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Conceitos Jurídicos - Documento

Do Latim Documentum, derivado de Docere (ensinar, 
demonstrar)

É o suporte material de uma idéia de uma informação

demonstrar).

É o suporte material de uma idéia, de uma informação 
que vai ser conservada ou transmitida, servindo para 

l dconsulta, estudo ou prova.

É qualquer meio, sobretudo gráfico, que comprove a 
existência de um fato, a exatidão ou verdade de uma ,
afirmação. 



Conceitos Jurídicos - Prova

Prova: é todo elemento que pode levar o conhecimento de 
f t l éum fato a alguém;

Prova no Processo: é todo meio destinado a convencer o 
Juiz a respeito da verdade de uma situação de fato.p ç

P D t l ã t t lProva Documental: não se representa somente pela 
forma escrita, e sim, as diversas fontes que sejam 
capazes de resguardar a prova e representar fatos.



Requisitos de (qualquer) Assinatura

• Autenticidade

• Integridade

• Não Repúdio



Requisitos de (qualquer) Assinatura

Autenticidade:Autenticidade: 

ÉÉ o grau de certeza de que o documento provém do autor 
nele indicado.



Requisitos de (qualquer) Assinatura

Integridade: 

É capacidade do documento de não ser modificado 
após sua concepção (E se for alterado que sejaapós sua concepção. (E se for alterado, que seja 
“facilmente” identificável).



Requisitos de (qualquer) Assinatura

Não repúdio: 

É a capacidade de garantir que os subscritores não 
t d id t úd d d tneguem ter aderido ao conteúdo do documento 

(através da aposição da assinatura).



Requisitos de Autenticação (qualquer) 
Assinatura

TEM

SABE É



Requisitos de Autenticação (qualquer) 
Assinatura

TEM

PAPEL

SABE É



Requisitos de Autenticação (qualquer) 
Assinatura

TEM
ELETRÔNICA

IP 200.25.149.18

SABE É
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Aspectos Legais - Equivalência



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento

Olhe para a câmeraOlhe para a câmera

Autenticar



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Exemplo de Documento



Principais Leis

Documentos Eletrônicos (Gênero)

MP 2.200-2/01 

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para
todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta
M did P i ó iMedida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica§ ç
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado
pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na
forma do art 131 da Lei no 3 071 de 1o de janeiro de 1916 Código Civilforma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de§ p ç
outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos
em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela
ICP Brasil desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pelaICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela
pessoa a quem for oposto o documento.



Principais Leis

Documentos Eletrônicos (Gênero)Documentos Eletrônicos (Gênero)

CC Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma ç p
especial, senão quando a lei expressamente a lei exigir.

NCPC Art 371 O juiz apreciará a prova constante dos autosNCPC Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, 
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 
as razões da formação de seu convencimento. ç

CPC Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 
ainda que não especificados neste Código são hábeis para provar aainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a 
verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa. 

NCPC: Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, 
bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste 
Código para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou aCódigo, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a 
defesa e influir eficazmente na convicção do juiz 



Principais Normas
Documentos Nato-Digitais SFN (Espécie)

ÃRESOLUÇÃO Nº 4.480, DE 25 DE ABRIL DE 2016

A t 2º A i tit i õ i d t 1º d li b t dArt. 2º As instituições mencionadas no art. 1º podem realizar a abertura de
contas de depósitos por meio eletrônico, ...

§ 1º É admitida a utilização de assinatura digital, nos termos da legislação
em vigor, para ...

§ 2º É admitida a coleta de assinatura por meio de dispositivos eletrônicos
para efeito do cumprimento do disposto no art. 11 da Resolução nº 2.025,p p p ç
de 1993.

Art 3º Na abertura de conta de depósitos por meio eletrônico asArt. 3º Na abertura de conta de depósitos por meio eletrônico, as
instituições mencionadas no art. 1º devem adotar procedimentos e
controles que permitam confirmar e garantir a identidade do proponente, a
autenticidade das informações exigidas, bem como adequar os
procedimentos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro...



Principais Normas

Documentos Nato-Digitais SFN (Espécie)

CIRCULAR Nº 3.829, DE 9 DE MARÇO DE 2017

... permitir a utilização de assinaturas eletrônicas em contratos de
câmbio em qualquer formato admitido pelas partes como válido e aceitocâmbio em qualquer formato admitido pelas partes como válido e aceito
pela pessoa a quem for oposto o documento.

A t 42 § 1º C id i t l t ô i fi d di t... Art 42. § 1º - Considera-se assinatura eletrônica, para fins do disposto no
inciso I do caput, as seguintes formas... :

I - certificados digitais ICP-Brasil; ou

II outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentosII - outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos
de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela
ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos, na forma daq p p
legislação em vigor.



Principais Normas

Documentos Nato-Digitais e Digitalizados SFN (Espécie)

INSTRUÇÃO CVM Nº 531, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2013 - FIDC

Art. 38, VII, § 11º - Para fins do disposto neste artigo, considera-seArt. 38, VII, § 11 Para fins do disposto neste artigo, considera se 
documentação dos direitos creditórios aquela: 

I i i l itid t ló iI – original, emitida em suporte analógico; 

II – emitida a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico p p
equivalente, e de que conste a assinatura do emitente que utilize 
certificado admitido pelas partes como válido; 

III – digitalizada e certificada nos termos constantes em lei e 
regulamentação específica. g ç p



Principais Leis

Documentos Digitalizados - SFN

RESOLUÇÃO Nº 4.474, DE 31 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a digitalização e a gestão de documentos digitalizados
relativos às operações e às transações realizadas pelas instituições
financeiras e pelas demais instituições SFN

Art 4º Os procedimentos e as tecnologias utilizados na digitalização deArt. 4 Os procedimentos e as tecnologias utilizados na digitalização de
documentos e na manutenção de documentos digitalizados devem
assegurar:

I - integridade, autenticidade, confidencialidade e possibilidade de
rastreamento do documento digitalizado;rastreamento do documento digitalizado;



Principais Leis

Documentos Digitalizados - Cartórios

Lei 6.015/73 – Dispõe sobre os Registros Públicosp g

A t 127 N R i t d Tít l D t á f it t i ãArt. 127 - No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:

I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigaçõesI dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações 
convencionais de qualquer valor;

II d h b i ó iII - do penhor comum sobre coisas móveis;...

VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação., q q , p ç

Art. 162. As certidões do registro integral de títulos terão o mesmo 
valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes ...



Principais Leis

Documentos Digitalizados CartóriosDocumentos Digitalizados - Cartórios

Lei 8.935/94 - Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal,
dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios)p ç g ( )

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar,
i d d t t d t i ã t d t i t l iindependentemente de autorização, todos os atos previstos em lei
necessários à organização e execução dos serviços, podendo, ainda,
adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e outrosadotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e outros
meios de reprodução.



Principais Leis

Documentos Digitalizados - Cartóriosg

Provimento CGJ N.º 21/2017 – SP

Art. 3. O registro facultativo exclusivamente para fins de mera conservação,
tanto de documentos em papel como de documentos eletrônicos, terátanto de documentos em papel como de documentos eletrônicos, terá
apenas a finalidade de arquivamento, bem como de autenticação da
data, da existência e do conteúdo do documento ou do conjunto de
d t ã d bli id d fi á i f ddocumentos, não gerando publicidade nem eficácia em face de
terceiros, circunstância que deve ser previamente esclarecida ao
interessado, sendo vedada qualquer indicação que possa ensejar dúvida, q q ç q p j
sobre a natureza do registro ou confusão com a eficácia decorrente do
registro para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros.
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