-se contra o remettente e o recipiente, conforme for aquelle ou este que
pagar os títulos, assim será a respectiva solução —
conforme as precedentes indicações ; se os dons
pagarem, o credito do remettente não irá além da
soinma que houver sido paga. 1
Estas soluções são juridicas, estabelecendo um
corpo de doutrina acceitavel.
66. As relações de direito, assim definidas;
visam as condições normaes dos correntistas, quando
i A theoria exposta declara Fcitu ter extraindo de uma nota dos
redactores do Journal du Pulais, t. II, 1818, p. 1.
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m bonis ; podem, entretanto, sobrevir incidentes,
como o da fallencia, que de ordinário origina situações complicadas ; quem, porém, estiver certo dos
princípios dominantes da matcria, tem o justo critério para aferir o valor das hypotheses occurrentes
e provel-as do necessário remédio • cumprindo não
perder de vista que, se a fallenciafaz cessar o movimento da conta corrente, não tem, entretanto, a
virtude de transformar as relações de direito, nem
de alterar os principies que as regem.
67. Não obstante, ha quem pense diversamente, propondo soluções singulares, sob fundamento
emboraespecioso; 1°, que a massa fallida deve ser reputada terceiro, alheio ás compensações produzidas
pela conta corrente; 2°, que, sendo a igualdade a
primeira lei das fallencias, não se deve conceder
melhor contemplação ao correntista recipiente.
Quem attender, porém : 1°, que a massa só
pode reclamar, como terceiro, contra actos lesivos,
em fraude de credores; 2°, que estornando-se o valor
de um titulo, não pago em seu vencimento, apenas
executa-se o contracto, reequilibrando-se a conta e
não compensando, terá destruído a adversa opinião.
Registraremos aqui um aresto do tribunal de
cassação da França de 10 de Agosto de 1852, que
confirmou uma sentença do tribunal de appellação
de Paris, por occasião da fallencia de Lombard.1
Disse aquelle Tribunal :
Visto que estabeleceu o julgado impugnado haver entre as partes um contracto de
conta corrente; que, segunda as disposições
dosarts. 1135 e 1160 do código civil deve-se
supprir nos contractos as clausulas usuaes ;
Vid. Dalloz,—Eecutíl ferio dique an 1872 p. I pag, 77,
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Que conforme estes princípios, deve-se
supprir no contracto de conta corrente a estipulação subentendida que o banqueiro que
recebe effeitos em conta corrente não osacceita
a credito do remettente senão pelo valor do
seu embolso, sendo que o credito do remettente é provisório e condicional até esse embolso, pelo que a importância de valores não
pagos no vencimento é estornada (contre-passêe]
e levada ao debito do remettente, para extinguir o effeito do credito provisório;
Que é certo, nos termos dos art. 443 e
seguintes do Cod. do Commercio, que o julgamento declarativo da quebra detém e fixa a
situação do fallido no dia da abertura da falleucia e impede desde então qualquer compensação entre sommas que possam a esse
tempo ser devidas ao fallido e as que possa
elle dever a seu tempo, principio este que não
obsta á execução de convenções que não modificam o titulo creditorio em razão de acontecimentos ulteriores senão porque segundo essas
convenções, elle não tinha, na época da
declaração da quebra, senão um caracter condicional e provisório;
Que a declaração da quebra não pôde
ter por effeito tornar puro e simples um titulo
creditorio de natureza condicional;
Que em conformidade com o que dispõe
o art. 136 do Cod. do Commercio, a propriedade de um effeito de commercio se transmitte por endosso, mas que esta regra não
poderia impedir o effeito das convenções pelas
quaes as partes determinaram que terceiro,
em favor do qual se faz um endosso, não se
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constitue devedor do valor remettido senão
quando embolsado;

.

Além desta luminosa decisão, outras tem sido
proferidas, abundando em idêntica doutrina, concorrendo assim para que a jurisprudência da
França, se firme, haurindo da arte plástica, que
forma a sua essência, os elementos formativos da
construcção jurídica, sem praticar excesso de
poder, sem nada crear, mas exercendo analyse
critica e adoptando uma interpretação, não das
palavras, mas das idéas do legislador.1
68. Em Feitu 2 encontram-se minuciosas
indagações sobre hypotheses que se podem dar,
conforme se tratar da quebra de cada um dos correntistas ou de ambos; cujas soluções, porém, são
obvias, desde que se tiver em lembrança os princípios dominantes, quaes são :
1 A clausula — salvo embolso— importa
uma condição resolutoria ;
2 Essa clausula exprime o reequilíbrio da
conta, nas suas fluctuações de debito e
credito ;
3 Só o recipiente pôde prevalecer-se do
benefício, a essa clausula inherente ;
4 Essa clausula, sem ser essencial, é natural
em todo o contracto de conta corrente,
devendo por isso ser subentendida, quando
delia não se fizer objecto de ajuste expresso.3
i Cf. von Ihering Ob. cit. T. III §§ 44 e 46.
z Ob. citada.
3 O art. 345 do Código do Commercio da Itália estabelece cfue
a inscrjpção na conta corrente de um effeito de commercio ou outro
titulo creditorio presume-se feita sob a condição «salvo embolao •
—si presume f alta sotto condiziam « salvo incasso. »
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69. Da transferencia da propriedade dos
valores em conta corrente, são oriundos os seguintes
corollarios :

esse valor da conta, o que poderia ser determinado por sentença do juízo competente, mediante
o processo legal, de que trataremos ulteriormente.
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1 A extincçfio do direito de reivindicação
por parte do remettente ;
2 O direito do recipiente, de livremente
dispor dos valores remettidos.
O correntista, querernette os valores em conta
corrente, despoja-se irrevogavelmente, na pliase de
Ruben de Couder1, desses valores, dos quaes cessa
de ser dono ; e portanto, não os pôde mais rehaver ; outra intelligeneia destruiria a essência do
contracto de conta corrente.
Semelhantemente, se o recipiente ficasse privado da faculdade de livre disposição desses valores, faltaria ao contracto de conta corrente a sua
impreterivel base ; pois, não haveria a transferencia
da propriedade.
70. Alguns escriptores dam como effeito da
transferencia da propriedade dos valores, o seo
lançamento a credito do remettente, feito pelo
recipiente : pensa assim Vidari. 2
Não consideramos que seja esse um effeito da
conta corrente, mas um dever genérico que corre a
o todo commerciante ; pois que, impõe-lhe a lei3 a
obrigação de escripturar com individuação e clareza
todas as operações de commercio, effeitos mercantis
que passam acceitar, abonar e em geral tudo quanto
receber e despender de sua ou alheia conta.
Nem a omissão do lançamento a credito do remettente do valor, em poder do recipiente, excluiria
1 Ob. cit. n. 33.
2 Ob. cit. 257Í).
3 Vide Cod. da Com. art. 12.

Fluência de juros recíprocos
71. Outro effeito do contracto de conta corrente é produzir juros recíprocos.
72. Não estão de acordo os escriptores
sobre este assumpto.
Uns, como Noblet2, Feitu3, H. Da 4 , Massé5,
Vidari 6 , Boistel 7 entendem que os artigos da conta
corrente vencem juros ipso jure; outros como Scbire e Carteret 8 distinguem, opinando que correm
os juros de pleno direito na conta corrente comxnercial e não na civil.
73. Os códigos também divergem.
O código do commercio da Itália art. 345
n. 3 admitte que corram juros sobre os artigos inscriptos na conta corrente, a debito do recipiente.
O código do commercio de Portugal, no art.
289, estabelece que « aos commerciantes é dado
contar reciprocamente juros mercantis sobre as respectivas parcellas de suas contas correntes, sendo as
1 yjde Acções que nascem da conta corrente n. 136.
2 Du compte couraut n. 136.
3 Ob. cit. n. 100.
4 Ob. cit. n. 119.
i Ob. cit. n. 2773.
6 Ob. e n. cits.
i Pi-écis de droit commircial n. 8S5.
8 Ob. e 1. cit. n. 54.
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partidas certas e liquidas, sem embargo de não
haver precedido interpellação alguma a esse respeito ».
O código allemão, no art. 291, dá ao credor,
por saldo de conta corrente, direito a juros desde
o fechamento dessa conta, e manda que se feche a
conta uma vez por anno, salvo convenção contraria.
O nosso código commercial manda contar
juros nas contas correntes, embora não expressamente estipulados, comtanto que sejam reciprocamente lançados sobre as parcellas de debito e
credito das mesmas contas: arts. 253 e 254.
74. Se em geral concordam os commercialistas no vencimento de prémios ipso jure, como effeito
do contracto de conta corrente, ha todavia não pequena divergência, quanto ás razões que o justificam;
querendo cada qual explicar, pelo systerna adoptado
na caracterisação da conta corrente, a origem lógica
dos juros: 6 o effeito do prisma que imprime ainfluencia do colorido no objecto, atravez do qual é visto.
Assim é que, uns entendem que os juros são
devidos, porque, o recepiente é mandatário, o qual
deve juros pelos adiantamentos que lhe são feitos;
outros porque, esses adiantamentos significam um
mutuo obrigado a juros; diversos porque, os dinheiros
remettidos são objecto de um deposito irregular.
75. As considerações que fize.mos, quando buscámos mostrar e natureza do contracto de conta
corrente, que reúne todos os elementos formativos de
um contracto sui generis, dispensam-nos de discutir
mais detidamente a improcedência de taes razões1
Se, como demonstrámos, os valores em conta
corrente, passam para a propriedade do recipiente,
Vide ns. 4 e seguintes.
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que delles pôde livremente dispor ; é evidente que
esses valores não passam para o que os recebe, a
titulo de mutuo, mandato, ou deposito, o que seria
manifesto contrasenso.
E' da regra do commercio, diz muito bem
Noblet J que toda a espécie de operações deve ter
um producto útil e real; ninguém comrnercia para
praticar actos de mera beneficência, se não de lucro
captando.
Os juros, que correm, em favor do que remette
valores em conta corrente, são uma legitima compensação, pela transferencia dos mesmos valores.
7(>. No contracto de conta corrente entre não
commerciantes, predomina o mesmo principio sobre
juros ; por quanto, se o contracto de conta corrente
tem o seu molde nas praticas do commercio e nas
leis que lhe prestam base, é rasoavel que, a constituírem as relações juridicas da conta corrente pessoas que não são do commercio, se regulem essas
pessoas pelas normas conhecidas no commercio,
livres do arbítrio que conduziria á anarchia.
E' esta a sã doutrina ensinada pelos annotadores 2 do código do commercio allemão.
77. O direito offerece mais de um exemplo,
que pôde servir de critério, nesta maneira de ver ;
assim é que a sociedade anonyma pôde ter por objecto matéria, civil, mas para ser organizada depende
dos meios que a legislação commercial estabelece. 3
78. E' ampla a faculdade de contractar em matéria de juros, amparada pela lei de 24 de Outubro de 1832; portanto, podem as partes estipular
i Obra citada n. 135.
z P. Gide, J. Finch, Ch. Lyon-Caen, J. Dietz—ao art. 291.
3 Vide a lei n. 3150 de 4 de Novembro de 1882, art. l e Dec.
já. 8821 de 'M de Dezembro do mesmo anão arts. 2 e 22.
7
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sobre o capital os juros que quizerem e até
excluil-os da conta corrente ; não havendo ajuste,
prevalece o juro da lei, que é de seis por cento ao
anno. *
O nosso código do commercio, art. 253, veda o
juro de juro, que é o anatocismo, o que não comprehende a accuruulação de juros vencidos aos saldos de
contas correntes de anno a anno.
Este regimen, além de dar melhor satisfação ao
reclamo da liberdade de contractar, tem o mérito
de evitar as contestações que suscitam-se em paizes.
como a França, onde não é licito exigir mais de seis
por cento em transacções commerciaes e nas civis,
cinco.
79. Todos os artigos insertos na conta corrente vencem juros, incluídos os gastos feitos para
o embolso dos effeitos remettidos: este é o geral
sentir.
80. Os juros correm, em favor do correntista
creditado, desde o dia em que seu correspondente
recebe os valores remettidos ; quando ha estorno,
ou ha desembolso de qualquer espécie, contam-se os
juros das datas respectivas até o fechamento da conta,
isto é de genérica acceitação.
81. Em alguns estabelecimentos bancários
costuma-se fazer a conta dos juros annuaes, dandose a cada anno 360 dias em vez de 3G5, que, sideralmente tem.
Esta pratica filia-se a um decreto da Convenção
nacional da França que assim o determinava, cuja
razão de ser, mesmo para França, cessou, como tem
proclamado seus tribunaes.
Hoje por simples facilidade de calculo, commummente no commercio se dá a cada mez trinta

CONTRACTO DE CONTA CORRENTE

dias exactos ; mas, este estylo attenta contra a verdade do calendário gregoriano, sem vantagem apreciável ;pelo que, é esse estylo digno de ser repellido,,
sendo para respeitar a divisão conhecida de cada
anno em 365 dias.
82. O calculo dos juros faz-se com facilidade,
pelo emprego do methodo dos divisores fixos, de
que trataremos na segunda parte deste trabalho. 1
83. Não se deve confundir o juro com o direito de commissão : esta é uma remuneração perfeitamente justificada porFeitu 2 , quando diz:« uma
cousa é este direito,e outra é o juro; o juro para cada
um é o producto legitimo da collocação de seus
fundos, é o aluguer, o fructo do dinheiro; mas, se
uma das partes dá passos, consumindo tempo e trabalho no interesse de outrem, então um direito de
commissão é-lhe devido, é uma remuneração equitativa de seu trabalho, mercês laboris, uma indemnização de suas fadigas e cuidados; comprehende-se esta
indemnização, sobretudo no commercio, cuja máxima
é nada por nada; e é evidente que no commercio
bancário, essa remuneração constitue uma verdeira necessidade : o banqueiro tem escriptorio, caixeiros, patente, gastos com correspondência, faz despezas geraes ás vezes consideráveis; isto não bastaria
por certo para justificar o direito de commissão; porque, independentemente desse direito, tem elle outros
proveitos; mas corre riscos ; seu ministério obriga-o
a providenciar no interesse de seus freguezes;
votar-lhes tempo e esforço. Fora o caso de dizer com
Scaccia : Et in summa non convenii ut mercaior
qui dat pecuniam pressentem pró pecunia absenli,
ponat operam et sudorem ad aliorum utilitatem.
1 V.ide segunda parte n. 165.

2 Ob. cit. n. 284.
; Lei de 24 de Outubro de 1832, art. 1.
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O juro diz respeito ao dinheiro, a commissão á
pessoa.

Novação
8 í. O contracto de conta corrente tem ainda
por effeito a novação.
8;>. Novar é alterar a obrigação
a) na sua natureza,
6) no seu vinculo.
No primeiro caso, a novação é objectiva; porque, a divida, em si mesma, é que por outra é substituída ou mudada ; no segundo caso, é subjectiva;
porque, entende com a substituição ou mudança do
devedor ou do credor; se o devedor é o substituído,
sem sciencia sua ou contra a sua vontade, é a espécie
expromissio, se é feita com assentimento do devedor,
é a espécie delega tio : tal é a doutrina romana. 1
86. O nosso código não define, mas descreve
a novação, quando no art. 438 diz que ella dá-se :
1,° quando o devedor contrahe com o credor uma
nova obrigação que altere a natureza da primeira ;
2.°, quando o novo devedor substitue o antigo e
este fica desobrigado ; 3,° quando por uma nova
convenção se substitue um credor a outro, por effeito
da qual, o devedor fica desobrigado do credor.
87. A novação é pois um meio extinctivo da
obrigação, differindo do pagamento, como bem diz
Laurent, 2 porque não extingue uma divida senão
1 Digesto L. 46 tit. 2 ; Instituta L. 3 tit. 29 S 3 : Código L. 8
tit. 4 2 ; Gaio II—38-39-111-] 76-179.
2 Príncipes de droit. civil t. 18 n. 242.
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para substituil-a por outra ; daqui vem dizer Da 1
que a novação é facto duplo.
88. A novação tem por princípios dominantes
os seguintes :
1 A capacidade das pavtes contractantes
para novar;
2 Intenção expressa ou tácita de novar;
3 A existência de uma obrigação anterior
valida;
4° Um elemento novo, in posteriore estipulatione novi sit.2
Os dous primeiros postulados filiam-se ao
primordial fundamento de todo o contracto, o consenso mutuo; certo como é que, sem a vontade racional e livre, não lia convenção possível; e o terceiro
prende-se a conhecida regra—pacta quce contra leges
vel bonos mores fiunt, nullam vim habere, indubitati
júris est. 3
89. Tem toda a applicação a exposta doutrina ao contracto de conta corrente, quanto ao
effeito novatorio que delle procede.
Com effeito, o correspondente que envia mercadorias para serem vendidas e ser-lhe creditado
o preço na conta corrente, que tem com o outro
correspondente, faz uma novação ; porque, o preço,
condição do contracto de compra e venda, devido
ao vendedor, passa para o recipiente da mercadoria
e vai alimentar a conta corrente, na qual figura o
credito do remettente, de envolta com os elementos
da dieta conta.
1 Ob. cit. n. 27.
2 Gide, Etude sur Ia novation I. chap. 3 p. 81; Gaio III, 177;
Instituía L. 3 tit. 30 § 3.
3 L--6 Cod. —depactis (L. 2 t. 3).
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Assim. também, o mandato para receber
qualquer valor e ser este creditado em conta
corrente, após o recebimento, passa por uma novação, confundindo-se com os mesmos elementos,
que dam vida a essa conta.
90. O effeito mercantil, que é destinado ao recipiente, transforma-se pela novação, indo figurar
na conta corrente, a credito do remettente.
91. Verificam-se assim as condições, que traduzem a novação.
Na verdade, o valor do effeito de commercio,
o preço da mercadoria, perdem a sua i-azão de ser
especial na relação de direito em que primitivamente se manifestam, para, na conta corrente, apparecerem como valores transferidos ao recipiente e
por este creditados ao remettente ; o devedor do
valor do effeito mercantil, do preço da mercadoria
ou de qualquer outra proveniência, cessam de dever
ao dono do effeito ou da mercadoria, pela numeração da importância respectiva, passando esses
valores a figurar na conta, a debito do recipiente e
a credito do remettente: objectiva e subjectivamente,
pois, opera-se a novação.
92. Contesta-se, porém, que do contracto de
conta corrente resulte a novação, allegando-se que
na conta corrente o que ha é a substituição do credito ao titulo creditorio e que a obrigação primitiva
não perde sua existência, mas sua exigibilidade,
que é apenas uma de suas qualidades.
H. Da1 discute essa impugnação, ponderando
que o titulo creditorio tinha uma existência própria
e baseava uma acção, que já não pode ser intentada.
Esse facto importa novação, por isso que a acção
é inseparável do titulo, a que presta sancção e
i Ob. cit. n. 24.

f

'

55

movimento: podendo-se dizer que onde não ha acção,
não ha titulo creditorio. Se a conta corrente só
eliminasse do titulo a exigibilidade por via de acção,
esta reviveria, no momento em que se tivesse de
balançar a conta; ora, neste momento, em virtude
de que titulo o credor do saldo teria de agir ?
Certamente pelo balanço, pelo saldo da conta,
sempre em razão da conta e não em razão
dos diversos titulos nella successivamente entrados;
não se pôde negar que esses titulos primitivos
desappareceram, para se fundirem no credito, que
os substituio, e que é na verdade uma espécie
de titulo creditorio ou pelo menos um gérmen
de titulo eventual, o que basta para produzir a
novação.
Assim que, se é civil a divida, levada esta para
conta corrente commercial, também torna-se commercial; a obrigação hypothecaria 1 ou pignoraticia,
inscripta pelo credor na conta corrente, que
tem c o m o seu devedor, opera uma novação, pela
qual, essa obrigação perde a sua garantia, para
figurar na dieta conta, como credito chirographario ;
a menos que essa conta não tenha uma garantia
equivalente e expressa ; pois que, é licito garantir a
conta corrente, nos seus movimentos, com uma
segurança fideijussoria ou real; esta doutrina é corrente 2 e tem sido estylada nos tribunaes pátrios.
E' digno de menção aqui o notável julgado do
extincto tribunal do commercio,3 no qual se leni
as seguintes e bem inspiradas phrases :
1 Lei n. 1237 de 24 de Setembro de 1864 <irt. 11 §§ l e 3, Eeg.
n. 3453 de 26 deAbril de 1865. arts. 249 §§ l e 3.
2 Vide Feitu ob. cit. n. 224 e seg.; Noblet ob. cit.
3 Vido Revista Jurídica, redigida pelo autor, aimo de 1866
p. 397.
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«... e tendo inserido em conta corrente o
seu credito pignoraticio, perdera este credito a
sua origem primitiva, sendo que a conta corrente
não é um simples quadro de operações, produz
effeitos importantes e modifica os direitos
primitivos das partes ; e com effeito, segundo
os princípios que regem essa matéria, eminentemente commercial, a inserção de um artigo
em conta corrente tem por effeito operar uma
espécie de novação, no sentido de ficar confundido com os mais elementos da conta o credito
particular, que primitivamente existia, e de não
poder mais ser separado ; não se tem mais em
attenção a sua origem e natureza; todos e
quaesquer avanços, que fizerem as partes,
vão confundir-se na conta corrente para darem
um saldo único, isto é, uma divida nova essencialmente commercial, qualquer que seja a
origem ou natureza dos diversos elementos,
que nella entraram; e é deste titulo que
provêm a acção do credor e não dos diversos
contractos, que produziram cada artigo da
conta corrente... «
Citaremos ainda aqui as jurídicas sentenças
proferidas pelo juízo commercial da 1a vara da
Corte, confirmada pelo respeitável tribunal da
Relação do districto, em causas que patrocinámos.
Em uma delias foi ponderado o seguinte :
«Considerando... que embora se demonstre terem os autores vendido ao pai dos réos um
torreno em Copacabana, que ficou hypothecado para garantia do preço, não é menos
certo que foi innovada essa obrigação, pela inclusão do preço não pago na conta corrente,

CONTRACTO DE CONTA CORRENTE

57

entre aquelles e este ; termos em que aquella
obrigação desapparece para ficar somente a
resultante da referida conta corrente, que
sendo entre commerciantes é mercantil e está
sujeita á jurisdicção commercial : e assim foi
julgado em causa idêntica, movida pelo mesmo
debito contra a viuva Bosisio, de que dá noticia a certidão de fls. etc. »
Na instancia superior, foi unanimemente confirmada a correcta sentença. '
})3. Do exposto são corollarios :
1 O titulo, levado á conta corrente, perde
a sua natureza, a sua prelação e o prazo
do vencimento, para participar da natureza
e vencimento, inherentes á conta corrente ;
2 Se não vencia juros ou se os vencia diversos
dos da conta corrente, passa a ter os desta;
3 Se o prazo da prescripçuo era differente
do da conta corrente, fica sujeito ao desta; 2
4 Os co-obrigados do titulo ficam exonerados
da responsabilidade assumida, salvas as
reservas de direito 3.

Compensação
91. Outro effeito da conta corrente é a compensação .
9,'i. O jurisconsulto Modestino 4 define a
i A íilludida sentença foi proferida em 5 de Novembro de 1885 por um
dos ornamentos da magistratura brazileira, o sr. desembargador Miguel
Calrnon du Pin e Almeida. No Tribunal da Relação conlirrnaram-n'a,
por dçus acórdãos, os illustros desembargadores, Srs. Leal, Trigo de
Loureiro e Carneiro de Campos.
. 2 Vide infra ns. 127 a 132.
3
Cod. do Commercio art. 438.
* Digesto L. l de compensationibus (1. 16 t. 2 ).
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compensação— a contribuição entre si do debito e
credito : debiti et creditl inter se contributio.
96. Esta definição é criticada por Desjar1
dins, por não comprehender senão um lado da
compensação, faltando-lhe a essencial condição de
se tratar de duas pessoas credoras e devedoras, uma
da outra.
97. A Ord. do L. 4, tit. 78 pr. diz—t Compensação quer dizer desconto de uma divida a
outra ; e foi introduzida com razão e equidade,
porque mais razão é não pagar algum o que deve,
se lhe outro tanto é devido, que pagai-o e depois
repetil-o, como cousa, que não era devida. E a compensação ha logar assim na acção real, como na
pessoal, com tanto que se allegue de quantidade a
quantidade » .
98. O nosso código do commercio no art. 439
determina: «Se um commerciante é obrigado a outro
por certa quantia de dinheiro ou effeitos e o credor é
obrigado ou devedor a elle em outro tanto mais ou
menos, sendo as dividas ambas igualmente liquidas
e certas ou os effeitos de igual natureza e espécie,
o devedor que for pelo outro demandado tem direito para exigir que se faça compensação ou encontro de uma divida com a outra, em tanto quanto
ambas concorrerem » .
1)9. Sem mais detido exame da matéria, podemos assentar as seguintes proposições :
l. A compensação tem logar quando as dividas são :
a ) da mesma natureza,
b) liquidas,

c ) exigíveis,
d) mutuamente pessoaes.
2. .A compensação produz seus effeitos, quando manifestada a vontade de compensar, o
que pôde ser amigavelmente feito — é a
compensação convencional; ou em juizo, a
requerimento de uma das partes^—é a compensação judiciaria.
100. A compensação, segundo Desjardins 1
pôde ser feita, quer no momento em que o duplo
pagamento deveria ter logar, abandonando as
partes seus respectivos titulos, quer no momento
em que esses titulos são constituídos, ou em geral
antes dos seus vencimentos, concordando as partes
em não reclamarem o pagamento dos mesmos,
quando se tornarem exigiveis.
101. Todos estes requisitos se realisam no
contracto de conta corrente, já por Dietz 2 definido,
uma prorogação convencional da compensação.
Com effeito i inscrevem-se nas columnas do
debito e do credito da conta corrente, os valores
recebidos e remettidos entre os correritistas, prescindindo-se da origem primitiva desses valores ;
dahi a homogeneidade dos valores, mutuamente
compensáveis ; além disso, a intenção ou animo dos
correntistas, no movimento da conta corrente, fita
justamente o encontro remoto, operando o saldo
resultante do fechamento da conta.
102. Feitu 3 nega ao contracto de conta
corrente o effeito da compensação; porque,
sendo essencialmente fluctuantes os seos artigos,
não podem estes ser considerados exigiveis e
1

i De Ia compensation pags. l e 3.
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ob. cit. pag. 4.

1
3

Citado por Feitu n. 238.
01). cit. 11S. 234 e 23õ.
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liquidos;e porque, importando a compensação a imputação de pagamento, nada é mais opposto ao
pagamento, conforme pensa Nicias Gaillard, do que
a collocação de dinheiro que vence juros.
103. Não procede a objecção : o contracto
de conta corrente só surte o effeito da compensação
real, no seu encerramento ; antes, esse effeito
existe virtualmente; e se ha compensação nos
valores, também se compensam ou encontram os
juros, que reciprocamente decorrem, em favor de
ambos os correntistas.
O nosso código do commercio, no art. 432,
determina que «as verbas creditadas ao devedor
em conta corrente assignada pelo credor ou nos
livros commerciaes deste, fazem presumir o pagamento, ainda que a divida fosse contrahida por
escriptura publica ou particular».
O código do commercio da Itália, no art. 345,
expressamente declara que «o contracto de conta
corrente produz a compensação entre as partes,
até á concurrencia do respectivo debito e credito,
no fechamento da conta, salvo o pagamento da
differença» .
Vidari l sustenta a doutrina adoptada pelo
código italiano, ponderando que no contracto de
conta corrente a compensação não se verifica por
débitos e créditos, singularmente considerados,
mas no seu todo, in massa ed in blocco, isto é,
pela totalidade dos débitos e créditos, lançados na
conta.
104. A compensação, pois, liga-se ao contracto de conta corrente, como um dos seus effeitos,
manifestando-se no seu fechamento, pelo saldo resultante .
1

Ob. cit. t. 5. ns. 2618 e 2619.
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Indivisibilidade
105. Finalmente tem o contracto de conta
corrente por effeito a indivisibilidade.
106. Este effeito consiste, como pensa Boistel,' em que todos os titulos de credito, levados á
conta corrente, perdem por isso mesmo sua própria individualidade, deixam de ter existência distincta, para fazerem parte de um todo indivisível—a conta corrente, nesta constituindo artigos de credito e debito, destinados á formação dos elementos
do saldo final, que é o que exprime e accentua o
valor do titulo creditorio exigivel.
Já dizia Casarregis 2 —ante reditam rationem
nemo creditar vel debiíor dici poíest.
107. Deste effeito da conta corrente emana
o seguinte consectario :
Da conta corrente não pôde ser separado
nem ura dos artigos que a aviventam, seja
para que propósito for; e, portanto, não pôde
qualquer destes artigos—
a) ser arrestado, nem penhorado,
6) ser reivindicado,
c) ser havido como provisão de fundos,
d) ser applicado a qualquer pagamento
especial.
108. A cadeia, que forma a conta corrente
e de que são elos os artigos que nella se inscrevem,
pôde ser scindida; o que tem logar, quando intervém
i Ob. cit. n. 881.
DiscurtUi legales de commercio — disc. XLIII. Samm. n. 28 .
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a fraude ; porque na censura de direito, fraus
omnia corrumpit.
Isto posto, é consequente que não havendo
manobra que conduza á defraudação de terceiros,
a indivisibilidade do contracto de conta corrente
é inexpugnável.
109. A própria fallencia, que tão profundas
modificações induz no regimen das relações normaes do direito, respeita a indivisibilidade do contracto de conta corrente.
110. E' ensinado por commercialistas eminentes,1 que a fallencia não muda a situação dos
correntistas; e se faz cessar o movimento da conta
corrente desda a época da quebra —• impossibilitando a remessa de valores, deixa entretanto subsistir os elementos que nella entraram antes da
quebra e na plena conformidade das condições estabelecidas; assim que, nas circumstancias dadas,
é inadmissível a reivindicação de valores ou reentrada para a massa de valores, recebidos em
conta corrente e em período não suspeito.
111. Alguns escriptores pretendem ver uma
excepção ao principio da indivisibilidade do contracto de conta corrente no facto de terceiro poder
oppôr-se a que a hypotheca, que garante o saldo da
conta corrente, expirado o prazo ajustado, continue
a garantir qualquer saldo superior ao valor do
credito hypothecario, prorogado o prazo do contracto.
Esta opinião, porém, não é sustentável;
porquanto, se as partes contractaram uma garantia
hypothecaria limitada a prazo certo e importando
1
Vide Renouard, Traiié dês faillités et banqueroutes^ t. l,
pags. 333, 334 t. u, paga. 347 e 351; Koussau et Deferi, Code annoté dês faillités et banqueroutes. pg. 105; Bedarride, Traité de faillités et banqueroutes, t. i n. 112; e outros.
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a hypotheca uma preferencia em relação a terceiros; a estes incumbe, zelando os seus interesses e
pugnando por seus direitos, reduzir a garantia ao
saldo que existir, na época da expiração do prazo
ajustado.
Resumindo a doutrina que expende sobre a
indivisibilidade do contracto de conta corrente, em
frente da intervenção de terceiros, Feitu 1 depois de
alludir a algumas decisões judiciarias, indica as
seguintes espécies :
« l. a Aquella, em que terceiros pretendem
que a prorogação de uma conta não lhes pôde ser
opposta, tratando-se de uma hypotheca constituída
para garantir o saldo da conta até uma epocha
convencionada ;
2 . a Aquella, em que terceiros pretendem que
uma doação de bens presentes e futuros, feita por
um dos correntistas, não lhes pôde ser opposta,
porque no momento da doação, o doador era devedor
por conta corrente e disso não fez menção ;
3 a Aquella, em que um dos correntistas é
o que invoca seu direito creditorio, em virtude de
uma conta ainda não sustada, para intentar a acção
paulianna.
Nestes três casos, têm logar o hypothetico fechamento da conta, sem prejuízo da continuação
de seu movimento entre os correntistas.
A medida í|o direito de terceiros está, pois, no
próprio respeito das regras do contracto ; e no dia
em que elles pensarem, não em procederem áparalysação meramente fictícia da conta para a verificação de um facto, mas sim em prevalecerem-se da
conta corrente para delia fazerem resultar um titulo
01). cit. n. 256.
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creditorio, ou a extincção de uma divida, em próprio
proveito, não podem deixar de conformar-se com os
principies recebidos » .

com que seja exigível o que ainda não 6 devido, e
que seja devido o que não 6 ainda exigivel.
As preoccupações do illustre professor desapparecem ante a consideração de que o fechamento
da conta corrente sem prazo, á vontade de um dos
correntistas, obedece á inspiração do regimen da
liberdade de contractar; quem contracta sem prazo
está sujeito â dissolução do contracto, pelo simples
influxo da vontade do outro contractante.
Nesta hypothese, estabelece o nosso Código do
Commercio uma saudável providencia no art. 137,
estatuindo que «toda a obrigação que não tiver
prazo certo estipulado pelas partes ou marcado
no Código, será exequível dez dias depois da sua
data. t
O statim debetur não tem o apparente rigor
da expressão; pois, o próprio direito romano o manifestava : o Jurisconsulto Paulo dizia : quod dicimus... debcre statim solvere cum aliquo scilicet
• temperamento temporis intelligendum est. Qaod dixi
incontinenti ita accipiendum cum aliquo spatio.1
115. Se, porém,as partes fixaram prazo ; antes
deste, só pôde ser fechada a conta corrente por
mutuo consenso dos correntistas in bonis ; nihiltam
naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo
colligatum est?
116. Também a falta de alimento pôde fazer
estacionar a conta corrente.
Quando o saldo é definitivamente exigivel, diz
Noblet, 3 a obrigação do que o deve é cobrir o seo
correspondente por meio de remessas sufficientes
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Fechamento da conta corrente
112. O contracto de conta corrente cessa,
fechado o seu movimento.
113. São causas do fechamento do contracto
de conta corrente :
a)
b)
c)
cí)

a vontade,
a morte,
a interdicção,
a fallencia.

A primeira destas causas é voluntária, as outras são obrigatórias.
114. Quando o contracto de conta corrente
não tem prazo estipulado, a vontade de uma das
partes põe-lhe termo, fazendo encerrar a conta.
Esta é a doutrina do Código do Commercio
da Itália no art. 348 n. 2, da qual se mostra divergente Vidari, 1 que a critica, entendendo que, sem
aviso prévio de uma das partes, não se deve permittir que, a seu exclusivo arbítrio, se feche a
conta corrente, em grave darnno por ventura da
outra parte que não o esperava.
Repugna a Vidari acceitar o principio quod
sine die debetur statim debetur^ porque esse principio rege outra ordem de relações juridicas, ponderando que nem um principio jurídico pôde fazer
i O b . cit. n. 2G21.
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i Digesto L. 105—desolutionibus ( 1 . 4 6 t. 3). L. l § 8° ad
• íegemfalcidiam ( 1. 35 t. 2J.
^ Digesto, LL. 35 e 153—de regulis júris (1. 50 t. 17).
3 Ob. cit. n. 239.
9
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para solver a divida. Se o devedor está em atrazo,
o uso consagrou em favor do credor o direito de
sacar sobre elle.
117. A morte é outra causa extinctiva
do contracto de conta corrente: mors omnia
solvit.
Entretanto, podem os sobreviventes autorisar
a continuação das operações alimentantes da conta :
servata júris regula.
Assim que, estando os bens pró indiviso
e prestada a autorisação do juiz do inventario,
quando ha interesses de menores ou interdictos,
nada obsta que a conta corrente prosiga com
os representantes da successão da parte fallecida.
A esta causa pôde ser equiparada a dissolução
de uma firma social,1 quando u esta uma das
partes contractantes da conta corrente.
118. A interdicção tolhe a capacidade de
contractar e por isso suspende e fecha as operações que caracterisam o contracto de conta corrente.
119. A fallencia faz igualmente cessar a conta
corrente.
Na verdade, a fallencia inhibe o fallido de
administrar e dispor de seus bens, que são arrecadados e postos sob a guarda de um depositário. 2
Isto posto, é visto que não estando in bonis
o correritista fallido, não pôde este continuar em
contracto de conta corrente.
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120. O Código do Commercio da Itália no art.
348 diz que o contracto de conta corrente dissolve-se:
1° pelo vencimento do prazo convencionado,
2° na falta de convenção, pela recusa de
uma das partes,
3° pelo fallecimento de uma delias.
Vidari l suppõe escusado dar como dissolvido
o contracto, por morte ou interdicção de uma das
partes; visto que, no primeiro caso, os herdeiros representando a pessoa jurídica do defunto, são responsáveis pelo representado; e no segundo caso, o
interdicto, com assistência do seu curador, acha-se
na mesma condição juridica de qualquer outra pessoa capaz.
A doutrina de Vidari encontra com o nosso
systema legal; pelo que, não pôde ser acceita sem
restrições.
121. Pelo fechamento da conta corrente se
manifesta o saldo que, como define Ruben de Couder2, é a differença que existe entre o debito e credito dessa conta.
122. Este saldo pôde ser exigido pelo correntista credor ou pôde ser levado á conta nova, proseguindo as operações da conta corrente.
123. Não se deve confundir o encerramento
da conta corrente com o seu balanço, quando este
tem por fim fazer conhecer, em um momento dado,
a situação dos correntistas; não pôde ser encerrada
a conta corrente, sem ser balançada; mas, pôde fazer-se o balanço, sem encerrar-se a conta. 3

1 Cod. Coram. arts. 335 e 336.
2 Cod. Comm. arts. 810, 811, 812 e 813, Keg. n. 738 de 25 de
Novembro de 1850, art. 145 a 156.

1 Ob. cit. ns. 2624 e 2625.
2 Ob. cit. vb. comptc courant n. 68.
s Feitu, ob. cit. ns. 297, 300 ; H. Da, ob. cit. n. 153.
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O balanço é o equilíbrio dos elementos formativos da conta corrente; e é licito em qualquer
tempo fazel-o, sem outro intuito que não seja o de
conhecer provisoriamente o saldo devedor ou
credor.

O pagamento só deve ser feito ao próprio credor ou á pessoa que o represente legalmente. 1
Vale, porém, como pagamento a consignação
judicial, pela qual o devedor, com citação do
credor, leva a deposito publico a importância da
divida : tal se diz o deposito em pagamento.
O deposito em pagamento tem lugar, quando:2

68

Extincção do contracto de conta corrente
124. O contracto de conta corrente extingue-se:
a) pela nullidade,
6) pela solução,
c] pela prescripção.
125. A nullidade é de pleno direito ou absoluta e relativa ; a primeira nullifica o acto ou contracto ipso jure ; a segunda depende de acção e da
prova do prejuízo. 1
Os actos ou contractos nullos são como se
jamais houvessem sido praticados ou celebrados:
pró infectis habentur, diz o Digesto 2, ou como diz
d'Argentrée, actus merifacti, sine ullo júris effectu,
ne nomine quidem contractus digm.
Se, pois, o contracto de conta corrente incorre
em algum dos vícios objectivos ou subjectivos, que
o possam insanar; não pôde delle decorrer effeito
algum valido.
126. A solução é um modo geral extinctivo
das obrigações: nella se comprehende virtualmente
a renuncia, a compensação, a confusão.
1 Eeg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850, art. 68á a 689.
2 Lei 5 de legibus (1. l t. 3).

a) o credor recusa o pagamento offerecido,
6) o credor recusa passar quitação ou
dá-a insufficiente,
c) 6 litigiosa a obrigação,
á) a divida é embargada em poder de
terceiro,
e] o objecto comprado está onerado.
127. A prescripção extingue a obrigação,desde
que o credor, no ininterrupto prazo da lei f não promove o seu embolso.3
128. Interrompem4 a prescripção :
1 a novação,
2 a citação judicial,
3 o protesto.
129. Interrompida a prescripção, o respectivo
prazo recomeça da data da interrupção.
130. As dividas provadas por contas correntes, entre commerciantes ou contra commerciantes, prescrevem no fim de quatro annos. 5
1 Código do Commercio avt. 429.
2 Eeg. u. 737 de 25 de Novembro de 1850, art. 393, Coelha
da Rocha Dir. Civ. § 150.
3 Código do Commercio, art. 441.
* Cod. cit., art. 453 Keg. n. 737 cit. arts. 53 g 4 e 59.
5 Cod. cit., art. 445.
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131. A data, da qual começa a correr o prazo
desta prescripção, é a do fecho da conta.1
132. Quando a conta corrente é civil ou o
seu saldo é'contra pessoa não commerciante, a prescripção é de trinta annos. 2

138. Se o notificante conforma-se com a
conta corrente assim formada, serve ella de base á
acção decendial.
Com effeito, a acção decendial compete aos
instrumentos de contractos commerciaes. 1
Na secção I do cap. XII tit. 2° sob a inscripçío - - dos instrumentos — contempla o Reg.
n. ?37 de 25 de Novembro de 1850 os livros dos
comrmrciantes nos casos e pela forma regulada pelo
Código rio Commercio; e nos termos do art. 23
deste coitigo, os livros diário e copiador fazem
prova plena contra os seus proprietários, justamente porque os livros do commerciante, no dizer
de Laurent 3 , encerram uma confissão e como tal
deve ser acceita.
Outra não é a intelligencia do systema legal
pátrio ; por isso que, conforme expende Pereira
« Souza 3, a confissão pôde ser extrajudicialmente
feita por escriptura publica ou particular de pessoas
que lhe dão força de escriptura publica ou no
livro de razão : tal é a doutrina romana. 4
139. Intentada neste caso a acção decendial,
fica livre ao dono dos livros allegar e provar no
decendio que lhe for assignado, a matéria de
defeza que lhe assistir; e tal seja a sua relevância
que determine o recebimento dos embargos respectivos sem condemnação, tendo então curso ordinário a causa. 5
140. Se estes elementos não forem sufficientes
para se organisar a conta corrente, cabe ao

Acções que resultam do contracto de conta
corrente
133. Nem sempre os correntistas regulam
amigavelmente as suas contas, dahi a intervenção
judiciaria.
134. Formulada a conta corrente e assignada
pelo correntista que a presta, se contra elle ha
saldo devedor, compete ao correntista credor a
acção decendial.3
135. Se o saldo dessa conta é credor a favor
do que a tira e o reconhece o outro correntista,
compete áquelle igual acção.
136. Se a conta corrente não foi prestada, ao
correntista, que se presume credor, assiste o direito de exigil-a do outro, por meio de uma notificação, com a clausula de ficar obrigado o notificado
pela que onotificante exhibir.
137. Se o notificado não contesta, procede-se
a exame de livros4, na dilação probatória, por peritos nomeados a aprazimento das partes ou á revelia, os quaes extrahem a conta corrente exigida.

i Eeg. cit. art. 247 §2*.
z Laurent, Príncipes de droit civil, t. 19 n í*"'
439 .g9
3 Primeiras linhas subre o processo civil, § 208 e notas 4d.t,4b».
4 Di^sto L. 26 § Z-depM (l- 16 1. 3) L. 31-rfe pecuma con-

i Vide decisões citadas nota 636 a ao art. 445 do Cod do Comm.
ed. do Dr. Orlando.
z Ord. L. 4 tit. 79.
s Rcg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 arts. 246 e 247, Ord.

L. 3 tit. -2,5.
* Keg. cit.

dt. art. 260, Ord. L. 3 tit. 50 pr. Pereira e Sousa

ob. cit. § 490.
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presumido credor intentar a acção ordinária, liquidando-se na execução o que for devido.
141. Estas acções são precedidas de tentativa conciliatória.
142. A competência ê civil ou cornmercia}
conforme a qualidade civil ou commercial (&
pessoa demandada ; e o foro é o do domicilio 'do
réo. excepto se é renunciado, sendo estabelecido
outro, como o do contracto.1
143. O mesmo contracto pôde ter feiç/lo civil
para uma das partes e mercantil para a outra, conforme a profissão de cada uma delias: é o acto motivador do litigio que determina a natureza da jurisdicção.
144. Assim que, se as partes contendoras são
commerciantes, não pôde padecer a mínima duvida
que da contestação judiciaria só pôde conhecer a
jurisdicç£o especial do commercio.
145. Se essa contestação se ergue entre pessoas não commerciantes, a competência é a
civil.
146. Se um dos pleiteantes é commerciante e
o outro não, cumpre averiguar qual o objecto da
lide a agitar-se; se a pretenção se faz valer contra
o correndsta nào commerciante, a competência é
do juizo civil; se o inverso é o que seda, á justiça
commercial incumbe decidir.
Estes princípios 2 são geralmente recebidos.
147. Se o contracto de conta corrente tem garantia hypothecaria, o saldo respectivo só pôde ser
1 Ord. L. 3 tit. 11 pr. §§ l, 3 e 5, Reg. n. 737 de 25 de Novembro de 1850 arts. GO e 62, Conselheiro llamalho, Praxe brazileira §§ 8 e 9.
2 Rube» de Coudcr, vb. competence n. 60, vb. compte cowcmt
n. 87. Feituob- cit. n. 327.
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judicialmente reclamado no foro especial do commercio, por meio do processo executivo.1 Prevalecem esta competência e processo para os contractos
celebrados apôs a execução2 da lei n. 3272 de
1885.

1 Lei n. 3272 de 5 de Outubro de 1885, art. 4, Decr. n. 954!)
de 23 de Janeiro de 4886, arts. 66 a 75.
2 Lei n. 3272 de 1885 art. 11, Keg. n. 9549 de 1886 art. 119.
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Expressão grapMca da conta corrente
148. A conta corrente, além de exprimir as
relações jurídicas de um contracto, reveste uma
forma de contabilidade, tendente a mostrar a
situação graphica dos correntistas, por meio de
inscripções em debito e credito, relativas ás operações realisadas em um período determinado.
A expressão conta corrente deixa intuitivamente ver que conta ha, a que não cabe a qualificação de corrente.
149. A conta corrente destaca-se entre as
contas em geral, como forma de contabilidade;
assim que, servindo á designação do contracto
respectivo, não se confunde com outras espécies.
150. Se o contracto de conta corrente abunda
nas vantagens, que tornámos salientes;J como instituição de contabilidade, offerece a inapreciável
utilidade de, por meio de linhas traçadas e movimentos de datas e algarismos, conhecer-se rapidamente o resultado da oscillação dos valores, que
alimentam a conta corrente.
151. Tratamos de conta corrente com juros.
L Vide n. 35.
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152. Ha três methodos geralmente conhecidos
sobre contas correntes :—
o directo,
o indirecto,
o hamburguez.
153. No methodo directo são calculados os
juros directamente sobre cada capital, desde o
tempo de seu lançamento, dahi vem a sua denominação ; sendo também conhecido por antigo, em
relação ao methodo indirecto ; progressivo porque
são contados os juros, como se contam os dias até
o encerramento da conta.
154. No methodo indirecto os juros são
indirectamente contados, dahi também o seu qualificativo ; neste methodo, consideram-se effectivas
todas as addições da conta, desde o dia em que
começa, que é significado na conta por um zero,
ainda que ellas tenham na conta data posterior,
contando-se juros à todas as parcellas, excepto á
primeira, desde a epocha em que começa até seu
vencimento. Este methodo também se chama
Lafíite, porque attribue-se ao invento do banqueiro
deste nome; italiano, em razão do logar em que se
suppõe ter sido praticado; novo, por ser o mais
moderno.
155. Ha ainda o methodo hamburguez, por
escalas ou por degráos, assim conhecido por ter
sido mais empregado em Hamburgo e desde longa
data; e por degráos ou escalas, pela disposição
das sommas cujo juro se busca.
Este methodo é profícuo e preferível, quando
a taxa dos juros entre os correntistas não é a
mesma.
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METHODO DIRECTO
156. Sobre uma linha horizontal escrevem-se
entre as palavras Deve e Haver ou Debito e Credito
os nomes dos correntistas, desta linha para baixo
tiram-se verticaes, entre cujos espaços se fazem
os lançamentos referentes ao movimento, rubricas
e dizeres da conta corrente.
Na 1a columna se escrevem as datas ; na 2a, as
quantias ou capitães ; na 3", a enumeração dos
artigos ou operações ; na 4a, os vencimentos ; na 5a,
a somma dos dias dos juros devidos ; na 6a e ultima
da secção do debito — os números, que exprimem
o producto dos dias multiplicados pela respectiva
quantia ou capital. Estas mesmas linhas e as
mesmas rubricas se repetem na secção do credito,
sendo as duas secções separadas por duas linhas
verticaes, parallelas e quasi unidas.
A data dos artigos ou operações pôde não
ser a mesma do valor; com effeito, a remessa de
mercadorias ou efíeitos de commercio é accusada
na conta corrente no dia em que é feita a remessa,
mas o respectivo valor recebe na dita conta a designação do dia em que se vence o valor da mesma
remessa.
Os números, como ficou dito, representam o
producto dos dias mulplicados pelas quantias, exprimem assim um capital novo, cujo juro em um
dia equivale ao da somma dada, durante um determinado numero de dias; donde se segue: 1°, que
a somma dos números representa um capital, cujo
juro durante um dia é igual á somma dos juros de
todas as sommas da conta, durante os números de
dias dados ; 2°, que a conta tem duas columnas de
debito e outras de credito, que se devem balançar,
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isto é, as duas columnas ordinárias de capitães e as
duas de números; havendo, dest'arte, dous saldos.
Estes saldos podem não ser ambos devedores ou
credores, podendo ser um devedor e outro credor.
Releva observar que se o saldo dos números é devedor, o producto do juro é levado ao credito; se é
credor, é lançado no debito ; isto porque, no primeiro caso mostra-se que o correntista, cuja conta
se faz, deve o juro do saldo; ora, se é elle creditado
para balançar os números, não pôde deixar de ser
o mesmo debitado na columiia dos capitães pelo
debito do juro do saldo dos números e reciprocamente. *
Ha quantias que têm vencimento posterior ao
fechamento da c^nta corrente ; nesta hypothese,
conta-se o numero de dias decorridos entre essa
época e a data do valor respectivo, e lança-se a
somma total na columna dos números; estes números são subtrahidos da somina, ao inverso dos
números ordinários que são addicionados e para
não se confundirem, costuma-se escrever aquelles
com tinta vermelha, e estes com tinta preta; dahi vem
chamar-se aos primeiros números — vermelhos ou
juros negativos e aos segundos — números pretos
ou juros positivos.
157. Barillot 2 estabelece as seguintes regras
sobre o methodo directo :
1.° Contar os dias desde o vencimento dos
capitães (exclusivamente) até ao fecho (inclusivamente) da conta; quanto aos vencimentos que excederem a essa data escrever
em algarismos vermelhos o numero dos
dias, contados em sentido inverso.
1 Deplanque, La ténue dês livres, pag. 560 e 561.
2 Traité pratique et théorique dês comptes-courants, pag. 22.
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:2 . Calcular os juros (ou os números) e escrever em vermelho os que corresponderem
aos dias assim escriptos.
3 , Fazer o balanço dos juros (ou dos números)
vermelhos, escrevel-o com tinta preta ao
lado, mais com a menção — Balanço dos
juros (ou dos números) vermelhos.
. a) Fazer o balanço dos juros pretos, escrevel-o do lado mais fraco sob menção :
—Balanço dos juros pretos e repetil-o
sob a rubrica dos capitães do lado
opposto, escrevendo : — Juros a meu
favor (no debito) ou a seu favor (no
credito).
b) Fazer o balanço dos números pretos, escrevel-o no lado mais fraco com a menção : — Balanço dos números pretos,
extrahindo os juros conforme a taxa da
conta : e leval-os ao lado opposto fazendo
a já referida menção ou: juros a... °/0
sobre... (balanço dos números),
. Calcular todos os outros elementos da
conta e escrevel-os nos seus competentes
logares ; sommar as duas columnas de capitães, comprehendidas todas as sommas
capitalisadas, achar entre ellas a differença,
que representa o saldo da conta ; lançal-a
no lado mais fraco sob a designação de
saldo devedor (no credito), saldo credor
(no debito).
. Addicionar na mesma linha os algarismos
das quatro columnas de capitães e juros (ou
números) que devem apresentar totalidades
binarias iguaes, fechar a conta por traços dobrados nas mesmas columnas e lançar o saldo
na columna dos capitães do lado opposto
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com a seguinte declaração: saldo para
conta nova, o qual tem por prazo de vencimento a data ein que a conta é fechada.
158. E' da essência deste methodo a determinação do dia do fecho da conta corrente.
159. Para melhor elucidação do assumpto
offerecemos sob n. l o modelo de uma conta
corrente pelo methodo directo.
160. Na 1a columna está a data da primeira
operação da conta —5 de Janeiro ; na 2a, a sua
importância—200$; na 3a, a operação, isto é, o
saque que Lúcio & C. fizeram sobre Ticio & Mevio a favor de Luiz ; na 4a, está declarado o dia 10
de Maio em que se vence e tem de ser pago esse
saque ; na 5a, está lançado o numero de dias — 51,
que vão do vencimento do saque até o fecho da conta
corrente em 30 de Junho; na 6a e ultima columna
do debito estão os números, 10.200.000, isto é, o
producto do numero dos dias (51) multiplicado pelo
capital (200$000).
161. Na parte do credito repetem-se as mesmas rubricas, variando os lançamentos conforme
as occurrencias.
E assim successivamente se vai formando a
conta.
162. Quando se tem de regular a conta, sommam-se os números pretos e depois os números
vermelhos do debito, levando-se ao credito a
somrna total, ao debito a soirma dos números
vermelhos do credito; o que feito, balança-se.1
1<33. Para se conhecer a differença dos juros^
póde-se recorrer a uma formula algébrica: chamando b ao balanço, t á taxa, teremos :

No caso do modelo n. l, o balanço é igual a
55000000, a taxa a 6 °/ 0 ; e, portanto, o problema
resolve-se assim:
55000000X ^
o que equivale a 9.041.
16á. Para achar-se o juro correspondente a
um numero determinado de dias, emprega-se a
theoria das proporções ; recordaremos aqui algumas
noções.
Estabelecida a taxa annual de uma certa quantia, é fácil por essa theoria conhecer os juros devidos pelos dias decorridos.
Supponha-se que se quer saber quanto renderá a somma de l:600$000ao juro annual de seis
porcento em 128 dias.
Duas proporções resolvem o problema, chamaremos X o juro do dinheiro, a taxa acordada e Z o
juro que se procura e as formulas serão estas :
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k X 36500
i Vide Courcelle Seneuil, Cours de Comptabilité—2me année, p. 48_
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100:6 :: 1.600$000 : X
365: Z:: 128: Z
Multiplicadas as proporções por seu termos,
obtem-se :
100 x 365: 6 x X :: 1.600$ x 128 : XxZ
Eliminando-se o factor commum e desconhecido X, temos:
100x365: 6 :: 1.600$ X 128 : Z
E' propriedade fundamental das proporções
geométricas que o producto dos extremos é igual ao
producto dos meios ; applicando este principio, obteremos o seguinte:
100 x 365 x Z=G X 1600$ x 128
isto é

36500 x Z= 1.228:800|000
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d'onde resulta ser:
/7
1.228:8001000
oor>r>c
«="—ÍI^K
03500 -=33665
e portanto o prémio de 128 dias á taxa de seis por
cento ao anno sobre o capital de 1:600$000 é
33$665 rs.
165. O calculo dos juros póde-se fazer pelo
methodo dos divisores fixos.1

É este o quadro dos divisores lixos:

Acha-se o divisor fixo, multiplicando-se 365,
numero do anno civil, por 100, dividindo-se o producto pela taxa ; assim, se se quer saber o divisor
fixo á taxa de seis por cento teremos que fazer o
seguinte : multiplicar 365 por 100, o que dá 36500
e dividir este numero por 6, cujo quociente é 6083,
desprezada a fracção — e esse quociente é* o divisor : a formula é esta :

QUADRO DE DIVISORES FIXOS
Anno civil de 365 dias.

17o
H/4 7o
i 1/2 7»
1 V 4 7o

27

2 1/4 7o
2 Vi 7o
2 3/4 °/o

37o
3 V4 7o

3 V2 7o
3 3/4 70

470
4 1/4 7o
4 V2 7o
4 V4 7o

57o
5 V4 7o
5 V» V.
5 V4 7o

6 7o

6 V4 7o

6 V,'/.
6 V4 7o
77 0

'v« v.

1 V2 7o
7 3/4 70

87
8
Vi "/

8 t/ °/
8 V4 °/:

97»

9 >/4 „/»
93/47

107o

Anno commercial de 360 dias
3650»
36000
29 200
28800
24 333
24000
20 857
20571
18 250
18000
16 222
16 000
14 600
14400
13091
13 272
12 166
12000
11 231
11 077
10 428
10286
9 733
9600
9000
9125
8471
8588 ,
8111 ....?
8 000
7 579
7684
7 200
7300
6 857
6952
6 545
6636
6 2(52
6348
6 000
6 083
5840
5 760
5 538
5615
5333
5407
5214
5143
5 034
4 966
4800
4866
4709
4 645
4562
4500
4424
4 363
4294
4 235
4171
4 114
4055
4000
3 946
3891
3842
3 789
3 743
3692
3650
3 600
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365X100

Para se calcular o juro de uma quantia em
certo numero de dias, multiplica-se a quantia pelo
numero de dias e divide-se pelo numero correspondente á taxa, e o quociente &erá o juro procurado.
Seja 1.600$000 o capital cujo juro, á razão de
6 °/0 ao anno em 128 dias, se quer conhecer; faz-se
o seguinte: — multiplica-se 1.600$000 por 128,
cujo producto é 204.800.000, divide-se este numero
por 6083, que já vimos ser o divisor fixo para a taxa
de seis por cento, e o quociente 33$667 é" o juro
procurado.
O methodo dos divisores fixos costuma ser
empregado nas conts correntes de prazos curtos
e quantia não avultada, pelas differenças que se dam
em razão do desprezo de fracções, que crescem em
contas correntes de maiores proporções.
166. E' usado na pratica o methodo denominado dos multiplicadores.
Tomaremos as formulas de Courcelle Seneuil 1
com a única differença de acceitar o anno de 365
dias em vez de 360.
i Ob. cit. p. 30.
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CXp."/o
100
100X365

Pela primeira formula, obtem-se o juro do
capital por uma taxa dada durante um anno,
multiplicando-se o capital pela taxa e dividindo-se
o producto por 100 — o quociente é o juro.
Pela segunda formula, acha-se o juro correspondente a um dia, multiplicando-se esta somma
pelo algarismo que exprime a taxa, dividindo-se o
producto por 36500, o quociente é o juro de um dia.
166. Ha também o methodo das partes aliquotas, que se pratica considerando successivamente uma parte aliquota do tempo a decorrer e
fazendo-se uma série de cálculos parciaes.
Trata-se de saber o juro de seis por cento ao
anno sobre 600$000, em 45 dias : o calculo é
este : — Os juros de 6 °/0 em 90 dias são 9$000;
sendo 45 metade de 90, e sendo metade de 9$000
a somma de 4$500, segue-se que esta quantia é o
juro devido.
167. O methodo directo como fica observado1
suppõe a existência do dia certo do fecho da conta
corrente, o que exige maior trabalho e tempo, e
produz não pequenas perturbações no regimen da
contabilidade, inconveniente que o methodo indirecto acautela mais.

METHODO INDIRECTO

168. Conforme também já fizemos sentir,2 o
methodo indirecto facilita os lançamentos da conta
1 Vide n. 158.
2 Vide n. 153.
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•corrente sem embargo da determinação do dia,
•em que se tem de encerral-a: esta é por si só uma
vantagem que offerece o methodo indirecto além de
fazer supprimir os números vermelhos; e se algumas
vezes estes são significados na conta corrente pelo
methodo indirecto, são-n'o em relação a vencimentos anteriores á abertura da conta corrente, como reflecte Barillot *; podendo-se sempre
evitar os números vermelhos, desde que se tomar
como ponto de partida a data do prazo mais
-antigo.
169. A demonstração graphica da conta corrente pelo methodo indirecto faz-se, uzando-se das
mesmas linhas e rubricas empregadas no methodo
directo, conforme o modello n. 2.
A época, ou antes a data da qual se contam os
••dias é a primeira e mais antiga; póde-se estabelecer
outra, mas uma vez determinada é esse o inflexível e
invariável ponto de partida para todos os cálculos
da conta. Assim, se tomar-se para esse centro de operações a data do primeiro vencimento, por exemplo,
a columna respectiva terá por baliza um zero (0) ;
em tal caso, occorrendo que os vencimentos subsequentes excedam ou tenham de ir além dessa data,
não ha remédio, senão lançar-se mão dos números
vermelhos.
170. No methodo indirecto, diz Freitas,2 é"
.preciso proceder do seguinte modo:
1.° Balançar os capitães, e tomar o numero
respectivo escrevendo-o na columna dos
capitães mais fracos;
i Obr. cit. pags. 27, 31 e 46.
z Elemento de Escripturaçâo Mercantil, pag. 176.
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2." Balançar os números vermelhos; o balança
constitue um numero preto que passa para
o lado em que os números vermelhos são
menores;
3. Balançar os números pretos; o balanço
vai para a columna mais fraca em números
pretos;
4.° Escrever em face deste balanço e na columna dos capitães, o juro respectivo;'
5.° Saldar as columnas dos capitães.
E' evidente, prosegue o citado escriptor, qrae
se evitam os números vermelhos, e os cálculos qine
elles tornam precisos, tomando para época a data
da entrada do primeiro capital.
As expostas regras e seu confronto com o
modelo n. 2 dispensam maior elucidação d&
matéria.
METHODO HAMBUEGUEZ

171. Nos methodos directo e indirecto a taxa
de juros não pôde deixar de ser igual e reciproca.
172. Mas, nem sempre os juros da conta corrente são iguaes para os dous correntistas; pois como
bem reflecte Barillot * a taxa de juro, preço da
locação dos capitães, está sujeita, assim como o
preço de toda a mercadoria, ás fluctuações provocadas pela relação entre o offerecimento e procura ;
dahi a diversidade da estipulação dos juros.
Neste caso, o methodo hamburguez é o único
que pôde aproveitar á demonstração graphica da
conta corrente que se tiver de formular.
Ob. cit., pag. 65.
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173. Neste methodo procede-se por saldos, à
medida que se vam verificando ; daqui a obvia e
importante vantagem de sem demora poder ser
conhecida a situação dos correntistas, pela facilidade
de poder liquidar-se cada uma das operações,
conforme se forem dando.
O methodo hamburguez, diz Courcelle Seneuil*
consiste em extrahir o saldo da couta cada vez que
neiíd se inscreve artigo novo, quer no debito, quer
no credito e em mostrar os juros corridos; ha, porém,
quasi sempre nos artigos que figuram na conta
corrente sommas vencidas, em valor, e sommas a
vencer; não se pôde saldar umas por outras, senão
depois de as tornar homogéneas, dando-lhes, por
meio de desconto fictício, um vencimento commum.
E' claro que o juro, que deve vencer o resultado da conta corrente depende da qualidade ou
significação desse saldo : assim, se o saldo for credor deverá prevalecer a taxa do credito, se for devedor o saldo, a taxa será a do debito ; podem,
entretanto, os correntistas pactuar uma taxa fixa
para o saldo definitivo da conta, quer seja credor,
quer devedor.
174. Do modelo que offerecemos sob n. 3
(methodo hamburguez) se vê que em primeiro logar
lançam-se as datas dos elementos da conta corrente, em seguida as significações do debito e credito ; depois as importâncias entradas ou sahidas,
sommando-se ou diminuindo-se, conforme as quantias são do debito, do credito ou do debito e credito : assim na columna dos capitães, as duas primeiras parcellas são sommadas, porque são ambas
do debito—produzindo o total de 1:100$>000; desta
somma se deduz a de 500$000 do credito, resultando um saldo devedor de 600$000 ; vem depois
i Ob. cit., pag. 66.
12
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a quantia de 900$000 do credito e a differença
— 280$000 é o saldo credor e assim por diante.
Na columna das operações definem-se as operações
da conta, na immediata se escrevem as datas em que
expiram os prazos das obrigações que alimentam
a conta ; vem depois a columna dos dias, que são
contados do primeiro até o segundo das datas dos
vencimentos ; e nos números, procede-se como se
indicou nos methodos directo e indirecto.
,
Ha um desconto de 31 dias porque ha um
vencimento em 31 de Julho que excede de 31
dias do fecho da conta corrente, em 30 de Junho.
Calculam-se depois os juros do debito e do
credito e a differença sendo 13$>969, vai esta
quantia para a columna dos capitães a debito, por
ser a favor deste a differença encontrada.

DOS ERROS NAS CONTAS CORRENTES, SUAS CAUSAS E
RECTIFICAÇÕES

175. Os erros, diz Deplanque1,, são o joio do
campo que o guarda livros cultiva.
Todo o cuidado não é de mais em quem tem
de manejar algarismos, pondo-os na posição significativa do movimento dos valores, significando
seu ponto de partida e terminação e suas relações
de affinidade.
O erro muitas vezes insinua-se na conta corrente e produz graves perturbações.
176. O erro pôde provir do facto ou da escripturação : o primeiro, entende com o lançamento
feito no livro do qual se tem de extrahir os elementos da conta corrente ; o segundo, da-se quando se
i Ob. cit. p. 884.
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escreve uma somma por outra, se debita em vez de
creditar, se commette duplicata, ou se faz alguma
omissão.
177. Na censura de direito, o erro de conta ou
é mathematico ou jurídico ; manifesta-se o primeiro,
quando de 3 se fazem 4 ; verifica-se o segundo,
quando alguma partida da conta é feita contra lei
expressa ou caso julgado,como quando ao tutor se
carrega o que não devia ser ou se deixa de carregar
o que incumbia-lhe pagar.l
178. O erro a todo o tempo se attende, porque
o erro de calculo ou de conta, nunca passa em julgado, daqui vem dizerem os jurisconsultos francezes
—à tout bon compte revenir^.
Deplanque :i Barillot 4 suggerem preceitos que
se deve ter em vista, para a rectificação dos erros da
conta corrente.
179. Releva notar que o erro pôde ser rectificado antes de ser definitivamente extrahida a
conta corrente ; quando, porém, tenha já sido extrahida e remettida a conta corrente ; é preferível
accusar o erro e proceder a rectificação respectiva
na seguinte conta, desde que a anterior tenha sido
fechada e de seu fechamento já haja decorrido certo
tempo : é este o conselho de Barillot.
180. Pode occorrer que já se tenha iniciado uma
acção, quando no acto do offerecimento da conta
corrente, como documento fundamental da intenção
do credor, se deparar com um erro na conta corrente ;
em tal caso, é licito extrahir nova conta com a
rectificação feita, principalmente se houve protesto
de attender a qualquer erro ou omissão possível.
1 Paiva e Pona Orphanologia Pratica, cap. uv n. 42.
2 Rousell, Encyclopédie du Droit, pag. 133.
3 Obr. cit. pag. 484.
Obr. cit. pag. 87.
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Feição civil ou commercial do contracto de conta corrente, 143.
Fiscaes (condições do contracto de conta corrente), 42 a 46.
Formaes (condições do contracto de conta corrente), 39 a 41.
Fraudo annulla o contracto, 108.
Ciaraiitia vide Credito.
Hypotheca pôde garantir o contracto de conta corrente, 111; competência è processo, 147.
Honorário é elemento do contracto de conta corrente, 21.
Indemnização é elemento do contracto de conta corrente, 21.
Indeterminado pôde ser o prazo do contracto de conta corrente,
41; neste caso a vontade de uma das parte põe-lhe termo, 114.
Invisibilidade do contracto de conta corrente em que consiste, 106;
seus effeitos, 107. Vide Fallencia.
Iiiterdicção induz o fechamento de conta corrente, 118.
Juros recíprocos como efleito do contracto de conta corrente, 71:
seu calculo, 81 e 82; divergência de escriptores, 72; e dos códigos, 73; motivos justificativos, 74; ainda entre não commerciantes
tem logar, 76; plena liberdade em contractal-os, 78; calculo, 81, 82,165
Menos solemne é o conlracto de conta corrente, 19.
Methodos de conta corrente, 152 a 155; directo, 150 a 167; indirecto,
168 a 170; hamburguez, 171 a 174.
Modelos de conta corrente. Vide no fim da obra.
Morte fecha o contracto de conta corrente, 117; excepção, 117.
IVovacão é elteito do contracto de conta corrente, 81, 89; definição,
85, 86; seus princípios dominantes, 88; discussão, 92; corollarios.n;!.
Nullidadc extingue o contracto de conta corrente, 121, 123; interrompe a prescripção, 128.
Objectivas (condjçõcs do contracto de conta corrente), 22
Pagamento. Vide Artigos da conta corrente—Solução.
Penhora. Vide Artigos da conta corrente.
Prazo, 41, 114, 115; Vide Vontade.
Prescripção extingue o contracto de conta corrente, 127; seu prazo,
130,131,132; interrupção, 128 e 129.
Prova do contracto de conta corrente, 40.
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Tradição. Vide Disponibilidade.
Valores, objectos correm na conta respectiva, 52, 62; remessa e
transferencia, 64, 65; corollarios, 69, 70.
Vontade de uma das partes feclia o contracto de conta corrente
quando não tem prazo, 114.

'•*

ÍNDICE GERAL
Pags.
5
7

Dedicatória
Introducção
PRIMEIRA PARTE

A conta corrente como instituição de direito
Natureza da conta corrente
Caracteres de contracto da conta corrente
Condições essericiaes e vantagens do contracto de conta corrente.
Condições objectivas
Condições subjectivas
Condições formaes
Condições llscaes
Effeitos do contracto de conta corrente
Disponibilidade de valores
Fluência de juros recíprocos
Novação
Compensação
,
Indivisibilidade
Fechamento da conta corrente
Extincção do contracto de conta corrente
icções que nascem do contracto de conta corrente

15
22
24
21
32
32
34
35
35
47
52
57
61
64
68
70

SEGUNDA PARTE
A conta corrente como instituição de contabilidade
Expressão graphica da conta corrente
Methodo directo
••
Methodo indirecto
Methodo hamburguez
Dos erros nas contas correntes, suas causas e rectificações
Modelo do methodo directo n. l
Modelo de methodo indirecto n. 2
r
Modelo do methodo hamburguez n. 3
Bibliographia
Indico alphabetico

SC

77
79
86
88
90
92
93
<J4
95
97

N,l
MODELO DE UMA CONTA CORRENTE
(METHODO DIRECTO)

DEBITO

Os Sr G. Lúcio & C., em, conta corrente com

CREDITO

incluídos os juros recíprocos de 6 '/„ ao anno até 30 de Junho de 1886
DATAS

CAPITÃES

OPERAÇÕES

VENCIMENTOS DIAS

NÚMEROS

1SS<»

DATAS

OPERAÇÕES

CAPITÃES

VENCIMENTOS DIAS NÚMEROS

ISSO

Janeiro

r

>

200SOOO

Fevereiro . . .

4

fiOOlOOOFactura de géneros remettidos. 1 2 de Março . . . 110

v

12

1:0001000

Maio

18

1 • 8001000

Junlio

10

500*000

Safiuc a favor de Luiz

10 de M 'tio

Sua ordem a favor de José... 30 de Abril ....
Factura dos artigos reuietlidos

28 de Junlio

Sua ordem u favor de Bento. . . 12 de J u l h o . . .
Balanço de números pretos...

r, i

61
2
12

<>('>. 000: 00

Marco

81

5 • 000*000

01.000 00 i

Abril

12

400*000

Gcneros do sua nunessa

4'!

43 000 000

31 de Maio

30

150.000:000

8

3.200:000

8 de Julho . ..

2 . KOO ' 00

3 (ÍOO'00 i
6.000:001

18 de Maio

Juros.

1)1011

55. 000 É 00 i

4:100*000
2:3011*011

Suldu credor.

(i: 40!l*0ll

1115.800:00

195.800:000

ti: 'IO! 1*0 11

Saldo a sua disposição.

2: 30! 1*0 11

S. K. O.

Kio i

Janeiro, 30 de Junho de 188(i.

TICIO & MEVIO.

N
MODELO DE UIVIA
(MET1IODO

DEBITO
CAPITÃES

OPERAÇÕES

VENCIMENTOS DIAS

CREDITO

'„ ao anno,até 30 de Junho de 1886
DATAS

25'Odi'^ni

Fevereiro . 10

39:600*00'.

Março

CAPITÃES

OPERAÇÕES

VENCIMENTOS DIAS N Ú M E R O S

188G

<s

200*000

Seu saque a favor de LuÍ7

Fevereiro...

4

600*000

Factura de géneros remettidos. . 12 de M a r r o . . .

»

12

1: 0001000

Sua ordem a favor de José

30 de A b r i l . . . . 115

lri

1 : 800$000

Factura de géneros remettidos

28 de Junho

Maio.

INDIRECTO)

NÚMEROS

1SSG
Janeiro....

CONTA CORRENTE

§ Srs. Lucic & C., em ccnt. , corrente com
Incluídos os juros recíprocos de 6 °

DATAS

2

Balanços de capitães 2- 400*000
2:4081580
6:008$580

10 de Março

125
CG

llõ:000$00

174

313'20(i.*0(H>

176

422-400*n(ii

31

1 : OOOtOOO Sua remessa

18 de Maio

133

1 3 • 3001000

5 • OOOÍOOO Sua factura

31 de Maio .... 146

730 ' 0001000

8$580 Juros do balanço dos números.

52-2001000

Saldo credor.
915:s!OOíO(X

lj:00b$580
2:408*080 Saldo á sua disposição.

S. E. 0.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1886.

TICIO & MEVIO.

915:200*000

K
MODELO DE U M í
PELO METHOI.

.3
CONTA CORRENTE
) H.UIBURGUEZ

juros de 6 ° o e 7 ° o com Ticio & Mevio

Os Srs. Lúcio & C. em conta corrente d
•••••i^H^MHM^H^Ma^^BM

1

SIGNIFICAÇÕES

OPEP

CAPITÃES

DATAS
DEBITO

> COES

VENCIMENTOS DIAS

NUM EROS
DEBITO 7 °/0

CREDITO

CnKDITO

6%

ISSO
Janeiro.

2

»

3001000

»

16

»

8001000

»

1:100*000

Fevereiro.

»

3

Junho.

30

9

»

920*000

»

280*000
1001000

»
»

»

20

,

21

»

»

Sua ordem remeC

da cnnlra Luiz.

Janeiro

6

s

28

»
»
»
»

6. «10: 000

18

19.800:000

94

56.400:000

20

11
Importância de su

ordem.

Junho

3.080:000

11

17
Seu saque a favor

j

li. S.mcho.

r,

28

1.700:000

80*000
400*000

Acceite de sua let>

320*000

Desconto de 31 d

13*969
333*969

S. E. O.

Maio

Sua factura n. 453

22

Fevereiro 15

180*000
1001000

»
»

s

>

de António.
. IVdro.

600ÍOOO

»
Abril.

500$000

Seu saque a favoi

Julho

31

2.610:000
9.920:000

Juros.
Saldo devedor em

Rio de Jan

) ile Junho de 1886.

85.410:000

o, 30 de Junho de

TICIO & MEVIO.

-Té!

14.700:000

