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O DESUSO DA DUPLICATA FISICA E ASCENDÊNCIA DA DUPLICATA VIRTUAL 

 

 

Lucas Biegas Rorato 

 

 

RESUMO 
 
O presente estudo tem por objetivo discutir a necessidade de uma lei que 
regulamente o uso mercantil da duplicata virtual, a fim de promover a eficácia da 
venda mercantil e a prestação de serviços. Para tanto, foi empregada a pesquisa 
bibliográfica realizada em doutrinas como metodologia, legislações e jurisprudências 
que se debruçam sobre o tema em análise. Foi visto que é importante contar com 
disposições específicas ao ramo digital, extinguindo as lacunas existentes até então 
sobre a matéria em questão. Ao final do estudo concluiu-se que, pela ótica da teoria 
pura dos títulos de crédito, a duplicata no formato virtual não existe. No entanto, os 
tribunais, em razão da crescente circulação de crédito através dos meios eletrônicos 
e devido ao processo de virtualização, vêm atualizando seu entendimento e, assim, 
admitindo o protesto e a execução da duplicata virtual. Portanto, o Direito 
Empresarial Eletrônico clama por novas legislações e apontamentos doutrinários.  
 
Palavras-chave: Títulos de crédito. Desmaterialização. Duplicata virtual. 
 

 

THE DISUSE OF THE DUPLICATE PHYSICS AND THE ASCENDENCE OF THE 

VIRTUAL DUPLICATE 

 

ABSTRACT 
 
The present study aims to discuss the need for a Law which regulates the 
commercial use of the virtual duplicate in order to promote the effectiveness of the 
sale of goods and the provision of services. For this purpose, the methodology used 
was the bibliographical research carried out in doctrines, legislation and 
jurisprudence that deal with the subject under analysis. It has been seen that it is 
important to have more specific and adequate provisions to the digital branch, 
extinguishing the existing gaps in the matter. At the end of the study it was concluded 
that from the point of view of the pure theory of credit titles, the duplicate in the virtual 
format does not exist. However, the courts, due to the growing circulation of credit 
through electronic means and due to the virtualization process, have been updating 
their understanding and thus, admitting the protest and the execution of the virtual 
duplicate. Therefore Electronic Business Law calls for new legislation and doctrinal 
notes. 
 
KEYWORDS: Credit titles. Dematerialization. Virtual duplicate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No meio jurídico, a duplicata virtual tem suscitado acaloradas discussões 

entre os operadores do direito desde sua criação. 

Observa-se a ausência de uma legislação específica para transações 

comerciais com pagamentos realizados por meio de Duplicata e Assinatura Virtual, e 

que ainda gera muita polêmica. Isso porque a Duplicata materializada foi 

amplamente utilizada a partir de 1850 e o legislador da época não tinha como prever 

que a duplicata física cairia em desuso em razão de inovações tecnológicas que 

estavam por vir.  

No Brasil, o tema ainda é recente e a doutrina sustenta linhas divergentes, 

sendo que alguns juristas entendem que o ordenamento jurídico brasileiro não está 

preparado para recepcionar a duplicata virtual, e outros alegam que a legislação 

existente é suficiente para regulamentar também esta nova modalidade de título de 

crédito. 

Nesse sentido, esta pesquisa aponta de plano um problema: como 

transacionar um título de crédito virtual se não há uma legislação específica? 

Feitas estas considerações iniciais, o presente estudo tem por objetivo discutir 

a necessidade de uma lei regulamentando o uso mercantil da duplicata virtual, a fim 

de promover a eficácia da venda mercantil e a prestação de serviços. Ainda, o 

presente trabalho tem como objetivos específicos: discutir a descartularização dos 

títulos de crédito e o desuso da duplicata física; detalhar os requisitos do título de 

crédito em especial a Duplicata Mercantil; discutir os princípios, efeitos, a segurança, 

celeridade e a desmaterialização da duplicata; analisar os pontos polêmicos em 

torno da exequibilidade da duplicata virtual; e discutir os efeitos da quebra dos 

requisitos essenciais na duplicata virtual. 

O tema é relevante na medida em que, neste mundo globalizado e de 

comércio informatizado, necessita-se de títulos mercantis céleres e eficazes, como é 

o caso da duplicata virtual. 

Ademais, a duplicata virtual já existe e é amplamente utilizada no Brasil, no 

entanto, não está devidamente regulamentada. No decorrer desta pesquisa é 

possível verificar que no campo do Direito Comercial não há entraves, pelo contrário, 

a corrente majoritária é francamente favorável a este título de crédito em sua forma 

eletrônica.  
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Nesse enfoque, seria um contrassenso pensar que haveria oposição a este 

título virtual, já que a assinatura digital é uma realidade em praticamente todos os 

tribunais pátrios. 

Portanto, faz-se necessário uma discussão sobre as decisões tomadas pelos 

magistrados para que ponha termo às divergências sobre um título de crédito tão 

utilizado e necessário no mercado. Por outro lado, sabe-se que a regulamentação da 

duplicata virtual esbarra na vontade política, isto é, na falta de proposta e aprovação 

de lei reguladora.  

Assim, o estudo faz-se relevante e atual. Um país para prosperar ou tornar-se 

líder de mercado tem, por obrigação, fornecer todos os meios possíveis para que os 

empresários interajam de forma mais célere e eficiente. 

Para a realização desta pesquisa, como metodologia, foi utilizado a pesquisa 

bibliográfica realizada em doutrinas, legislações e jurisprudências que se debruçam 

sobre o tema em análise. 

 

 

2 DA DESCARTULARIZAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

 

O princípio da cartularidade, preceito de suma importância no âmbito dos 

títulos de crédito, hoje já se encontra mitigado pela própria ideia da 

descartularização dos referidos instrumentos, sendo uma característica 

desnecessária para a consecução da sua finalidade primordial, qual seja, a 

cambiaridade de créditos. 

A cartularização dos títulos de crédito constituía, até então, característica 

essencial a estes documentos, atribuindo a materialidade a cártulas. No entanto, 

com a dinâmica social e a evolução tecnológica, é natural que sejam necessárias 

algumas adaptações em diversos aspectos e eventuais resistências não devem ser 

capazes de impedir o desenvolvimento dos institutos que visam a atender a 

necessidade dos indivíduos. 

As inovações e alterações legislativas a respeito dos títulos virtuais ainda não 

foram efetivadas de forma satisfatória, se limitando no âmbito do Código Civil ao art. 

889, §3º, sem, no entanto, disciplinar a questão de forma pormenorizada, deixando o 

mesmo a cargo da doutrina e jurisprudência pátria. 
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Desta forma, é de suma importância a sua regulamentação, principalmente 

para atribuir maior segurança jurídica às relações efetivadas no âmbito deste 

instituto novo, dada a sua adequada regulamentação em lei ou ato normativo 

próprio.  

Enquanto o fenômeno fica apenas no âmbito doutrinário e jurisprudencial, e 

até mesmo positivado da forma genérica como ocorreu no Código Civil, este assume 

caráter de excepcionalidade frente à regra geral dos títulos de crédito 

consubstanciados em uma cártula propriamente dita.  

Seguindo esse raciocínio, Rosa Junior1 sustenta a ideia de que subsiste a 

cartularidade dos títulos de crédito na sua forma original e que o fenômeno previsto 

no art. 889, §3º do Código Civil autoriza tão somente a representação eletrônica do 

título que já se encontra consubstanciada na sua forma física. 

Além disso, o art. 903 do Código Civil determina a aplicação apenas 

subsidiária das normas do Código Civil aos títulos de crédito, e como a duplicata 

possui regulamentação própria, a previsão da constituição do título de crédito virtual 

previsto no art. 889 §3º do Código Civil não seria aplicável a tal espécie. 

Com efeito, pode-se perceber que existe uma resistência, principalmente de 

autores mais tradicionais em admitir a possibilidade da emissão de títulos de crédito 

eletrônicos ou virtuais, sustentando que as características da cartularidade e 

literalidade constituem a própria essência desse instrumento. 

No entanto, o entendimento majoritário é o da possibilidade de que os títulos 

nominados sejam emitidos na forma virtual caso a sua regulamentação específica 

não disponha de forma diversa, desde que observados os requisitos mínimos 

exigidos para tal, além da existência de certeza, liquidez e exigibilidade que se 

mantêm mesmo em sede de títulos virtuais2. 

Dessa forma, adotando uma interpretação teleológica e sistemática, tem-se 

que no ordenamento jurídico enquanto sistema unitário, dotado de regras e 

princípios de caráter geral não é necessária para a adequada aplicação de cada 

instituto novo a edição de uma regulamentação específica. 

                                                           
1 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Títulos de crédito. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
2 RIZZARDO, Arnaldo. Títulos de crédito. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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Para a aplicação desse entendimento, a integração normativa partiria de uma 

regulação geral aplicável a qualquer situação e adaptaria as regras genéricas às 

peculiaridades do caso concreto, suprindo perfeitamente a sua falta de 

regulamentação específica neste âmbito. 

Seguindo esse raciocínio, apresentam-se algumas dificuldades de adaptação 

no que concerne à constituição regular do título de crédito, como a observância de 

seus requisitos legais, problemática que se superada de forma satisfatória legitimaria 

a sua regularidade. 

Uma dificuldade encontrada na constituição dos títulos de crédito virtuais é o 

requisito legal da assinatura no meio eletrônico. Para que seja assegurada a sua 

autenticidade e validade é utilizada a assinatura eletrônica criptografada do real 

emissor do título. 

Dessa forma, a assinatura criptografada assimétrica é a que garante maior 

autenticidade à manifestação de vontade do verdadeiro emissor do título de crédito, 

tendo em vista que a partir do desenvolvimento tecnológico atual foram assegurados 

meios possíveis de identificar efetivamente a pessoa que emitiu o título. 

A lógica utilizada pela criptografia é substituir a assinatura pessoal por 

caracteres confidenciais que só podem sofrer alteração por quem pôs a assinatura, 

assim como também somente pode ser identificada pelo legítimo receptor do 

documento3. 

Toda essa operação que envolve a assinatura criptografada deve 

necessariamente ser acompanhada e homologada pela Autoridade Certificadora que 

possuirá meios suficientes de atestar de forma confiável a autenticidade e validade 

da assinatura aposta ao título.  

Assim, tem-se que não é possível alegar a inidoneidade da assinatura digital 

criptografada para atestar a regularidade dos títulos virtuais, considerando que ela é 

tão segura quanto à assinatura escrita, capaz de assegurar a relação de 

autenticidade entre a assinatura digital e a física da pessoa tida como o real emissor 

do documento. 

Além disso, o endosso tal como se apresenta nos títulos materializados 

fisicamente pode com a mesma ou até maior segurança adaptar suas utilidades à 

                                                           
3 ALMEIDA, Amador Paes. Teoria e prática dos títulos de crédito. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014.  
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condição dos títulos de crédito virtuais. Nesse contexto o endosso, ainda que dotado 

de simplicidade, é de fundamental importância, pois além de trazer maior efetividade 

à dinâmica das relações comerciais ao obrigar os endossantes ao adimplemento do 

título, permite também impedir que o devedor realize oposições pessoais que teria 

em relação ao credor primitivo em face do atual credor. 

Portanto, percebe-se que todo o efeito proporcionado pelo endosso na cártula 

propriamente dita podem ser adaptados ao título virtual sem qualquer dúvida acerca 

da sua autenticidade ou validade. Tudo isso na busca de medidas para desenvolver 

tais instrumentos e consequentemente acompanhar a evolução das relações 

comerciais. 

Quanto ao tema da circulação dos títulos de credito virtuais, tem-se que ela se 

opera sob a mesma forma da sua constituição, ou seja, o título de crédito que 

nasceu no formato virtual deve circular e admitir todas as eventuais declarações 

cambiais por meio eletrônico. Considerando que o seu conteúdo não é modificado, 

mas tão somente a forma de sua exteriorização no contexto das relações 

comerciais4. 

Dessa forma, utilizando a via informática o titulo poderá ser emitido e 

consequentemente aceito, endossado, avalizado e obter dentre outras declarações 

típicas dos títulos de crédito ou até mesmo protestado na forma virtual, tudo com o 

objetivo de facilitar e tornar mais efetiva a própria utilidade desse instrumento. 

Esse entendimento foi sistematizado no enunciado nº 462 da V Jornada de 

Direito Civil promovido pelo Conselho da Justiça Federal, ratificando os estudiosos 

do direito empresarial o raciocínio mais consentâneo com a dinâmica comercial e 

fazendo cumprir o seu papel de promover a integração harmônica do nosso 

ordenamento jurídico para a melhoria do convívio social. 

O referido enunciado foi aprovado nos seguintes termos:  

 
Art. 889, § 3º. Os títulos de crédito podem ser emitidos, aceitos, endossados 
ou avalizados eletronicamente, mediante assinatura com certificação digital, 
respeitadas as exceções previstas em lei.5 
 

A modalidade de aceite que melhor se adapta ao título de crédito virtual é o 

presumido ou tácito, que se manifesta quando o sacado assina o comprovante de 

                                                           
4 ALMEIDA, Amador Paes. Op. Cit. 
5 Enunciado nº 462 da V Jornada de Direito Civil, BRASIL, 2012. 
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entrega da mercadoria ou prestação de serviço e não opõe nenhuma observação 

sobre o produto ou serviço, sendo presumidamente efetivado de forma regular. 

 

 

3 DUPLICATA VIRTUAL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PRINCÍPIOS 

NORTEADORES 

 

Os títulos de crédito surgiram possivelmente no continente europeu, na idade 

média, como solução à necessidade social, de forma que se viabilizasse o 

desenvolvimento do comércio na região6. 

O primeiro título de crédito a ser conhecido é a letra de câmbio, chamada na 

época de littera, era um documento escrito e tinha como principal finalidade realizar 

a troca de moedas, ou seja, o câmbio entre as localidades, para que os 

comerciantes pudessem circular suas mercadorias. 

Com isso, os comerciantes deixam de transportar grandes quantidades de 

dinheiro, passando a levar consigo apenas a cártula que continha o valor comprado 

em sua localidade para que fosse trocado pela moeda da localidade onde fariam 

suas compras através de correspondentes dos banqueiros com os quais efetuavam 

o negócio. 

Porém, os comerciantes, ao invés de trocar a littera, repassavam-na 

diretamente ao vendedor das mercadorias, colocando no verso uma ordem para que 

fosse pago ao possuidor o valor contido na cártula, surgindo assim, o endosso. Os 

vendedores, por sua vez, por não conhecerem a pessoa com quem estavam 

negociando, passaram a exigir destes um terceiro que garantisse a dívida, assim, 

nas vendas efetuadas com a littera o comprador incluía no verso uma declaração de 

pessoa conhecida como garantia do pagamento do valor, nascendo, assim, o 

instituto do aval7. 

Portanto, observa-se que já nessa época os títulos de crédito possuíam 

alguns dos princípios reconhecidos hoje, como o da cartularidade, por existir o 

documento físico comprovando o crédito; a literalidade, por ser pago ao portador 

somente o que constar no documento; e a autonomia das obrigações, podendo o 

                                                           
6 COSTA, Wille Duarte. Títulos de Crédito. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 
7 TEIXEIRA, Tarcisio. Os títulos de crédito eletrônicos são viáveis?. Revista de Direito Empresarial. 
v. 5, p. 83, 2014. 
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título ser transmitido por endosso, não sendo prejudicada nenhuma das relações em 

virtude de vício em alguma delas. Segundo Martins: 

 

A confiança é requisito essencial para que haja uma operação de crédito, ou 
seja, nas vendas a prazo o vendedor confia no comprador e essa confiança, 
sem dúvida, é um dos impulsionadores das atividades comerciais que, 
desse modo, podem desenvolver-se mesmo que o comprador não possua, 
na ocasião da compra, disponibilidade de numerário suficiente para atender 
a obrigação. 8 

 

Hoje, em nosso ordenamento jurídico, tem-se os títulos de crédito típicos 

como a letra de cambio, a nota promissória, o cheque e a duplicata. Cada título tem 

sua regulamentação por lei especial, conforme dispõe o artigo 903 do Código Civil 

Brasileiro. 

No que tange especificamente a duplicata, esta teve sua origem em 1922, no 

I Congresso das Associações Comerciais, no estado do Rio de Janeiro, que, 

segundo o autor Fran Martins9, fora apresentado ao governo da época um 

anteprojeto sugerindo a criação de um título referente às vendas mercantis a prazo, 

no qual seria afixado um selo pelo vendedor, devendo tal documento ser assinado 

pelo comprador e posteriormente devolvido ao vendedor, devendo ser emitido em 

duas vias, em duplicidade. Tal anteprojeto também trazia a previsão dos requisitos 

do título, assim como sua forma, juntamente com a possibilidade de protesto dele os 

seus efeitos, dando ao vendedor o direito de agir contra o comprador. 

Na visão de Rubens Requião10, esta foi uma nova fase na história das 

duplicatas, caracterizado pelo interesse do Governo, tornando-o documento 

obrigatório e básico para a incidência do imposto do selo, dando a duplicata uma 

função maior de fiscalização, de controle do fisco sobre as operações de compra e 

venda, já que na época, a Lei 4.230 instituía um imposto sobre os lucros líquidos do 

comércio e da indústria, o imposto de renda. Porém em 1936, surge a Lei nº 187, 

que regulava definitivamente a emissão de duplicatas. Segundo o autor Fran 

Martins, essa lei dava às duplicatas feição característica de um contrato de compra e 

venda e também de promessa de pagamento do preço. 

                                                           
8 MARTINS, Fran. Títulos de crédito. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.400. 
9 MARTINS, Fran. Títulos de crédito. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.400. 
10 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 34. ed. São Paulo: Saraiva. 2015.  
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Em 1968 é aprovada a Lei nº 5.474, que revogava todas as disposições 

anteriores sobre a duplicata, dando ao título uma nova configuração. Na visão de 

Fran Martins, a reconfiguração incluiu uma melhor estrutura e caracterizou-o 

definitivamente como um título de crédito, e não mais como um instrumento do fisco.  

Segundo Requião: 

 

[...] a reforma do sistema se justificava pela modificação da legislação 
tributária, com o advento do novo sistema tributário nacional, libertando a 
duplicata dos interesses do fisco, tornando-a um título de crédito 
eminentemente comercial, a serviço do desenvolvimento do crédito, do 
comércio e da indústria. 11 
 

A Lei nº 5.474/68 ainda está em vigor, trazendo a duplicata como um título de 

crédito causal, no sentido de que sua emissão somente pode ocorrer para 

operações de crédito nascidas de compra e venda, e ainda, a ordem em relação ao 

aceite obrigatório, que vincula o sacado ao pagamento do título12, sendo, portanto, 

um título próprio do direito brasileiro, que deve ser criado no ato da extração da 

fatura, que decorre da compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Este título 

de crédito requer o aceite do devedor, mas nela não se admite a discriminação das 

mercadorias ou serviços que sejam objetos do negócio, pois tal discriminação se faz 

na nota fiscal ou fatura que sejam emitidas em relação ao objeto, tornando a 

duplicata um título de crédito dependente, isto é, vinculado a outros documentos 

para a comprovação do negócio jurídico. 

O Artigo 2° da lei 5.474/68, em seu parágrafo 1° versa sobre os requisitos da 

duplicata: 

 
Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata 
para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra 
espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela 
importância faturada ao comprador. 
§ 1º A duplicata conterá: I - a denominação "duplicata", a data de sua 
emissão e o número de ordem; II - o número da fatura; III - a data certa do 
vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista; IV - o nome e 
domicílio do vendedor e do comprador; V - a importância a pagar, em 
algarismos e por extenso; VI - a praça de pagamento; VII - a cláusula à 
ordem; VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da 
obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial; 
IX - a assinatura do emitente13. 

                                                           
11 Ibid, p.562. 
12 COELHO, F.U. Curso de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
13 BRASIL. Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968. Lei das Duplicatas. Dispõe sobre as duplicatas. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5474.htm>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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No parágrafo segundo de mesmo artigo, a lei diz que a mesma duplicata não 

pode corresponder a mais de uma fatura, ou seja, cada duplicata deve conter a sua 

fatura. E no parágrafo terceiro, diz que nos casos de pagamentos parcelados, pode 

ser emitida uma única duplicata, em que serão discriminadas todas as prestações e 

seus respectivos vencimentos. 

Ocorre que a Lei 5.474/68 versa sobre a realidade negocial dos anos 60 do 

século passado, época em que os primeiros computadores estavam em projeto de 

desenvolvimento e, portanto, ainda não existiam os meios de transmissão eletrônica 

de informações que dispomos hoje, notadamente a internet. O desenvolvimento da 

tecnologia de transmissão eletrônica de informações, sobretudo nos anos 90, 

deflagrou o início do processo de desmaterialização da duplicata. Ao invés de levar 

a duplicata a uma instituição financeira para que esta realizasse sua cobrança, os 

credores passaram a transmitir os principais dados da duplicata ao banco por 

mensagem eletrônica via internet. 

Este procedimento, no entanto, contraria o que dispõe o artigo 24 da Lei 

5.474/68, que prevê que na duplicata podem constar outras indicações, desde que 

não se altere sua feição característica. Ocorre que as duplicatas virtuais, assim 

como os boletos bancários, não atendem a este dispositivo por não conter as 

mesmas características e requisitos das duplicatas, como o aceite do devedor, o que 

impede a este de exercer o seu direito de impugnação ao valor o que está garantido 

nos artigos 8° e 21° da lei 5.474/68. Por essa razão podem ocorrer casos de não 

recebimento da mercadoria, avarias, vícios, defeitos, quantidade, qualidade das 

mercadorias e ainda na divergência de preços e prazos ajustados anteriormente. 

Ainda, a duplicata deve atender as outras características específicas dos 

títulos de crédito: a literalidade, a autonomia, a cartularidade, a independência, a 

legalidade e a inoponibilidade. 

A literalidade, também desrespeitada no saque da duplicata virtual, refere-se 

à validade do título de crédito pelo que nele está escrito, ou seja, o que não for 

expressamente consignado no título de crédito não tem consequências na relação 

jurídica, noutras palavras, não tem valor. Como esclarece Coelho: 
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A autonomia ocorre em relação à independência das obrigações, a 
irregularidade de uma obrigação não afeta a eficácia das demais. Ou seja, 
neste princípio, os vícios que comprometem a validade de uma relação 
jurídica que esteja documentada em um título de crédito, não se estendem 
as demais relações abrangidas no mesmo documento. 14 

Segundo Almeida15, a independência confunde-se com a autonomia, mas 

essa não é uma característica de todos os títulos de crédito, somente daqueles que 

não tem sua validade condicionada a validade do negócio que lhe deu origem, como 

na letra de cambio, o que não ocorre na duplicata, pois ela está vinculada a outros 

documentos, quais sejam a nota-fiscal e a fatura. 

A legalidade está ligada a impossibilidade de emissão de outros títulos de 

crédito que não sejam aqueles previstos e disciplinados em lei. Já a inoponibilidade 

consiste aos terceiros de boa-fé, como nos títulos de crédito são independentes as 

obrigações, o devedor não pode negar o pagamento/cumprimento da obrigação 

assumida16. 

O princípio da cartularidade representa a forma do título de crédito, como este 

é materializado17. O título deve ser representado por algum documento, que tem sua 

característica pré-definida na lei que o regulamenta. A cártula é indispensável para o 

exercício do direito que nele está contido, ou seja, não existe o direito sem o título, e 

não há título de crédito com declaração de vontade oral. 

O desrespeito ao princípio em questão afeta diretamente ao sistema jurídico 

atual, que exige a formalização do título de crédito em um documento corpóreo, 

material, e que não admite caracteres eletrônicos, mensagens eletrônicas, como 

titulo de crédito, fato que resulta em uma enorme insegurança jurídica, abrindo 

precedentes para fraudes, pois a duplicata, segundo a lei, deve ser sacada pelo 

credor no momento da extração da fatura e ter o aceite do devedor, procedimentos 

não observados nas duplicatas virtuais, que consiste em uma mera transmissão de 

informações via internet. Diante de tanta inobservância a lei cabe a pergunta: a 

duplicata virtual é um título de crédito e possui executividade como título 

extrajudicial? 

                                                           
14 COELHO, F.U. Curso de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.460.. 
15 ALMEIDA, Amador Paes. Teoria e prática dos títulos de crédito. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014.  
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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No entanto, não é somente o princípio da cartularidade o penalizado na 

sistemática de saque da duplicata virtual. Outros princípios cambiários como a 

literalidade, e a própria legalidade, também são desrespeitados. Não bastasse a 

afronta aos princípios citados, institutos cambiários como o endosso, o aval e o 

aceite, que pelo princípio da literalidade devem constar expressamente no título, 

ficam prejudicados quando da inobservância da cartularidade. Como será avalizado 

ou endossado um documento eletrônico, que não existe materialmente? Como o 

sacado formalizará o aceite em uma duplicata virtual? No que tange ao aceite da 

duplicata, vale lembrar que é este o meio que o sacado dispõe para insurgir-se 

contra a cobrança indevida que lhe é dirigida. 

Outra questão que deve ser considerada em razão da não observância do 

princípio da cartularidade no saque da duplicata virtual é a segurança jurídica. Como 

é consabido, a duplicata é um título de crédito sacado, ou seja, o credor é quem cria 

o documento indicando um terceiro como devedor. Se o documento for virtual, 

eletrônico, o que poderia impedir o sacador de emitir diversas duplicatas para o 

mesmo negócio e cobrar em duplicidade o valor dela, procedimento vulgarmente 

conhecido como “duplicata fria” ou “duplicata simulada”.  

No Poder Judiciário tramitam inúmeras demandas originadas no saque de 

duplicata simuladas, simulação que, conforme restará demonstrado no curso deste 

estudo é viabilizada pela virtualização da duplicata, pois o que dispõe a Lei 5.474/68 

com o requisito da cartularidade é justamente a segurança sobre o saque, remessa 

da duplicata a aceite e endosso, não abrindo espaço para a simulação. 

Em que pesem os apontamentos acima, são cada vez mais frequentes as 

decisões proferidas pelo Poder Judiciário validando a duplicata virtual como 

documento passível de instruir Execução de Título Executivo Extrajudicial. 

 

 

4 A EXIQUIBILIDADE DA DUPLICATA VIRTUAL 

 

A duplicata virtual possui as mesmas características da sua correspondente 

materializada no meio físico, alterando-se tão somente a forma como ocorre a sua 

exteriorização, ou seja, a partir de caracteres no computador e não impresso em 

uma cártula propriamente dita. 
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A regulamentação da duplicata encontra-se consignada na Lei nº 5.474/1968 

que logo no seu art. 1º estabelece a obrigatoriedade ao comerciante em emitir a 

fatura correspondente ao negócio mercantil realizado quando o pagamento deve ser 

efetivado a prazo e a sua facultatividade caso o pagamento deva ser à vista. No 

entanto, com o surgimento da possibilidade de ser emitida no mesmo instrumento a 

nota fiscal e a fatura de um determinado negócio, impõe-se a obrigatoriedade da sua 

emissão em qualquer caso e não apenas nas vendas cujo pagamento deva ser 

efetivado a prazo. 

Correspondente a cada fatura emitida o comerciante facultativamente pode 

extrair apenas a duplicata e nenhum outro título de crédito conforme preleciona o art. 

2º da mesma lei. No entanto, a emissão do referido título deve ser efetivada até o 

vencimento da obrigação ou da primeira prestação respectiva18. 

A duplicata constitui um título de crédito de modelo vinculado e causal, 

devendo ser cumpridos alguns requisitos considerados essenciais para a sua 

emissão válida constantes no art. 2º, §1º da Lei nº 5.474/1968 como a denominação; 

data de emissão; número de ordem; número da respectiva fatura; data de 

vencimento ou a declaração de ser o título à vista. 

Continuando os requisitos previstos tem-se a qualificação completa do 

vendedor e comprador; a importância a ser efetivamente paga, em algarismo e por 

extenso e caso seja acertado o pagamento parcelado poderá ser especificada todas 

as parcelas na mesma duplicata ou poderá ser emitida uma série de duplicatas 

diferentes para cada parcela com o mesmo número de ordem, sendo em ambos os 

casos referentes à mesma fatura. 

Pode-se acrescentar ainda como requisito essencial o local de pagamento da 

duplicata que em regra será o domicílio do devedor, salvo se as partes 

convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da 

obrigação ou das circunstâncias peculiares ao caso; a menção expressa da cláusula 

“à ordem” obrigatoriamente, considerando que somente pode ser inserida a cláusula 

“não à ordem” no título por meio do endosso. Por fim, deve conter o local destinado 

ao aceite do devedor reconhecendo a existência e extensão do crédito de 

titularidade do emissor, além da assinatura do próprio emitente do título19. 

                                                           
18 COELHO, F.U. Curso de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
19 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 34. ed. São Paulo: Saraiva. 2015.  
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A apresentação da duplicata para o aceite do devedor nos termos do art. 6º 

da lei de duplicatas deve ser realizada no prazo de 30 dias da sua emissão, sendo 

que no caso de instituição financeira ela terá mais 10 dias do seu recebimento para 

tal. O devedor diante de tal situação pode colocar expressamente o aceite no título e 

devolvê-lo ao credor no prazo de 10 dias do seu recebimento, constituindo o aceite 

ordinário ou devolver o título acompanhado da declaração por escrito das razões de 

recusar o aceite, seguindo o art. 7º, caput da lei de duplicatas20. 

Pode, ainda, apenas devolver o título sem assinatura e sem declaração de 

recusa para o seu aceite; pode também não devolver o título, estando autorizado 

para tal pela instituição financeira responsável pela sua cobrança, tendo comunicado 

ao credor o seu aceite de acordo com o art. 7, §1º da lei de duplicatas, constituindo o 

aceite por comunicação ou simplesmente não devolver o título sem dar nenhuma 

satisfação21. 

No entanto, como o aceite da duplicata mercantil é obrigatório, o devedor 

pode apenas se furtar de assumir as respectivas obrigações cambiais caso 

demonstre a ocorrência de algum dos três motivos previstos no art. 8º da lei de 

duplicatas, razão pela qual se o devedor recebe as mercadorias e não opõe 

nenhuma motivação idônea para a recusa do aceite, opera-se a sua presunção 

independentemente da devolução do título ao credor. 

Com o aceite opera-se a abstração da duplicata em face do negócio 

subjacente podendo o devedor recusá-la em caso de não recebimento da 

mercadoria ou ela estando avariada quando o transporte não estiver sob sua 

responsabilidade. Podendo recusar ainda caso exista vícios na qualidade ou 

quantidade ou ainda divergência nos prazos e preços ajustados da mercadoria ou 

serviços, além da não correspondência da fatura com os serviços efetivamente 

contratados. 

Um instituto peculiar à duplicata é justamente a reforma ou prorrogação, onde 

“A reforma da duplicata é faculdade do credor, que poderá se assim o quiser, 

prorrogar o prazo de vencimento do título”22. 

                                                           
20 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 34. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. 
21 Ibid. 
22 MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: títulos de crédito. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. v. 3, p.248. 
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De acordo com o art. 19 da lei de duplicatas o comerciante que emitir 

duplicatas deve obrigatoriamente escriturar um livro especial denominado “Livro de 

Registro de Duplicatas”, atribuindo assim um número de ordem a cada duplicata 

mercantil emitida. 

Ainda deve ser observado que por expressa previsão no art. 25 da lei de 

duplicatas é aplicável subsidiariamente à duplicata a regulamentação prevista para a 

letra de câmbio. Outra observação importante acerca das regras gerais da duplicata 

é que o aval em branco deve ser considerado em favor do avalista ou na sua 

ausência em benefício do próprio comprador. 

O protesto da duplicata pode ser efetivado em razão da falta de aceite; da não 

devolução do título pelo credor e por falta de pagamento nos termos do art. 21, 

caput da Lei nº 9.492/1997. 

Ainda, tem-se que o protesto realizado de forma regular na praça de 

pagamento e dentro do prazo de trinta dias, contado da data do seu vencimento, 

constitui condição para cobrança do título em face dos endossantes e respectivos 

avalistas, de acordo com o art. 13, §4º da lei de duplicata, sendo prescindível 

apenas para o exercício do direito creditício em face do comprador e eventuais 

avalistas. 

Em caso de não devolução da duplicata pelo devedor é possível que se 

proceda ao protesto por indicação, através de informações fornecidas pelo próprio 

credor do título a partir de sua escrituração, baseado nos artigos. 8º e 21, §3º da Lei 

nº 9.492/1997 e art. 13, §1º da Lei nº 5.474/1968 na sua parte final, sendo tais 

informações de responsabilidade do apresentante. 

A figura da triplicata consiste em nova via da duplicata anteriormente emitida 

que por alguma razão foi extraviada ou perdida pelo credor, operando os mesmo 

efeitos desta nos temos do art. 23 da lei de duplicatas23. 

Os requisitos exigidos para a execução de uma duplicata dependem da 

modalidade de aceite efetivado, sendo ordinário é necessário tão somente o título de 

crédito, devendo ser protestado apenas se vier a ser executado algum coobrigado 

ao título. Caso o aceite tenha sido por comunicação a execução será a partir do 

                                                           
23 ALMEIDA, Amador Paes. Teoria e prática dos títulos de crédito. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014.  
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próprio instrumento no qual o devedor informou ao credor a retenção da duplicata e 

o seu aceite24. 

Caso o aceite seja realizado por presunção é necessário o protesto cambial 

da própria duplicata, por outro lado, caso o credor a detenha o seu protesto na 

modalidade por indicações, deve estar aliado ao comprovante de entrega da 

mercadoria pelo devedor nos termos no art. 15, II da lei de duplicatas para que seja 

executado o devedor. No entanto, para executar coobrigado é necessário apenas o 

protesto regular e, em se tratando de avalista do devedor principal, prescinde o 

protesto regular e o comprovante de entrega da mercadoria25. 

 

4.1 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO 

 

No que concerne à execução do título de crédito virtual a dificuldade reside 

propriamente na sua ausência de força executiva, considerando que, embora venha 

previsto de forma ampla no art. 889 §3º do Código Civil, não possui regulamentação 

específica quanto a modalidade virtual. 

Como alternativa à superação da dificuldade em relação à falta de 

regulamentação específica aos títulos de crédito virtuais que assegurem a sua 

executividade tem-se que deve ser utilizado o protesto por indicação. 

Seguindo esse raciocínio, dentre as espécies de títulos de crédito aquela que 

se revela com maior aptidão para consubstanciar a sua descartularização é a 

duplicata, ao passo que sua lei específica autoriza a execução por meio de protesto 

por indicação em caso desta não ter sido aceita, devolvida ou adimplida no momento 

oportuno. 

Os requisitos exigidos para a execução da duplicata virtual encontram-se 

previstos no enunciado nº 461 elaborado na V Jornada de Direito Civil promovida 

pelo Conselho da Justiça Federal nos seguintes termos: 

Art. 889. As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e 
constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do 
instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das 
mercadorias ou de prestação dos serviços. 

                                                           
24 COELHO, F.U. Curso de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
25 COELHO, F.U. Curso de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Em seguida foi acrescentada para a execução da duplicata virtual a exigência 

da apresentação do boleto bancário enviado ao devedor para adimplemento do valor 

correspondente ao título, tudo isso no bojo do informativo nº 502 do Superior 

Tribunal de Justiça constituído pela Segunda Seção nos seguintes termos: 

 

EXECUÇÃO. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. A 
Seção entendeu que as duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio 
magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera 
indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o 
ajuizamento da execução, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único, da 
Lei n. 9.492/1997. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título 
virtual devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por 
indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação 
dos serviços suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e 
constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais26. 
 

Provavelmente a maior razão para que tenha sido acrescentada essa 

exigência a mais para a execução da duplicata virtual tenha sido transformar a 

natureza da dívida de querable, sendo justamente a regra prevista no art. 327 do 

Código Civil para portable no instante em que o devedor agora possui o boleto 

bancário para adimplir regulamente sua obrigação27. 

Nesse sentido, em razão da duplicata possuir relação de causalidade a uma 

compra e venda ou prestação de serviços de natureza mercantil, considera-se que 

ela é constituída a partir de um procedimento que envolve o encaminhamento das 

informações relativas à respectiva operação a algum banco que por sua vez envia 

um boleto ao devedor a fim de que pague o valor correspondente. 

Caso o devedor não pague o boleto é promovido o protesto por indicação e 

nesse sentido, surgiu o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça 

de que o protesto por indicação, somado à comprovação do recebimento da 

mercadoria ou prestação do serviço pelo sacado e o respectivo boleto de cobrança 

enviado pela instituição financeira, para fim de adimplemento do débito, assegura a 

execução da duplicata virtual. 

Portanto, a recusa efetiva do aceite da duplicata constitui ônus probatório do 

devedor, quando da realização de sua defesa caso seja promovido o protesto por 

indicação, constituindo verdadeira inversão do ônus probatório ou até mesmo 

                                                           
26 REsp 1.024.691-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgados em 22/8/2012. 
27 COELHO, F.U. Curso de Direito Comercial. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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presunção de veracidade em relação ao aceite do título, considerando que a 

dificuldade do credor em conseguir provar um determinado fato negativo. 

 

4.2 DESUSO DA DUPLICATA FÍSICA 

 

A emissão de duplicatas físicas tem caído em desuso. Até mesmo a duplicata 

virtual é pouco utilizada. Também, a resistência em utilizar a duplicata virtual se dá 

em razão da possibilidade de fraudes. 

Outra justificativa para a resistência ao uso da duplicata virtual reside na 

incompreensão do que vem a ser uma assinatura eletrônica. As pessoas ficam 

temerosas frente ao novo e têm dúvidas com relação à integridade do documento e 

da assinatura digital. 

Aponta-se também como causa da resistência ao uso da duplicata virtual a 

falta de atualização legal. Na doutrina, alguns autores não reconhecem a duplicata 

virtual como título de crédito e por esta razão, questionam a sua exequibilidade. 

No entanto, o melhor entendimento é que, desde que seja bem 

regulamentada, a duplicada traz inúmeras vantagens. 

Dentre as vantagens para o sacador, cita-se a rapidez com que são 

processadas as operações de cobrança, traduzindo-se em economia de tempo e de 

recursos materiais, assim como maior segurança contra erros, redução de custos 

operacionais, e consequentemente, maior lucratividade para as empresas.  

Registra-se, no entanto, que uma de suas restrições refere-se ao desconto 

bancário, não por sua inaptidão, mas em razão da cautela adotada pelas instituições 

financeiras, já que o sistema eletrônico ainda não é totalmente seguro. A outra 

restrição encontrada diz respeito à circulação da Duplicata Virtual, já que o seu 

endosso se dá por assinatura digitalizada, situação empregada de forma limitada no 

comercio, mas ao que tudo indica, predominará em um futuro próximo. 

Para o endossatário, que normalmente é uma instituição financeira, as 

vantagens também são diversas, tendo em vista que as operações de emissão de 

boletos, expedição e controle de cobrança e apresentação a protesto são realizadas 

por estas instituições. Com a possibilidade de estender a padronização a todos os 

clientes, a redução dos custos operacionais será considerável. 
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4.3 OS PONTOS CONTROVERSOS QUE PAIRAM SOBRE A DUPLICATA 

VIRTUAL 

 

A Lei 9492/97 no seu art. 8º, parágrafo único, previu o recebimento de 

indicações das duplicatas mercantis e de serviços, por meio de magnético ou de 

gravações eletrônica de dados, sendo o apresentante inteiramente responsável 

pelas informações, e os tabelionatos meros instrumentalizadores da norma. 

Por outro lado, o Código Civil em seu art. 887, § 3º, diz que o título poderá ser 

emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e 

que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos 

previstos neste artigo. 

Nesse sentido, o referido artigo vem estabelecer como requisito de validade a 

presença da assinatura digital, embora existindo a Medida Provisória n. 2.200-2/01, 

o Código não faz nenhuma alusão sobre a autenticidade de assinatura por meio 

eletrônico o que pressupõe que não se trata de assinatura criptografada. 

Embora o disposto no art. 889, § 3º do Novo Código Civil venha a referir aos 

títulos de crédito, de maneira generalizada, é na duplicata que temos uma 

aplicabilidade mais importante e efetiva. 

Para Marlon Tomazette28 tal processo já é bastante difundido hoje em dia, e 

não afronta a legislação vigente, representando a admissão da duplicata virtual, 

mesmo antes da vigência do novo Código Civil permitir a criação de títulos de 

créditos em computador. 

Porém há uma série de divergências em entendimentos quanto a exigência e 

assinatura do emitente como requisito mínimo de validade do título. Se assim for, 

hipoteticamente não haveria como admitir a criação e envio do título à terceiro pelo 

computador porque a assinatura deveria ser autêntica e não digitalizada 

eletronicamente. 

Em princípio, só o documento público é documento autêntico, no sentido de 

ter um completo valor probatório. Mas como também ele está sujeito a determinados 

requisitos de validade (competência de autoridade, respeito das formalidades legais) 

a distinção acaba por não ter um grande alcance. O documento autêntico pode ser 

objeto de impugnação e o documento particular pode acabar por fazer prova. E 
                                                           
28 TOMAZETTE, Marlon. A Duplicata Virtual. Revista dos Tribunais, São Paulo. v.92, n. 807, p.725-
40. jan. 2003. 
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apesar da prevalência destas concepções formalistas, há alguns princípios que 

abrem o sistema para a aceitação dos modernos meios de comunicação para fins de 

prova.  

Sob este enfoque, o documento é existente mas não é papel e sim cártula 

não materializada, ou seja, é virtual e está na tela do computador e não no cofre ou 

arquivo. Portanto, a duplicata possui cártula, mas é uma cártula virtual o que não 

condiciona a exceção ao princípio da cartularidade porque existe a possibilidade de 

provar como documento verdadeiro e original. 

Analisando-se o princípio geral, contido no Código Civil e valendo aqui para 

todo o ordenamento jurídico, é que a possibilidade de vinculação e de comprovação 

não depende da forma de comunicação. O requisito da assinatura, aberta como está 

a possibilidade de reprodução mecânica, tem de ser considerado em termos amplos, 

como um requisito formal mínimo29. 

É válido lembrar que boleto bancário não é exceção à cartularidade porque 

nem sempre o boleto será igual o valor da duplicata pois há de considerar o contrato 

firmado entre as partes e ainda existe boletos sem duplicatas como prestação de 

serviços isentos de emissão de nota fiscal. 

O Direito Cambiário, parte integrante do Direito Empresarial, não está mais 

preso a um cartão, um documento escrito. Com isso dois dos princípios 

fundamentais, cartularidade e literalidade, foram atingidos pela desmaterialização da 

duplicata virtual. Muito embora a Duplicata Virtual não seja criada expressamente 

por lei, ela é lícita, válida e eficaz visto que não fere nenhum dispositivo legal30. 

Diante disso, percebe-se que o legislador permitiu a sua existência através da 

flexibilização da lei. 

Há um contraste referindo-se ao fato discutido que identifica a necessidade de 

manter os títulos no formato cartular. Isso seria a consequência necessária da 

aplicação do critério da especialidade, pois a norma especial prevalece sobre a 

norma geral. Diante dessa situação, a doutrina ainda não pacificou o assunto, ou 

seja, a doutrina ainda continua bastante dividida sobre a existência válida dos títulos 

de créditos eletrônicos. 
                                                           
29 TEIXEIRA, Tarcísio. A duplicata virtual e o boleto bancário: efeitos da informática sobre os 
títulos de crédito. 2014. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/a_duplicata_ 
virtual _e_o_boleto_bancario.pdf>. Acesso em : 10 out. 2017. 
30 MOSCATINI, Áurea. Duplicata virtual: protesto, execução e falência. Revista Eletrônica Jurídica, 
n.1, p.91-98, Jan./Jun., 2012. 
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Portanto, como era de se esperar, a evolução da sociedade nas mudanças 

em geral traz uma repercussão jurídica, a qual é meio de discutir as possibilidades 

de conflitos sociais e ao mesmo tempo evitá-los. Neste aspecto, o assunto da 

duplicata virtual também já foi tema discutido nos tribunais e com isso a 

jurisprudência também traz divergências, com a tendência para a aceitação. Mas 

também pode se concluir que, acertadamente, na maioria de seus acórdãos, tem se 

posicionado de maneira avançada ao permitir a mitigação do princípio da 

cartularidade, aceitando a execução judicial quando ausente o título, nos moldes 

acima referidos31. 

Assim sendo, não existe a possibilidade de defendermos a tese que a 

duplicata virtual não é um titulo de credito eficaz juridicamente, visto que apesar dos 

conflitos nos entendimentos dos Tribunais, a globalização tecnológica impera 

estando cada vez mais presente no nosso dia a dia e isso faz com que seja 

necessário adaptar-se às suas evoluções.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foi visto que a duplicata virtual imprimiu mudanças ao direito 

comercial, sendo necessária a adequação da lei aos interesses humanos. 

Ao proceder-se à análise dos títulos de crédito, constata-se que, estes 

envolvem questões amplas que vão desde a criação do crédito, recebimento ou o 

protesto, até o avanço da tecnologia, que a cada dia apresenta novas soluções, 

eminentemente simples, práticas e eficientes. 

Para a existência de uma legislação adequada à duplicata virtual, o comércio 

eletrônico tem que ser muito bem estudado, uma vez que assim, independente de 

materialização de documentos, ter-se-á a justiça sendo eficaz quando instada a 

intervir. Isso tornaria mais remotas as possibilidades desta temática chegar aos 

Tribunais para pacificar controvérsias doutrinárias. 

Apesar da grande relevância das inovações trazidas pelo Código Civil e suas 

repercussões no campo do Direito Eletrônico, percebe-se que seria muito mais 

interessante contar com disposições mais específicas e adequadas ao ramo digital, 

                                                           
31 PARENTONI, Leonardo Netto. A duplicata virtual e os títulos de crédito eletrônico. Rev. Fac. 
Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 65, pp. 409 - 465, jul./dez. 2014. 
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o que evitaria discussões, muitas vezes isoladas, dos vários projetos em tramitação 

no Poder Legislativo. Ademais, isso extinguiria as lacunas existentes atualmente 

existentes sobre a matéria. 

Do exposto, conclui-se que pela ótica da teoria pura dos títulos de crédito, e 

segundo o procedimento adotado pela grande maioria dos comerciantes e 

empresários atualmente, a duplicata no formato virtual não existe. No entanto, os 

tribunais, em razão da crescente circulação de crédito através dos meios eletrônicos 

e devido ao processo de virtualização, vêm atualizando seu entendimento, e assim, 

admitindo o protesto e a execução da duplicata virtual. Nesse sentido, a teoria pura 

dos títulos de crédito passou a ser relativizada. 

Para finalizar, ressalta-se que a doutrina encontra se ultrapassada em relação 

ao novo Direito Empresarial Eletrônico, pois este clama por novas legislações e 

apontamentos doutrinários. Portanto, esse é o desafio a ser enfrentado por todos os 

operadores do Direito. 
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