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Tratando-se o cheque de um título de crédito que consubstancia uma ordem 
de pagamento imediato, subentende-se que, para alcançar eficazmente a sua 
utilidade e confiança como instrumento de pagamento, torna-se 
imprescindível a adopção de medidas coerentes e consentâneas com o actual 
contexto de dinamização do sistema de pagamentos, de modo a torná-lo 
mais credível e a evitar a emissão dolosa do mesmo. 
Com a publicação do Decreto-Legislativo n.º 12/95, de 26 de Dezembro, 
instituiu-se no nosso ordenamento jurídico o regime de restrição do uso do 
cheque com a finalidade de, por um lado, impedir o acesso ao cheque a 
utilizadores que ponham em causa o espírito de confiança inerente à sua 
normal circulação, e, por outro, reprimir severamente os casos de emissão 
criminosa de cheque sem provisão. 
Decorrida mais de uma década sobre a sua publicação, a experiência mostra-
nos que a promoção da confiança do cheque como instrumento de 
pagamento estabelecida no restritivo regime acima referido padece de 
algumas insuficiências, nomeadamente no que tange à adequação das 
responsabilidades das instituições de crédito aos novos desafios que o actual 
contexto socio-económico de Cabo Verde impõe. Nessa base, não é de se 
negligenciar as exigências e os impulsos advenientes da recente 
categorização do país como Países de Rendimento Médio, de igual modo, da 
sua entrada na Organização Mundial de Comércio (OMC), com reflexos 
directos no paradigma das relações comerciais, e por conseguinte, no 
incremento do respectivo tráfego em diversos sectores de actividades, palco 
da circulação do cheque, não só como instrumento de pagamento, mas 
também, como via facilitadora, impondo que o nível de confiança de que é 
depositário seja elevado e tendencialmente ascendente.  
O presente diploma visa, assim, complementar o acima referido, enquanto 
mantém no essencial, as disposições então introduzidas, acrescentando e 
modificando algumas disposições atinentes à incriminação por falta de 
pagamento devido a irregularidade do saque de forma dolosa, à criação 
voluntária pelo sacador ou terceiro de impedimentos ao pagamento do 
cheque emitido e entregue 
para o efeito, quer pelo encerramento da conta, quer pela alteração das 
condições da sua movimentação, bem como a devolução do cheque, pela 
segunda vez, por falta ou insuficiência de provisão, mas que, todavia, se 
traduzem em factos de análoga relevância aos já previstos nas alíneas b) e c) 
do artigo 14.ºdo já citado diploma. 
Com essas alterações, pretende-se, ainda, reforçar o papel das instituições 
de crédito na prevenção do cheque sem provisão através de uma maior 
selectividade 
na entrega dos denominados “módulos de cheques”, mediante uma avaliação 
criteriosa dos riscos, condições e garantias oferecidas pelos respectivos 
clientes e incrementar a confiança nos portadores e utilizadores honestos, 



actualizando, assim, o valor mínimo a que as instituições de crédito sacadas 
estão obrigadas a pagar, independentemente da falta ou insuficiência de 
provisão, presentemente fixado em 2.000$00 (dois mil escudos), para 
10.000$00 (dez mil escudos). 
As estatísticas actualmente disponíveis sobre o fenómeno revelam fortes 
indícios de crescente diminuição da confiança no cheque como instrumento 
de pagamento, pelo que se torna necessário exigir a obrigatoriedade de 
colaboração processual das instituições de crédito, enquanto que os 
tomadores de cheques se obrigam a redobrar os cuidados na aceitação dos 
mesmos. 
Saliente-se que a natureza subjacente a este crime é causadora de prejuízo 
patrimonial, facto que obrigou a estabelecer, também, a apresentação de 
queixa como condição para o procedimento criminal. 
Sem prejuízo do que já se expôs supra, e com vista a promover uma maior 
abertura e espírito de colaboração entre as diversas autoridades, ficam as 
instituições de crédito obrigadas ao fornecimento às autoridades judiciárias 
de todas as informações e elementos probatórios de que dispõem, 
necessários para a averiguação do não pagamento do cheque apresentado a 
pagamento conforme 
o estipulado na Lei Uniforme Relativa ao Cheque resultante da Convenção de 
Genebra de 7 de Junho de 1930, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 23721, de 29 
de Março e tornado extensivo à então colónia de Cabo Verde pela Portaria 
n.º 15017, de 31 de Agosto de 1954 e publicado no Boletim Oficial, n.º 41 do 
mesmo ano. 
Convindo ainda atingir os propósitos preconizados e dotar o actual regime 
de mecanismos de controlo preventivo visando imprimir e manter a 
credibilidade exigida e exigível na utilização do cheque, revela-se necessário 
autorizar o acesso por parte de todas as instituições de crédito indicadas nos 
artigos 2.º, 3.º e 4.º da Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, que regula a 
constituição, o funcionamento e a actividade das instituições de crédito e 
parabancárias, às informações do Banco de Cabo Verde relativas aos 
utilizadores de cheque que oferecem risco, tendo em vista a avaliação do 
risco de crédito de pessoas singulares e colectivas. Idêntica autorização de 
acesso deve ser facultada às Associações Comerciais e equiparadas, de forma 
a permitir-lhes criar e manter uma base de dados destinada a suportar a 
análise prévia de um utilizador ou potencial utilizador de risco, observadas 
as normas de protecção de dados. 
Outro aspecto que merece consideração é o facto do actual regime não 
contemplar a obrigatoriedade de devolução, pelas entidades abrangidas pela 
decisão de rescisão da convenção do uso do cheque, do módulo de cheque 
em seu poder nos 10 (dez) dias subsequentes à notificação de rescisão da 
convenção de cheque. Embora esta exigência esteja consagrada nas normas 
emitidas pelo Banco de Cabo Verde sobre a restrição ao uso do cheque, deve 
ser igualmente acolhida pelo presente diploma, a fim de fortalecer e 
harmonizar a estrutura legislativa nesta matéria, consagrando expressa e 



uniformemente a obrigação legal da restituição de impressos de cheques em 
módulos ou livros em poder do notificado e deste modo, evitando a emissão, 
entrega e circulação ilegítima de cheques após a restrição imposta. 
Ademais, as estatísticas indicam um aumento de reincidências na utilização 
indevida de cheques, o que recomenda que se altere o prazo, a metodologia e 
competência na renovação da convenção previstos no artigo 4.º do Decreto-
Legislativo n.º 12/95, de 26 de Dezembro, aumentando-o para 2 (dois) anos 
e, ao mesmo tempo, uniformizando-o com o prazo previsto no artigo 7.º do 
citado diploma.  
Sem prejuízo de outras medidas a serem oportunamente adoptadas, 
pretende-se com o presente diploma, dotar o ordenamento jurídico cabo-
verdiano de um regime restritivo do uso do cheque abrangente, estruturante 
e inovador, que protege os utilizadores honestos do cheque dos nefastos 
efeitos da sua indevida e abusiva utilização, e mantém hirta e indomável a 
confiança dos utilizadores no cheque como instrumento de pagamento. 
Assim, ao abrigo da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 
67/VII/2010, de 9 de Agosto; e  
No uso da faculdade conferida pela alínea b) do n.º 2 do artigo 204.º da 
Constituição, o Governo decreta o seguinte: 
 

Artigo 1.º 
Alteração do Decreto-Legislativo n.º 12/95, de 26 de Dezembro 

São alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 
14.º, 15.º, 17.º, 18.º, 21.º e 22.º do Decreto-Legislativo n.º 12/95, de 26 de 
Dezembro, que passam a ter a seguinte redacção: 

“Artigo 1.º 
[…] 

1. As instituições de crédito devem rescindir qualquer convenção que 
atribua o direito de emissão de cheques, quer em nome próprio, quer em 
representação de outrem, por quem, pela respectiva utilização indevida, 
revele pôr em causa o espírito de confiança que deve presidir à sua 
circulação. 
2. Presume-se que põe em causa o espírito de confiança que deve presidir à 
circulação do cheque toda a entidade que, agindo em nome próprio ou em 
representação de outrem, verificada a falta de pagamento do cheque 
apresentado para esse efeito, não proceder à regularização da situação, nos 
30 (trinta) dias seguintes à recepção da notificação do facto pela instituição 
de crédito, nos termos previstos no número seguinte. 
3. Verificada a falta de pagamento do cheque apresentado para o efeito, as 
instituições de crédito devem, do facto, nos termos e prazos da Lei Uniforme 
Relativa ao Cheque, notificar o sacador para, no prazo de 30 (trinta) dias 
consecutivos, proceder à regularização da situação, devendo a notificação 
mencionar, obrigatoriamente: 
a) A indicação do termo do prazo e do local para a regularização da situação; 



b) A advertência de que a falta de regularização no prazo indicado implica a 
rescisão da convenção de cheque, e consequentemente, a proibição de emitir 
novos cheques sobre a instituição sacada, a proibição de celebrar ou manter 
convenção 
de cheque com outras instituições de crédito, nos termos das disposições do 
artigo 6.º, e a inclusão na listagem de utilizadores de cheque que oferecem 
risco. 
4. A regularização a que se refere o número anterior efectua-se mediante 
depósito na conta sacada, à ordem do portador do cheque, ou pagamento 
directo a este, comprovado perante a instituição de crédito sacada, do valor 
do cheque e dos juros moratórios calculados à taxa máxima de juro 
praticada, no momento do pagamento, pela entidade bancária sacada, para 
operações activas de crédito. 
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nas situações em que o 
não pagamento do cheque se deve à falta ou insuficiência de provisão, a 
instituição de crédito sacada é obrigada a declarar o facto, imediatamente, 
mediante a respectiva inscrição no próprio cheque. 
 

Artigo 2.º 
[…] 

No caso de contas com mais de um titular, a rescisão da convenção do 
cheque é extensiva a todos os co-titulares, podendo, porém, ser anulada 
relativamente aos que demonstrem ser alheios aos actos que motivaram a 
rescisão. 
 

Artigo 3.º 
[…] 

1. […] 
2. As entidades referidas no número anterior deixam de poder emitir ou 
subscrever cheques sobre a instituição de crédito autora da decisão, a partir 
da data em que a notificação se considerar efectuada. 
3. A decisão da rescisão da convenção de cheque ordena a devolução, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, dos módulos ou livros de cheques fornecidos e 
não utilizados, devendo a instituição de crédito, dela notificar, nos termos do 
artigo 8.º, a todas as entidades abrangidas. 
4. Constitui crime de desobediência qualificada, a não devolução dos 
módulos ou livros de cheques, após a notificação para o efeito, nos termos e 
prazo referidos no número anterior. 
 

Artigo 4.º 
[…] 

A instituição de crédito que haja rescindido a convenção de cheque não pode 
celebrar nova convenção dessa natureza com a mesma entidade antes de 
decorridos 2 (dois) anos a contar da data da notificação da decisão de 
rescisão da convenção, salvo autorização do Banco de Cabo Verde e 



mediante prova da regularização do pagamento de todos os cheques ou da 
supressão de outras irregularidades que tenham constituído fundamento da 
decisão. 
 

Artigo 5.º 
[…] 

1. As instituições de crédito são obrigadas a comunicar ao Banco de Cabo 
Verde, no prazo e pela forma que este lhes determinar, todos os casos de: 
a) […]; 
b) Emissão de cheque sobre elas sacado, em data posterior à notificação a 
que se refere o n.º 3 do artigo 3.º, pelas entidades com quem hajam 
rescindido a convenção de cheque, disso notificando igualmente o sacador e 
os outros co-titulares da sua conta sacada;  
c) Não pagamento de cheque, que havia sido apresentado a pagamento, nos 
termos e prazos da Lei Uniforme Relativa ao Cheque, por falta de provisão, 
irregularidade do saque, alteração das condições de movimentação da conta 
sacada, encerramento da conta consumada de forma voluntária pelo 
emitente por forma a provocar impedimentos ao pagamento, proibir a 
instituição sacada o pagamento ou a apresentação de um cheque devolvido 
pela segunda vez por falta ou insuficiência de provisão; 
d) Não pagamento de cheque de valor não superior a 10.000$00 (dez mil 
escudos), emitido através de módulo por elas fornecido, nos termos do 
artigo 11.º; 
e) Recusa de pagamento de cheques, com inobservância do disposto no 
artigo 12.º. 
2. Com base nas comunicações das instituições de crédito, o Banco de Cabo 
Verde regista todos os casos de entidades abrangidas pela rescisão. 

 
Artigo 6.º 

[…] 
1. As entidades que tenham sido objecto de rescisão de convenção de cheque 
ou que hajam violado o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º são incluídas 
numa listagem de utilizadores de cheque que oferecem risco, a comunicar 
pelo Banco de Cabo Verde a todas as instituições de crédito. 
2. A inclusão na listagem a que se refere o número anterior determina para 
qualquer outra instituição de crédito a imediata rescisão de convenção de 
idêntica natureza, bem como a proibição de celebrar nova convenção de 
cheque durante os 2 (dois) anos seguintes, contados a partir da data da 
decisão de rescisão da convenção. 
3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 3.º, 4.º e 
5.º. 
4. É expressamente autorizado o acesso de todas as informações 
disponibilizadas pelo Banco de Cabo Verde relativas aos utilizadores de 
cheque que oferecem risco: 



a) Às instituições de crédito indicadas como tal nos artigos 2.º, 3.º e 4.° da 
Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, que regula a constituição, o funcionamento e a 
actividade das instituições de crédito e parabancárias, tendo em vista a 
avaliação do risco de crédito de pessoas singulares e colectivas; 
b) Às Associações Comerciais e equiparadas visando criar e manter 
actualizada uma base de dados acessível entre os respectivos membros, que 
lhes permitam, mediante cruzamento de informação, uma análise prévia de 
um utilizador ou potencial utilizador de risco. 
5. Compete ao Banco de Cabo Verde regulamentar a forma e termos de 
acesso às informações quando estas se destinem à finalidade do número 
anterior, observadas as normas de protecção de dados e mediante parecer 
prévio da Comissão Nacional de Protecção de Dados. 
6. Todas as informações fornecidas pelo Banco de Cabo Verde devem ser 
eliminadas, bem como quaisquer referências ou indicadores de efeito 
equivalente, logo que cesse o período de permanência de 2 (dois) anos, ou 
haja decisão de remoção da listagem ou se verifique o termo de decisão 
judicial, excepto se o titular nisso expressamente consentir. 
 

Artigo 8.º 
[…] 

1. As notificações a que se referem os artigos 3.º e 5.º são feitas por carta 
registada ou por quaisquer outros meios idóneos de comunicação, incluído o 
electrónico, a expedir para o último domicílio constante do cadastro 
individual do notificando nas instituições de créditos notificantes, e tem-se 
por efectuada, salvo prova em contrário, no quinto dia posterior ao registo 
ou no primeiro dia útil seguinte, se aquele o não for. 
2. A recusa de correspondência ou a ausência do notificando do domicílio 
por si declarado, não prejudica a eficácia da notificação e os seus respectivos 
efeitos, nos 
termos e prazos referidos no número anterior. 
 

Artigo 9.º 
Movimentação de contas de depósito 

1. […]. 
2. […]. 

Artigo 10.º 
[…] 

Compete ao Banco de Cabo Verde fixar os requisitos a observar pelas 
instituições de crédito na abertura de contas de depósito e no fornecimento 
de módulos de cheques, designadamente quanto à identificação dos 
respectivos titulares e representantes e, ainda, transmitir às instituições de 
crédito instruções tendentes à aplicação uniforme do disposto no presente 
diploma. 

Artigo 11.º 
[…] 



1. A instituição de crédito sacada é obrigada a pagar, não obstante a falta ou 
insuficiência de provisão, qualquer cheque emitido através de módulo por si 
fornecido de montante não superior a 10.000$00 (dez mil escudos). 
2. O disposto no número anterior não se aplica quando a instituição sacada 
recusar justificadamente o pagamento do cheque por motivo diferente da 
falta ou insuficiência de provisão. 
3. Constituem, nomeadamente, fundamento da recusa de pagamento a que 
se refere o número anterior, a existência de sérios indícios de falsificação, 
furto, abuso de confiança ou apropriação ilegítima do cheque. 
 

Artigo 12.º 
Outros casos de obrigatoriedade de pagamento pelo sacado 

1. As instituições de crédito são ainda obrigadas a pagar, não obstante a falta 
ou insuficiência de provisão: 
a) […]; 
b) […]; 
c) […]; 
d) […]. 
2. Em caso de recusa de pagamento, a instituição de crédito sacada deve 
provar que observou as prescrições legais relativas à obrigação de rescisão 
da convenção de cheque e aos requisitos fixados pelo Banco de Cabo Verde a 
que se refere o artigo 10.º. 
 

Artigo 13.º 
[…] 

O sacado que pagar um cheque em observância do disposto neste capítulo 
fica sub-rogado nos direitos do portador até ao limite da quantia paga. 
 

Artigo 14.º 
[…] 

1. É punido com pena de prisão até 3 (três) anos ou com multa de 80 a 200 
(oitenta a duzentos) dias, observando-se o regime geral de punição do crime 
de burla, quem causar prejuízo patrimonial ao tomador do cheque ou a 
terceiro: 
a) Emitir e entregar a outra pessoa cheque de valor superior a 10.000$00 
(dez mil escudos), que não for integralmente pago por falta de provisão ou 
por irregularidade do saque, verificada nos termos e prazos da Lei Uniforme 
Relativa ao Cheque resultante da convenção de Genebra, de 7 de Junho de 
1930, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 23721, de 29 de Março e tornado 
extensivo à então colónia de 
Cabo Verde pela Portaria nº 15017, de 31 de Agosto de 1954, publicado no 
Boletim Oficial n.º 41, do mesmo ano; 
b) Levantar, antes ou após a entrega a outrem de cheque sacado pelo 
próprio ou por terceiro, os fundos necessários ao seu pagamento integral, 
nos termos e para os fins da alínea precedente; 



c) Proibir à instituição sacada o pagamento do cheque, encerrar a conta 
sacada ou, por qualquer motivo, alterar as condições da sua movimentação, 
de forma a impedir o pagamento integral do cheque emitido e entregue. 
2. A pena de prisão é, todavia de 2 a 6 (dois a seis) anos, se: 
a) […]; 
b) […]; 
c) […]. 
3. Nas mesmas penas referidas nos números anteriores, observadas as 
agravações previstas no n.º 2, com as necessárias adaptações, incorre quem 
endossar cheque que recebeu, conhecendo as causas de não pagamento 
integral referidas nas alíneas do n.º 1, e o cheque for apresentado a 
pagamento nos termos e prazos estabelecidos pela Lei Uniforme Relativa ao 
Cheque, e cause com isso a outra pessoa um prejuízo patrimonial. 
4. Não é aplicável aos cheques emitidos com data posterior à da sua entrega 
ao tomador o disposto nos números anteriores. 
5. A responsabilidade pela prática de crime extingue-se pela regularização 
da situação referida, nos termos e prazo estipulados no artigo 1º. 
6. A pena pode ser atenuada se a regularização do prejuízo patrimonial 
referido no número anterior se fizer até ao início da audiência do 
julgamento. 
7. O procedimento criminal pelo crime previsto no presente artigo depende 
de queixa. 
 

Artigo 15.º 
[…] 

Quem emitir cheques sobre a instituição de crédito que haja rescindido a 
respectiva convenção de cheque é punido com pena de crime de 
desobediência qualificada, correspondente a 2 (dois) anos de prisão ou 
multa de 60 a 200 (sessenta a duzentos) dias, nos termos do Código Penal. 
 

Artigo 17.º 
[…] 

Os mandantes, ainda que pessoas colectivas, sociedades ou meras 
associações de facto, são civil e solidariamente responsáveis pelo pagamento 
de multas e indemnizações em que forem condenados os seus 
representantes pela prática do crime previsto no artigo 14º, contanto que 
estes tenham agido nessa qualidade e no interesse dos representados. 
 

Artigo 18.º 
[…] 

1. A quem for condenado por crime de emissão de cheque sem provisão 
pode o tribunal aplicar, isolada ou cumulativamente, conforme os casos, as 
seguintes sanções acessórias, às previstas no artigo 14.º: 
a) Interdição temporária do uso de cheque; 
b) Publicidade da decisão condenatória. 



 
Artigo 21.º 

[…] 
1. É competente para conhecer do crime previsto no presente diploma, o 
tribunal da comarca onde se situa o estabelecimento da instituição de 
crédito em que o cheque for inicialmente entregue para pagamento. 
2. As instituições de crédito devem fornecer às autoridades judiciárias 
competentes todo os elementos necessários para a prova do motivo do não 
pagamento do cheque que lhes for apresentado para pagamento nos termos 
e prazos da Lei Uniforme Relativa ao Cheque, mediante emissão de 
declaração de insuficiência de saldo, indicando o respectivo valor, os 
elementos de identificação do sacador e o envio de cópia da respectiva ficha 
bancária de assinaturas, e informar deste seu dever às entidades com quem 
celebrem convenção de cheques, quanto às informações que a elas digam 
respeito. 
 

Artigo 22.º 
Contra-ordenações 

1. Constitui contra-ordenação, punível com coima de 50.000$00 (cinquenta 
mil escudos) a 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos): 
a) […]; 
b) […]; 
c) […]; 
d) […]; 
e) […]. 
2. […]. 
3. […]. 
4. O produto das coimas aplicadas é distribuído da seguinte forma: 
a) 50% (cinquenta por cento) para o Banco de Cabo Verde; 
b) 50% (cinquenta por cento) para o Estado.” 
 

Artigo 2.º 
Alteração de designação 

São alteradas as designações de “instituição bancária” ou “instituições 
bancárias”, constantes dos articulados do Decreto-Legislativo n.º 12/95, de 
26 de Dezembro, para “instituição de crédito” ou “instituições de crédito”, de 
acordo com a Lei n.º 3/V/96, de 1 de Julho, que regula a constituição, o 
funcionamento e a actividade das instituições de crédito e parabancárias. 
 

Artigo 3.º 
Republicação 

O Decreto-Legislativo n.º 12/95, de 26 de Dezembro, é republicado na 
íntegra em anexo, com as alterações introduzidas pelo presente diploma, 
passando a constituir o regime de restrição do uso do cheque. 
 



Artigo 4.º 
Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros. 
José Maria Pereira Neves - Cristina Isabel Lopes da Silva Monteiro Duarte - 
Marisa Helena do Nascimento Morais 
Promulgado em 4 de Novembro de 2010 
Publique-se. 
O Presidente da Republica, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES 
Referendado em 4 de Novembro de 2010 
O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves 
  



 


