
você, ninguém tem dúvida. Mas, mesmo as-
sim, os documentos trocados pela rede não
tinham validade jurídica, o que exigia sem-
pre o encontro das partes envolvidas para
assinatura de contratos.

Agora, a vida promete ficar mais fácil. Com
o chamado e-CNPJ, você já pode fechar con-
tratos por meio da internet que tenham vali-
dade jurídica. Desenvolvido em conjunto pe-
la Receita Federal, pela Serasa e por empre-
sas, como o Serpro e a Certisign, o e-CNPJ
permite realizar a assinatura de contratos. E,
também, gerar um certificado digital que ga-
ranta o reconhecimento e a validação de sua
assinatura, como num cartório convencional.

A assinatura e o certificado são armazena-
dos num cartão com chip, mais conhecido
como smartcard, com prazo de validade de

três anos. Detalhe: para você poder fazer tu-
do isso pela internet, a outra parte também
precisa ter o seu e-CNPJ. Além disso, a "con-
versa" entre as duas empresas só pode acon-
tecer se uma tiver um código para assinar o
contrato e a outra, um código para ter acesso
ao documento. Os códigos devem estar de
acordo com as normas de segurança do ICP-
Brasil, órgão público ligado à Casa Civil da
Presidência da República.

MAIS SERVIÇOS - Para solicitar o seu
e-CNPJ, basta entrar em contato com a Re-
ceita Federal ou com os seus parceiros no
projeto. O preço varia de 50 reais a 400 reais
e inclui o cartão e o dispositivo de leitura do
mesmo, que deve ser acoplado ao seu com-
putador. Desde janeiro, a Receita Federal já
habilitou um total de 14.957 e-CNPJs. Mas
a expectativa é de que o número aumente
em progressão geométrica, em decorrência
da adesão dos bancos ao sistema no início
deste ano. Em breve, eles devem oferecer o
e-CNPJ a seus clientes e passar a aceitar a
certificação digital para assinatura de docu-
mentos eletrônicos e transações financeiras.

A Receita Federal deverá ampliar o nú-
mero de serviços oferecidos aos portadores
do e-CNPJ. De acordo com Luis Monteiro,
auditor fiscal da Receita, o empresário pode-
rá apresentar seu Imposto de Renda e, ain-
da, verificar a sua posição fiscal no site da Re-
ceita e entregar a sua Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais pela internet.

A onda digital nas áreas tributária e jurí-
dica não pára por aí. A Mandic, empresa que
desenvolve soluções para e-mail, criou um
novo serviço, o mandic:comprova, para trans-
formar qualquer mensagem eletrônica num
documento com validade jurídica. O serviço
permite a comprovação legal do envio e do
recebimento das mensagens, como se fosse
uma carta registrada. O usuário não precisa
mudar de endereço de correio eletrônico, bas-
ta adquirir um selo digital na página www.
mandic.com.br/html/comprova.htm, que avi-
sa quando o e-mail é lido. "Por ser certifica-
do pelo Observatório Nacional, órgão vincu-
lado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o
documento tem validade jurídica", afirma Alek-
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sandar Mandic, presidente da empresa.

ue a internet trouxe agilidade ao
mundo dos negócios e redução de
custos para os empresários, como

Selado,
registrado e
carimbado
Com o reconhecimento legal,
a assinatura digital facilita
a vida dos empreendedores






