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Os certificados digitais, mecanismo que tem a missão de reconhecer o internauta que está por 
trás da tela, começa a se popularizar no País. Os escritórios de advocacia são os mais novos 
usuários do sistema que bancos e autarquias federais e estaduais já usam há bastante tempo. 
Na Receita Federal, por exemplo, com e-CPF é possível acompanhar o andamento do Imposto 
de Renda da pessoa física ou Jurídica.  
 
Segurança jurídica ganha força na web 
 
Função é reconhecer a autenticidade de serviços e transações comerciais feitas por meio 
eletrônico. A certificação digital, instrumento de identificação no qual a pessoa física ou jurídica 
precisa comprovar a legitimidade de algum tipo de transação ou serviço -financeiro ou 
comercial - via internet, está a cada dia ganhando força nos governos estaduais, instituições 
federais, bancos e recentemente escritórios de advocacia.  
 
Na prática, o mecanismo tem a missão de reconhecer o internauta que está por trás da tela. 
"Tudo isso nada mais é do que uma carteira de identidade para o mundo virtual. Um 
documento concebido eletronicamente que tem a missão de assegurar a identidade e as 
informações transmitidas por determinado usuário", explica Marcos Nader, empresário e 
diretor do Comprova.Com, companhia especializada na emissão de um selo que comprova 
oficialmente a hora em que um documento foi enviado e recebido. Com sua emissão, é 
possível transformar documentos eletrônicos em documentos juridicamente fortes e 
seguros.Mas o negócio, que ganhou força no campo jurídico, não pára por ai. O acesso a 
serviços que anteriormente eram impossíveis de serem realizados, por conta da falta de 
segurança, no mundo virtual já podem ser feitos com a certificação digital. Há algum tempo, a 
segurança virtual ganhou junto a bancos e governos estaduais e federais. Com a certificação 
digital o contribuinte pode consultar a base de dados da Receita Federal e requerer 
informações sobre Imposto de Renda, como resultado do processamento de suas declarações. 
"A tecnologia está eliminado papéis e agilizando serviços", ressalta Paulo Kulikovsky, diretor da 
Certsign, uma das maiores companhias de certificação digital.  
 
O executivo da empresa conta que a certificação digital existe desde o final do século passado, 
mas ganhou força e popularidade a partir da chegada de grandes "players" no mercado. "O 
governo federal e todos os principais bancos do País possuem esse sistema. Com isso muitas 
empresas e escritórios de advocacia estão aderindo ao serviço", diz Paulo Kulikovsky.  
 
Existe do mercado desde 1996, a Certsign registra um grande número de clientes e não pára 
de crescer. "Em 2005 faturamos R$ 15 milhões e para este ano esperamos dobrar nosso 
faturamento", ressalta o executivo.  
 
Estruturação  
 
Fábio Pereira Ribeiro, diretor-presidente da DOCS Inteligência Fiscal, destaca que o sistema 
como segurança jurídica é muito importante. "O sistema serviço Receita 222 é uma importante 
ferramenta e faz exatamente o que se pede, mas ainda causa problemas e precisa ser 
aperfeiçoado. Mas como dispositivo de segurança jurídica é perfeito", explica Fábio Ribeiro.  
 
Na esteira da certificação digital está o Comprova.Com. O produto permite pessoas físicas e 
jurídicas possam negociar por meio de transações eletrônicas com a mesma garantia legal do 
mundo físico. "Nos dias atuais há necessidade de possuirmos a comprovação do documento 
documentos jurídicos", afirma o empresário Marcos Nader.  
 
O comprova emite um selo que permite a autenticidade jurídica do papel que é enviado por 
email a um custo baixo.  
 
kicker: Certsign faturou R$ 15 milhões em 2005 e espera dobrar seu faturamento neste ano 
com a inclusão de novos serviços  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Legislação, p. A-10. 
 


