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PROVIMENTO Nº 012/2007-SEC        

I  -  Exclui  do  parágrafo  2º,  do 
artigo 718 dos Atos Normativos, os 
termos: “em cujo conceito se insere 
o boleto bancário”, e
II - Acrescenta ao referido artigo o 
parágrafo  3º,  da  Consolidação  dos 
Atos Normativos desta Corregedoria-
Geral da Justiça.

O Desembargador FLORIANO GOMES, Corregedor-
Geral  da  Justiça,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais, e,           

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  reexame  da 
normatização  da  Consolidação  dos  Atos  Normativos  (CAN), 
especialmente em face das duplicatas emitidas eletronicamente;

CONSIDERANDO que  a  construção  legal, 
jurisprudencial,  doutrinária,  além  do  uso  e  costume,  fonte 
importante  do  direito  comercial,  recepcionam  a  duplicata 
emitida de forma magnética, permitindo o seu protesto;

CONSIDERANDO ainda, que o Despacho nº 973, 
exarado nos autos 2197103/2007, indica a necessária segurança 
para o ato do protesto, seja em atenção ao comando da Lei 
9.492/97, seja pela garantia de que o título reste comprovado 
quanto a sua existência. 
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R E S O L V E:
I - Suprimir a expressão “em cujo conceito 

se insere o boleto bancário” do § 2º, do artigo 718 da CAN, 
mantendo quanto ao mais o respectivo parágrafo:

§ 2º - O parágrafo único do art. 8º, da 
Lei nº 9.492/97, previu a possibilidade 
de  recepção  a  protesto  das  duplicatas 
emitidas por meio magnético.

II - Acrescentar ao artigo 718 o parágrafo 
3º, com a seguinte redação: 

§  3º  -  No  que  se  refere  à  duplicata 
virtual  ou  transmitida  por  meios 
magnéticos, além dos requisitos próprios 
da  espécie,  tem-se  como  suficiente  a 
declaração  firmada  pelo  apresentante, 
para os devidos fins e sob as penas da 
lei, de que os documentos originais que 
comprovam a compra e venda mercantil, bem 
como  o  recebimento  da  mercadoria, 
encontram-se  em  seu  poder,  o  qual 
compromete-se  a  apresentá-los  quando 
exigido.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 31  de outubro de 
2007.                     

Desembargador FLORIANO GOMES
 CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC/ACRL


