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Títulos em espécie

- Para concluir os títulos em espécie, vamos tratar o warrant e

do conhecimento de depósito.

- Trata-se de dois títulos irmãos, também, chamados

xifópagos, por serem emitidos num só ato. O que chama

atenção nesses títulos é a sua regulamentação de 1903, que

permanece inalterável há mais de um século.

- São emitidos por um tipo peculiar de pessoa jurídica,

chamada empresa de armazéns gerais.
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- São regulados pelo Decreto 1102/1903.

- A primeira parte do Dec. 1.102/03 regulamenta a empresa

encarregada da emissão desses títulos. Só ela poderá emiti-

los, razão pela qual há íntima conexão entre eles: a empresa

e os títulos de crédito.

- A empresa de armazéns gerais dedica-se a manter armazéns

de depósito de mercadorias, junto aos portos ou estradas de

ferro ou de rodagem, estocando



Títulos em espécie

mercadorias de terceiros. Sua atividade baseia-se

principalmente nos contratos de depósito de mercadorias.

- A Junta Comercial deverá examinar o regulamento interno

da empresa de armazéns gerais e só concederá a matrícula

se estiver de acordo com o Dec. 1.102/03.

- Os empresários que dirigirem a empresa de armazéns gerais

terão que assinar um termo de responsabilidade, como fiéis

depositários dos gêneros e mercadorias que
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receberem, e só depois de preenchida esta formalidade, que se

fará conhecida de terceiros por novo edital da Junta Comercial,

poderão ser iniciados os serviços e operações que constituem o

objeto social da empresa.

- Segundo o art. 15, as empresas de armazéns gerais, quando

lhes for pedido pelo depositante, poderão emitir dois títulos

unidos, mas separáveis à vontade, denominados warrant e

conhecimento de depósito.
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- Não é obrigatória a emissão de ambos, mas se for pedida

pelo depositante, que irá utilizá-los na obtenção de crédito.

- ‘’Warrant’’ é uma palavra do idioma inglês, que significa

penhor, garantia, confiança. Como é um título garantido pela

mercadoria depositada, que constitui um penhor para ele,

justifica-se a adoção desse nome.
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- Cada um desses títulos deve ser á ordem e conter, além da
sua designação particular:

1 - a denominação de sua emitente, a empresa de armazéns
gerais e sua sede;

2 – o nome, qualificação e domicílio do depositante ou de
terceiro por este indicado;

3 – o lugar e o prazo do depósito, facultado aos interessados
acordarem, entre si, na transferência posterior das mesmas
mercadorias de um para outro armazém da emitente, ainda
que se encontrem em localidade diversa da em que foi feito o
depósito inicial. Em tais caso, far-se-ão,
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no conhecimento de depósito e warrant respectivamente, as
seguintes anotações:

a – local para onde se transferirá a mercadoria em depósito;

b – as despesas decorrentes da transferência, inclusive as de
seguro contra todos os riscos;

4 – a natureza, quantidade e qualidade das mercadorias em
depósito, designadas pelos nomes mais usados nas atividades
e todas as marcas e indicações próprias para estabelecerem a
sua identidade, ressalvadas as peculiaridades das mercadorias
depositadas a granel;
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5 – qual a companhia de seguro e o valor do seguro;

6 – a data da emissão e assinatura da emitente, a empresa de

armazéns gerais.

- Em realidade, não obstante tenham nascido juntos, o

conhecimento de depósito e o warrant têm finalidades

distintas.

- O conhecimento de depósito atesta que a mercadoria existe
e foi depositada em uma empresa de armazém
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geral, ao passo que o warrant serve para a finalidade de

constituir penhor sobre tal mercadoria. Dito de outra forma,

quem detém o conhecimento de depósito é considerado o

proprietário das mercadorias, ao passo que o detentor do

warrant é considerado credor de um determinado valor, sendo

que as mercadorias representam a garantia.

- O primeiro endosso do warrant é o mais importante, pois ele

representa o mesmo que a emissão de uma nota
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promissória e a principal garantia das mercadorias, pois são

estas garantias somente pelo primeiro endosso. Já os demais

endossos representarão garantia solidária de pagamento,

decorrentes da simples transferência do crédito nele

representado.

- O primeiro endosso tem a finalidade de declarar o valor da

dívida assumida, a pessoa que o assumiu, o prazo de

pagamento e a taxa de juros cobrada.
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- O endosso do conhecimento de depósito faz com que a
mercadoria depositada seja transferida para terceiro.

- Caso o warrant não esteja anexado, o novo titular do
conhecimento do depósito saberá que está adquirindo uma
mercadoria gravada com um penhor, sendo certo que nesse
caso terá ele, o novo adquirente, a incumbência de solver o
débito do warrant se e quando cobrado, pois a dívida
constante do warrant é uma garantia daquele que figurou
como endossatário desse título de crédito.


