
 A pandemia mostrou a necessidade e vantagens de se ter um ambiente de negócios mais
digital e menos burocrático, a fim de facilitar e agilizar a realização de negócios. De um lado,
as assinaturas eletrônicas solucionam esse e outros problemas, mas sua adoção cria, ao
mesmo tempo, dúvidas sobre sua validade e aceitação. 
O Brasil possui legislação que autoriza as partes a celebrarem documentos
eletronicamente. Os documentos que se utilizem de certificação digital ICP-Brasil
presumem-se verdadeiros. 
Outros meios eletrônicos também podem ser utilizados se acordado pelas partes
contratantes ou a quem o documento será oposto, desde que fique clara a vontade das
partes de aceitar o documento ou a assinatura digital, mediante cláusula inserta no
documento ou mediante documentos acessórios (ex: e-mail)
Há diferentes tipos de suporte que um mesmo documento pode ter: documentos nato-
digitais (já nascem digitais) e os documentos digitalizados.
A virtualização também passou a ser objeto de legislação publicada recentemente.
Reuniões de sócios/assembleias de acionistas de sociedades de responsabilidade limitada e
sociedades anônimas fechadas poderão, por exemplo, ser realizadas à distância).
Assembleias inteiramente digitais e emissão de certos títulos de crédito de forma escritural
também têm sido objeto de regulamentação.
O mercado financeiro também tem considerado cada vez mais o aspecto digital para
facilitar procedimentos existentes, como onboarding.
Algumas dúvidas ainda persistem em relação à aceitação e prática de certos documentos
eletrônicos, principalmente em relação a atividades tradicionalmente formalísticas, como
entrega de documentos para constituição de garantias reais. Dessa forma, há empresas
que buscam implementar de forma gradual a assinatura eletrônica, iniciando com contratos
menos complexos até obter segurança e familiaridade para implementá-la em outros
casos. 
O Poder Judiciário tem ajudado na crescente aceitação de documentos eletrônicos – sua
maior preocupação costuma estar focada na garantia de origem e autenticidade dos
documentos. Assim, a comprovação da manifestação de vontade das partes é elemento
essencial (como sempre foi, inclusive em relação aos documentos físicos). 
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      O uso de documentos e assinaturas virtuais em tempos de pandemia foi o tema do
segundo Webinar, que contou com a participação de Alessandra Hazl Dambock, general
counsel regional do Rabobank,   José Gabriel Assis de Almeida, co-presidente da
Comissão de Direito e Prática Comercial da ICC Brasil e sócio do J.G. Assis de Almeida &
Associados e Rodrigo Dufloth, sócio do Carvalho, Machado e Timm Advogados. O debate
foi moderado por Renato Brígido, secretário-executivo da Comissão de Direito e Prática
Comercial da ICC Brasil, professor de Câmbio e Trade Finance do Ibmec-SP e gerente
jurídico sênior do Deutsche Bank.

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.

BRIEFING

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Imi49IFM6FY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY


Provimento CNJ nº 95 de 01/04/2020 do Conselho Nacional de Justiça
Provimento CGJ 31/20, de 05.04.20, da Corregedoria Geral de Justiça do TJRJ
Provimento 08/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) t 
STJ, 3ª Turma, RESP nº 1.495.920 – DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg. 15 de maio de
2018)
STJ, 3ª Turma, RESP nº º 1.024.691 – PR, rel. Nancy Andrighi, julg. 22 de março de 2011
STJ. 4ª Turma, AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
15/03/2018.
STJ, 5ª Turma, Recurso em Mandado de Segurança nº 59.651 – SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, julg. 23 de abril de 2019)
TJRJ, 8ª CC, Apelação 0003986-02.1996.8.19.0000, rel. Des. Amorim da Cruz, julg. 06/08/1996
TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação 07009199720198070005, Acórdão 1212992, rel. Des. Leila
Arlanch, DJe 21/11/2019
TJSP, 8ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 2017568-05.2017.8.26.0000, rel. Des. Afonso Bráz,
julgado em 07/03/2017).
TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2289089-55.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Achile Alesina, julgado em 23/01/2020);
TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot, julgado
em 17/12/2019
TJSP, 28ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1035554-14.2016.8.26.0100, rel. Des.
Berenice Marcondes Cesar, julg. 27 de março de 2020
TJRJ, 19ª CC, Apelação cível n.º 0027874-41.2018.8.19.0028, rel. Des. Ferdinaldo Nascimento, julg.
11 de fevereiro de 2020 
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Anexo I: Legislação e Jurisprudência mencionada no webinar

BRIEFING

Assista o webinar na íntegra aqui.

Este informativo tem o simples objetivo de destacar alguns pontos do webinar da ICC. O webinar e este informativo não
devem ser considerados estudo aprofundado ou exaustivo da matéria abordada, nem recomendação jurídica ou de outra
natureza por parte da ICC, participantes do webinar e dos escritórios e instituições de que fazem parte. 

Código Civil, artigos 104, 107, 889.
Código de Processo Civil, artigos 411, 425 e
441
Lei 5.433/68  que regulou a microfilmagem de
documentos
Lei 10.931/04
Lei 11.491/06
Lei 12.682/92
Lei 12.865/13
Lei 13.775/18

Lei 13.874/19
Lei 13.986/20.
Medida Provisória 2.200-01/01
Medida Provisória 931/20
Medida Provisória 951/20
Decreto 10.278/18.03.20
Instrução CVM nº 622/2020
Instrução Normativa DREI nº 79/2020
Resolução CMN nº 4.474/16

https://www.youtube.com/watch?v=Imi49IFM6FY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=M8OAwWpQXpY

