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Usabilidade dos Certificados 
Digitais

 Com a prática do uso do certificado 
digital ICP Brasil como instrumento de 
assinatura no meio digital, através de 
diversos benefícios e obrigações 
implementadas pelo poder público, 
ainda existe uma certa resistência por 
parte da população, ora pelo medo 
dessa nova tecnologia, ora por não 
existirem muitas aplicabilidades na 
pratica do cotidiano.



Maiores Usuários do Certificado 
Digital

Os contadores, os advogados, funcionários 
públicos e os empresários utilizam essa 
tecnologia para:

 Atender as obrigações acessórias nas três 
esferas, 

 Emissão de notas fiscais eletrônicas, 
 Transmissão do SPED Contabil e Fiscal,  
 Conectividade social 
 Acesso ao judiciário – Peticionamento 

Eletronico 
 dentre outras usabilidades.



Novas Aplicações – Inovações
Registro de Atos Societários

 Agilizar os processos de 
aberturas/alterações e baixas de empresas

 Diminuir a burocracia
 Minimizar os custos
 Reduzir fraudes

 JUCEMG - Minas Gerais – 06/10/2014
 4.o RTD – 22/09/2015
 JUCESP – 23/09/2015



JUCEMG – Como começou
 Desafio com os dirigentes da JUCEMG
 Contrato assinado na Plataforma de 

Assinatura da  JUCEMG em 03/09/2014
 Assinado pelos sócios e testemunhas em 

cidades diferentes
 18/09/2014 Registro do Contrato 100% 

Digital em Minas Gerais
 MG já tem intenção de obrigar todas as 

sociedades a utilizar o meio digital para o 
registro de empresas a partir de 2017

 Apresentação do Contrato Social Registra
do

file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/CONTRATO%20SOCIAL%20PC%20INC%20REGISTRADO%20JUCEMG%20-%20COMPLETO.pdf
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4º RTD  – Como começou
 Cartórios de Registro de Títulos e 

Documentos das Pessoas Jurídicas
 Registro de Sociedades Simples e de Atas 

de Associações, ONGs e demais 
entidades sem fins lucrativos

 CDT – Central de Distribuição para os 10 
Cartórios da Capital de SP

 Em 11/2014 compromisso com o 
Presidente do CDT de abrir a primeira 
sociedade no Estado de São Paulo 100% 
Digital



4º RTD  – Como começou
 04/03/2015 foi assinado o Contrato Social 

de uma Sociedade Simples de Médicos
 Exige-se um registro prévio no CREMESP 

antes de registrar no RTD
 Não conseguimos convencer o CREMESP 

a criar uma certidão de registro digital, 
eles colocaram o selo.

 Digitalizamos o contrato com o selo e ane
xamos ao arquivo principal. 
(Mostrar PDF)

 21/09/2015 – Primeiro Contrato Social Reg
istrado nos Cartórios de RTD de São Paulo
 100% Digital 
(Mostrar PDF)
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JUCESP– Como começou
 2010 Contrato assinado no 

Portal de Assinaturas, registrado 
de forma híbrida Plataforma do 
Portal de Assinaturas da 
Certisign 

 Assinado pelos sócios e 
testemunhas em locais 
diferentes

 Com impressão do papel
 7.a ACS 11/12/2012

file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/TARC%20-%207%C2%AA%20%20ALTERA%C3%87%C3%83O%20HIBRIDO.pdf


JUCESP– 10-09-2015
 10-09-2015 Alkimin

 lança o Portal Via Rápida Empresa 2 – VR
E2 
(Mostrar Video Alkimin)

 Acordo com Presidente da JUCESP de 
registrar a 1.a Empresa 100% Digital no 
Estado de SP

 14/09/2015 – Redigimos o Contrato Social 
e o sistema coletou as assinaturas dos 
sócios em locais diferentes

 VIDEO JUCESP 100% DIGITAL

file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/Novo%20portal%20facilita%20abertura%20de%20empresas%20no%20estado%20de%20SP.mp4
file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/Novo%20portal%20facilita%20abertura%20de%20empresas%20no%20estado%20de%20SP.mp4
file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/Novo%20portal%20facilita%20abertura%20de%20empresas%20no%20estado%20de%20SP.mp4
file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/Novo%20portal%20facilita%20abertura%20de%20empresas%20no%20estado%20de%20SP.mp4
file:///tmp/APRESENTA%C3%87%C3%95ES%2013%C2%BA%20cERTfORUM/N-CLETO/JUCESP%20100%25%20DIGITAL.mp4


JUCESP– 23-09-2015
 14/09/2015 – Redigimos o Contrato Social 

e o sistema coletou as assinaturas 
digitais dos sócios com os Certificados 
Digitais ICP Brasil em locais diferentes

 15/09 até 22/09 – Bastidores da Inovação 
Tecnológica

 23/09/2015 – Certidão Simplificada emitid
a no Portal da 
Jucesp
 na madrugada de hoje, 24/04 comprovand
o que a sociedade encontra-se registrad
a.
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Missão

 Juntamente com as entidades contábeis e 
jurídicas (CFC, CRCs, SESCONs, SESCAPs, 
Fenacon, OAB, CESA, Sindiconts) incentivar a 
desmaterialização dos processos de 
assinaturas e registros de contratos.

 Utilizar a Capilaridade das Autoridades de 
Registro, através de seus aproximadamente 7 
mil Pontos de Atendimento, com o incentivo 
da ANCD e da AARB a criar multiplicadores de 
opiniões para convencer as Pessoas Físicas a 
adquirirem o Certificado Digital.



Obrigado
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www.nivaldocleto.cnt.br
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