
Leonardo Miessa de Micheli

AS DUPLICATAS VIRTUAIS COMO FORMA DE

RELATIVIZAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE

Dissertação apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo,
Departamento de Direito Comercial, como
requisito para obtenção do título de Mestre,
no programa de pós-graduação, sob
orientação do Prof. Titular Newton De
Lucca.

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

SÃO PAULO

2014



Nome: DE MICHELI, Leonardo Miessa.
Título: As Duplicatas Virtuais Como Forma de Relativização ao Princípio da
Cartularidade.

Dissertação apresentada à Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo,
Departamento de Direito Comercial, como
requisito para obtenção do título de Mestre.

Aprovado em:

Banca Examinadora

Prof. Titular Newton De Lucca Instituição:__________________

Julgamento:_______________________ Assinatura:__________________

Prof. Dr:__________________________ Instituição:__________________

Julgamento:_______________________ Assinatura:__________________

Prof. Dr:__________________________ Instituição:__________________

Julgamento:_______________________ Assinatura:__________________



RESUMO

DE MICHELI, Leonardo Miessa. As Duplicatas Virtuais Como Forma de Relativização ao

Princípio da Cartularidade. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade

de São Paulo, São Paulo, 2014.

A presente pesquisa tem por objetivo a análise da duplicata virtual (ou desmaterializada),

sob o enfoque científico dos princípios fundamentais do direito cartular, especialmente o

desafiado princípio da cartularidade. A sistemática desenvolvida a partir da Lei das

Duplicatas na década de 60 do século passado, bem como a evolução comercial e

tecnológica intensificada no início do novo milênio, permitiram e estimularam novas

formas de utilização e estruturação deste título de crédito de características inovadoras e

arrojadas, que de forma recorrente impulsiona a rediscussão e adaptação da teoria geral

sobre o instituto de direito cartular. Naturalmente, tal evolução provoca resistências

científicas, doutrinárias e jurisprudenciais, o que motiva o escopo da releitura, objetivada

nesta dissertação, dos princípios seculares que atuam como pedra fundamental no direito

cartular e dos quais decorrem a eficiência e segurança conquistados por estes instrumentos

do Direito Comercial. No transcorrer da pesquisa, busca-se uma análise lógico-dedutiva no

desenvolvimento evolutivo da duplicata e seu lugar na teoria geral dos títulos de crédito,

permitindo, ao final, uma análise empírica e jurisprudencial sobre sua inevitável e tendente

utilização por meios eletrônicos em sua forma desmaterializada.

Palavras-Chave: Título de Crédito (Direito Cambiário). Duplicata. Assinatura Eletrônica.



ABSTRACT

DE MICHELI, Leonardo Miessa. Virtual Duplicates as a Form of Relativization for the

Principle of Cartularity. Dissertation (Master in Law) – Faculty of Law, University of São

Paulo, São Paulo, 2014.

The goal of the present research is the analysis of the virtual (or dematerialized) duplicate

based on the scientific focus of the fundamental principles of Cartular Law, specially the

challenged Cartulary Principle. The system developed by the Duplicate’s Law from last

century’s sixties decade, as well as the commercial and technological evolution observed

in new millennium’s beginning, allowed and stimulated new forms of utilization and

structure of this innovative and elaborated credit title, that in a recurrent way pushes the re-

discussion and adaptation of the general theory about the institute of Cartular Law.

Naturally, this evolution provokes resistance from scientific community and court

decisions, which motivates the reanalysis, aimed by this dissertation, of the century

acclaimed principles that act as fundamental stone of Cartular Law and by which arise the

efficiency and security achieved by these Commercial Law instruments. In the

development of this research, it is aimed a logical-deductive analysis of Duplicate’s

evolutional process and it’s place in the Credit Titles General Theory, allowing, in the end,

an empirical and Court Decision’s analyses about it’s inevitable and tending utilization in

electronic environments and in its dematerialized forms.

Keywords: Credit Title (Cambiary Law). Duplicate. Electronic Signature.
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INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica e comercial traz a necessidade do esforço acadêmico

para a revisão de conceitos seculares, para a readequação de sua interpretação, a fim de

ajustar princípios considerados fundamentais às novas fattispecies com que nos deparamos.

O desafio não é novo, porém, a despeito dos estudos até então realizados,

questões importantes ainda geram dúvidas e posicionamentos conflitantes, motivo pelo

qual se justifica aos pesquisadores o desafio de analisar as inovações sociais, jurídicas e

tecnológicas em relação aos institutos já consolidados pela doutrina e pela comunidade

jurídica em geral.

Em se tratando de matéria de títulos de crédito, esta tarefa se mostra constante

e cíclica, na medida em que as relações comerciais evoluem e se modificam ao passo das

necessidades da economia e do mercado, como bem asseverado por ASCARELLI, ao

analisar a dificuldade de adequação do instituto jurídico em relação às demais regras do

direito comum, ressaltando o verdadeiro “problema de técnica jurídica”1 que desafia a

comunidade acadêmica a encontrar as soluções cientificas para as infinitas novidades

inerentes à natureza do direito comercial.

Tem-se, nessa situação, um sensível conflito sobre qual direito deve prevalecer

sobre outro, encontrando-se nesse mister o esforço doutrinário para o estabelecimento de

uma teoria unitária sobre títulos de crédito, em especial a doutrina peninsular2. Identifica-

se, então, a necessidade de uma análise axiológica, lógico-dedutiva a ser aplicada no

confronto entre as diversas espécies de títulos de crédito e os princípios constantes da

teoria geral deste instituto. É justamente esta a metodologia proposta na presente

dissertação.

1 “O problema dos títulos de crédito é, mais que qualquer outro, um problema de técnica jurídica, pois, com
frequência, a dificuldade não reside na interpretação da norma ou na individualização do fim visado pelo
legislador, mas na coordenação da norma no sistema geral. E justamente por isso, lembramos que o
problema dos títulos de crédito tem origem no contraste entre as exigências da circulação e as regras de
direito comum”. ASCARELLI, Tullio. Teoria Geral dos Títulos de Crédito, São Paulo: ed. Saraiva, 1943, p.
18.
2 DE LUCCA, Newton. Aspectos da Teoria Geral dos Títulos de Crédito, São Paulo: ed. Pioneira, 1979, p. 4.
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Porém, como sair do círculo vicioso, referido por ASCARELLI3, ao examinar

uma fattispecie de título de crédito em relação ao conceito do instituto e seus princípios,

sem cair na obviedade de uma simples exceção, ou na permissão legal instituída por um

código ou legislação específica? Estariam os títulos de crédito desmaterializados

amparados pelos princípios da teoria geral do instituto? Seriam os títulos de crédito virtuais

e eletrônicos jurídica e conceitualmente idênticos?

Busca-se, nesta pesquisa, sem garantias das respostas conclusivas ou não, uma

análise mais reflexiva sobre um determinado título, escolhido como objeto de estudo, em

seus contornos e sistemática contemporâneos, e a sua convergência com a teoria geral dos

títulos de crédito, em especial relação a um dos princípios mais relevantes do instituto.

A duplicata mercantil ou de serviços se apresenta, desde seu surgimento, como

uma espécie sui generis, e dadas suas características peculiares, sempre proporcionou

aquecidos debates sobre seu lugar na teoria geral dos títulos de crédito, o que somente se

acentuou com o desenvolvimento comercial da utilização do título, especialmente pela

forma escritural de emissão e, mais recentemente, a viabilidade de sua utilização por meios

eletrônicos.

O presente estudo tem por escopo a confrontação desta tendente

desmaterialização dos títulos de crédito, em especial atenção às duplicatas virtuais e

eletrônicas, em face dos princípios dogmáticos da teoria geral, precipuamente a

cartularidade, tida como elemento absoluto para a existência dos mencionados

documentos, mas que merece reavaliação cientifica para que seja possível definir-se a

possibilidade de harmonia entre realidades práticas das tendências contemporâneas e

princípios consagrados sobre o instituto a elas relacionado.

3 Conforme reflexão bem analisada por Newton De Lucca: “como explicou Ascarelli, a interpretação de que
essa disciplina geral destina-se à possibilidade de livre criação de títulos atípicos ou inominados conduz-nos
a uma espécie de “círculo vicioso”: aplicar-se-iam as disposições gerais aos títulos de crédito, mas esses
títulos sempre correspondem a uma “fatispécie” determinada, à qual não se aplicariam aquelas disposições
gerais...Com efeito, para cogitar-se da aplicação dessas disposições gerais seria necessário,
preliminarmente, identificar-se a “fatispécie” dos títulos de crédito. Se essa disciplina normativa, no
entanto, apenas destina-se aos títulos inominados ou atípicos, não há “fatispécie” possível à qual se
poderiam aplicar tais disposições gerais”. DE LUCCA, Newton. A Influência do Pensamento de Tullio
Ascarelli em Matéria de Títulos de Crédito no Brasil, São Paulo, Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, v. 69, p. 11-39, 2005.
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A justificativa sobre o tema escolhido encontra guarida nas próprias palavras

do mesmo ASCARELLI, sem dúvidas um dos maiores expoentes da doutrina sobre a teoria

geral dos títulos de crédito, ao analisar os desafios constantes a que são submetidos os

intérpretes de direito sobre a matéria:

A tarefa do intérprete consiste justamente em remontar, das normas
singulares, aos princípios mais gerais, por seu turno, fecundos em novas
consequências. E ao fazê-lo, cumpre-lhe principalmente no direito
comercial, ter em conta, de um lado, as exigências econômicas a que o
instituto jurídico deve corresponder, e, de outro, a necessidade de
satisfazer essas exigências com princípios jurídicos precisos.4

Em vistas de tal desafio, por intermédio da ótica estabelecida pela construção

do direito cartular5 ou cambiário6, a referir-se à tutela, respectivamente, dos títulos de

crédito, e dos títulos cambiais, respeitar-se-á a criteriosa divisão circular mencionada por

DE LUCCA:

No circulo menor coloco os chamados “títulos cambiariformes”, vale
dizer, o cheque e a duplicata. No circulo seguinte, o do meio, ponho a
letra de câmbio e a nota promissória. No circulo maior de todos, situo
todos os demais títulos de crédito, seja um conhecimento de depósito, um
‘warrant’, um conhecimento de transporte, uma cédula de crédito
industrial, debêntures etc.7

4 ASCARELLI, Tullio. Teoria Geral dos Títulos de Crédito, São Paulo: ed. Saraiva, 1943, p. 18.
5 A expressão direito cambiário ao tratamento dos títulos de crédito se faz coerente em função da origem
fundamental da letra de câmbio ser a maior fonte norteadora do surgimento e princípios dos demais títulos,
bem como das regras a que estão sujeitos. Contudo, a expressão direito cartular, que poderá ser interpretada
de forma sinônima, será utilizada preferencialmente no decorrer do presente trabalho, em função da
característica documental atribuída aos títulos de crédito, e que por ser mais ampla (a abraçar inclusive os
títulos de crédito não cambiários), conforme comentários de ASCARELLI ao neologismo cartular
introduzido por BONELLI para qualificar: “o direito, que deriva do título de crédito (direito cartular); o
negócio jurídico, que preside à constituição do título de crédito (negócio cartular); o titular do direito,
decorrente do título de crédito (titular do direito cartular); a obrigação que emana do título de crédito
(obrigação cartular em contraposição à extracartular) e assim por diante”. Ibidem, p. 21.
6 A se justificar a expressão direito cambiário: “O direito cambiário é, por sua origem e por seus elementos
hodiernos, diferenciação interna do direito comercial, - portanto parte especial dêsse. O fato de pertencer a
tal ramo do direito interno, ainda que objeto de leis especiais, quiçá regidas com outros propósitos que os
propósitos da legislação comum, pede certa importância para se saber quais os princípios gerais há que de
se recorrer para se lhe preencherem as lacunas e qual a ordem das fontes, se as leis cambiárias não
trataram disso” [...] “De ordinário, os autores falam do direito cambiário, sem se darem conta do que seja,
precisamente, ‘direito cambiário’, nem discutirem os dois ou mais sentidos da expressão ‘direito cambiário’.
Ora, desde que a ela correspondam princípios que são comuns a todo o direito cambiário (se assim não
ocorresse, de modo nenhum se justificaria se falasse de um ramo de direito que, ‘ex hipothesi’, não existiria,
é de comezinha prudência que se cogite, de início e amplamente, das delimitações verdadeiras do direito
cambiário. Tal exigência taxinômica é precípua em toda exposição metódica” (s.i.c). PONTES DE
MIRANDA, Francisco, em Tratado de Direito Cambiário, vol I, 2ª ed., São Paulo: ed. Max Limonad, 1954,
p. 41.
7DE LUCCA, Newton. A Correção Monetária nos Títulos de Crédito. In: WALD, Arnoldo. (Org.).
Doutrinas Essenciais - Direito Empresarial: Títulos de Crédito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.
191.
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Optou-se pela divisão do presente estudo em três partes, a fim de buscar-se,

primeiramente, um entendimento conceitual mais aprofundado sobre os princípios relativos

aos títulos de crédito, posicionando-os na teoria geral, para uma reflexão sobre a sua

relevância na existência e prática nas mais diversas espécies.

No primeiro capítulo, após uma retomada histórica e contextual da evolução do

título de crédito como o conhecemos, em especial atenção à sua origem cambial, a teoria

geral será interpretada por meio da pesquisa na vasta doutrina sobre o tema, em especial a

italiana e brasileira, visando um posicionamento, ou ao menos uma proposta, unitária sobre

conceito, princípios e características atribuídos ao direito cartular, e a sua relação sobre o

aspecto documental.

Sequencialmente, buscar-se-á um estudo sobre a evolução documental,

elemento intimamente relacionado ao título de crédito, como se observará mais adiante, em

seu aspecto conceitual, tecnológico e jurídico, para num terceiro momento, adentrar-se na

abordagem objetiva dos elementos da duplicata mercantil e de serviços, seu histórico e

evolução, finalizando com a análise empírica do cenário atualmente observado, dentro do

contexto de uma sociedade de informação e tecnologia em constante adaptação.

Diante desta análise pretende-se a contraposição daquilo que se entende como

útil e eficaz atualmente em matéria de títulos de crédito, em face dos princípios

norteadores do instituto, ora desafiados, que podem ou não ser relativizados por critérios

científicos, utilizando-se um título específico, a duplicata em sua forma virtual ou

eletrônica, como elemento de estudo de confrontação objetiva sobre os princípios de título

de crédito, em especial, o da cartularidade.

Em função da abordagem objetiva delimitada pelo tema proposto, de forma

intencional, não serão enfoque da presente dissertação as teorias sobre emissão e criação da

obrigação cambiária, diferenças sobre a legitimidade e titularidade ou sobre a classificação

dos títulos de crédito, por não se vislumbrar contribuição para a linha lógico-dedutiva

pretendida, mas que serão abordadas pontualmente no decorrer do trabalho.
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CONCLUSÕES.

O estudo da teoria geral sobre os títulos de crédito é, como deve ser, objeto

de constantes releituras e reflexões pelos acadêmicos e operadores de direito, uma vez que

as tecnologias e os mecanismos do comércio têm, por essência, a modificação e evolução

de suas práticas.

O direito comercial deve fomentar, ao máximo, a adaptação dos institutos

por ele tutelados, de maneira a possibilitar que os princípios e normas de direito não se

tornem desconexos da realidade social e econômica a que se destinam, e ao mesmo tempo

não se mostrem frágeis em suas bases fundamentais, a preservar a segurança que se espera

de um sistema jurídico. A escolha da duplicata como objeto de análise direta sobre os

efeitos da inevitável desmaterialização documental não é promovida por força do acaso.

Este título de crédito de natureza e evolução peculiares se mostrou, a partir

de sua criação no final do século IXX, como grande fonte inspiradora da evolução dos

títulos de crédito, em especial, daqueles de natureza cambiária, por se tratar de um

instrumento com altíssimo potencial de adaptabilidade, o qual contou com décadas de

esforços jurídicos para torná-la a ferramenta do direito cartular que se mostra

contemporaneamente. Não poderia ser diferente em relação à tendente desmaterialização

dos títulos de crédito!

Como se pôde extrair no transcorrer da presente dissertação, uma análise

logico-dedutiva foi desenvolvida para o fim de se resgatar as fontes mais basilares da

construção da teoria geral dos títulos de crédito, promovendo sua releitura crítica estrutural

e funcional para, ao final, efetuar um cotejo objetivo empírico com o sistema prático-legal

de utilização das duplicatas em sua forma desmaterializada.

Longe da presunção de trazer com a presente dissertação a solução a todos

os questionamentos e desafios trazidos pelos avançados sistemas modernos de utilização

de suportes desmaterializados, especialmente quando confrontados com uma teoria geral

de extremo valor científico, mas construída em tempos nos quais nem o mais habilidoso

futurista poderia antever o desenvolvimento estrutural e tecnológico atuais.
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Contudo, buscou-se de forma minimamente sistematizada, formular um

pensamento coerente e fundamentado a suportar as atuais formas de utilização das

duplicatas desmaterializadas dentro do contexto construído pela teoria geral do instituto e,

com tal objetivo, fortalecer e prestigiar a contribuição dos princípios do direito cartular no

desenvolvimento e manutenção dos títulos de crédito, especialmente os de natureza

cambiária.

Nestas notas conclusivas, não se pretende a resposta das mais variadas

questões levantadas no transcorrer desta dissertação, as quais se espera fomentem novas

indagações e discussões, mormente se representarem o esforço do enquadramento da

duplicata ou qualquer outra fattispecie de título de crédito desmaterializado dentro de uma

teoria geral útil, eficiente e tecnicamente bem formulada.

Dentro deste contexto, buscar-se-á anotar, de forma sintética e objetiva, tão

somente os pontos julgados mais relevantes como resultado da pesquisa desenvolvida, a

fim trazer um desfecho lógico à linha de raciocínio produzida:

(i) Na construção e desenvolvimento dos institutos jurídicos, é útil e

necessária a formulação de princípios de direito, direcionados à sua finalidade,

diferenciando-os das regras a eles aplicadas na formatação de sua estrutura;

(ii) Com base nos critérios desenvolvidos em todo o Capítulo 1 da

presente dissertação conclui-se, como premissa, que é adequada a atribuição dos princípios

aplicáveis ao direito cartular como a literalidade, a autonomia e a cartularidade, os quais

se diferenciam de outros elementos distintivos dos títulos de crédito, como a

circulabilidade, a abstração, a inoponibilidade das exceções pessoais e o formalismo;

(iii) Sobre a análise crítica acerca do princípio da cartularidade, pôde-se

concluir por meio de sua releitura e reconstrução que jamais houve uma atribuição

conceitual insuperável vinculada ao papel, mas sim uma relação entre título de crédito-

documento e, mais do que isso, que tal relação deveria ser potencialmente realizável no

momento do exercício de qualquer dos direitos cartulares, e não necessariamente estar

presente na criação do título;



156

(iv) Estando o princípio da cartularidade vinculado ao aspecto documental

dos títulos de crédito, o estudo da evolução do documento no sentido jurídico, como

desenvolvido no Capítulo 2 desta pesquisa, nos permitiu concluir, com razoável precisão, a

definição e o alcance conceitual, prático e legal dos documentos eletrônicos, dos sistemas

de assinaturas digitais e da certificação eletrônica, bem como da ampla convergência de

tais suportes desprovidos de matéria física ao formato de documentação dos títulos de

crédito.

(v) Finalmente, ao adentrarmos no Capítulo 3, por meio do estudo

empírico das duplicatas em suportes desmaterializados, foi possível identificar a mudança

na demanda de utilização das duplicatas pelo comércio nas últimas décadas, bem como as

suas espécies de utilização em suporte desmaterializado: a duplicata virtual e a duplicata

eletrônica.

(vi) A duplicata virtual, sinônima à escritural, por se tratar de um título

criado e circulável tão somente com base nas informações constantes de sua escrituração,

no qual os elementos essenciais indispensáveis para sua caracterização como título de

crédito se encontram identificados na potencialidade de consolidação e materialização, a

ser observado no momento do exercício dos direitos cartulares;

(vii) A duplicata eletrônica, título tipicamente eletrônico, criado e

consolidado em documento eletronicamente produzido e assinado digitalmente pelo

sacador e possivelmente aceito pelo sacado, no qual encontram-se preenchidos todos os

requisitos formais de um título completo, apto à circulação por endosso, garantia por aval e

execução. Também se mostra um título virtual, pois ainda passível de potencial

materialização, porém, em estado mais avançado de consolidação de elementos formais;

(viii) Ao serem confrontados com os princípios gerais do direito cartular,

observou-se não existirem conflitos instransponíveis das duplicatas desmaterializadas em

relação aos conceitos de literalidade, autonomia e cartularidade, sendo plenamente

adaptáveis às características distintivas dos títulos de credito.

(ix) Os possíveis problemas de ordem funcional das duplicatas

desmaterializadas, como a pluridade de emissão, as formas de aposição eletrônica da

assinatura de aval e endosso e a possibilidade de execução judicial se mostraram
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superáveis, com base nas soluções e raciocínios propostos, de acordo com as premissas

formuladas no desenvolvimento da pesquisa.

(x) A análise crítica das tentativas de regulamentação legal e de lege

ferenda apontou a inexistência de um problema crônico legislativo que não permitisse

atualmente a utilização das duplicatas desmaterizalidas dentro do sistema jurídico

existente e com respeito à teoria geral do instituto, sendo recomendável, contudo, a

adaptação legislativa, com as ressalvas constantes no item 3.3.3;

(xi) A orientação da jurisprudência brasileira se mostra adequada e

coerente com os novos métodos de criação, circulação e cobrança das duplicatas

desmaterializadas, indicando ser o momento oportuno a consolidar-se a legitimação deste

marco evolutivo na teoria geral dos títulos de crédito;

(xii) A observação das tendências contemporâneas práticas e jurídicas do

direito francês e italiano demonstrou haver uma forte movimentação de ruptura e revolução

no tratamento dos títulos de crédito em suporte desmaterializado, com a supressão da

influência cambiária na formação do instituto, como ocorrido nestes países nos anos de

1998 e 1999, por meio da regulamentação legal do sistema dos instrumentos financiários.

(xiii) Por fim, a indagação que se mostra decorrente dos resultados da

presente pesquisa, a qual por certo demandará novos estudos sob perspectivas empíricas

diversas, seria a real necessidade/utilidade da formatação de um novo sistema jurídico,

substitutivo, como indicado pelo direito franco-italiano, em detrimento de uma teoria geral

bem formulada e aplicada, e sobre a qual a doutrina e jurisprudência brasileiras têm

cientificamente se mostrado eficiente e coerentemente capaz de adaptar e contribuir com

seu processo evolutivo.
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