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INTRODUÇÃO
Objeto de Estudo
Os efeitos do art. 2º-A na Lei 12.682/2012 (incluído
pela Medida Provisória 881/2019) ao processo civil
brasileiro;
A aceitação do documento digitalizado como prova
no processo civil brasileiro.

Justificativa
Entender como o direito acompanha e aplica, em
seus institutos, as mudanças sociais;
Promover um debate acerca dos riscos que o
descarte de documentos originais pode trazer ao
nosso ordenamento jurídico, bem como se uma
Medida Provisória é o melhor meio de implementar
a regra.

Objetivos
Encontrar soluções que garantam uma modernização
do direito sem conflitar com princípios basilares do
processo civil, como a segurança jurídica.

METODOLOGIA
Pesquisa Bibliográfica
Identificação das vertentes doutrinárias sobre a
aceitação do documento digitalizado como original
no processo civil;
Investigações preliminares de acerca do processo
legislativo de Medidas Provisórias.

Pesquisa Jurisprudencial
Identificação do entendimento jurisprudencial acerca
da possibilidade de utilização do documento em sua
forma digitalizada com o mesmo valor do documento
original no processo civil brasileiro.

RESULTADOS PRELIMINARES
Como parte da modernização do direito, o documento digitalizado
presume-se verdadeiro desde 2001, com o advento da MP 2.200, uma
vez que tenha preenchido com os requisitos de autenticação. Em
razão disso, cumpre à parte contrária alegar que sua falsidade, de
forma fundamentada. Contudo, essa informação apenas corrobora a
premissa central da pesquisa, qual seja, de que o descarte do
documento original poderia causar insegurança jurídica ao processo,
visto que se o título não mais existe, não há como comprovar se
alguma alteração foi feita.
A Lei, é claro, traz disposições para garantir a validade jurídica dos
documentos, como comentado acima. Dessa forma, sabe-se que os
documentos digitalizados, uma vez assinados eletronicamente, não
podem ser modificados, visto que possuem uma criptografia capaz de
perceber qualquer mudança. Ocorre que, entre o processo de
digitalização e o processo de assinatura, o documento permanece
vulnerável a alterações e sua autenticidade fica comprometida. A única
forma de comprovar possíveis modificações, caso o título já tenha sido
descartado, seria uma perícia técnica, o que tornaria o processo mais
caro e demorado, enquanto que a simples apresentação do
documento original em sua forma física bastaria para resolver a
controvérsia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise de diversas fontes doutrinárias e jurisprudenciais, bem como de
outros projetos legislativos similares, conclui-se que a medida precisa demonstrar
melhor o objetivo a que se propõe, posto que as cópias digitalizadas, desde que
devidamente autenticadas, já são aceitas em nosso ordenamento jurídico. Permitir
o descarte de documentos originais, antes do período estabelecido em outras
normas, é uma afronta a diversos princípios do processo civil, porquanto, mesmo
nos casos em que é possível determinar que o documento sofreu alterações, não é
possível determinar quais modificações foram realizadas e o seu conteúdo se
perderá junto com o descarte. Importante salientar que, no momento da realização
desse documento, a conversão da MP em lei dependia apenas da sanção
presidencial, motivo pelo qual os efeitos do descarte dos documentos digitalizados
logo poderão ser sentidos em nosso ordenamento jurídico.
REFERÊNCIAS

Análise
Organização dos temas de pesquisa necessários
à compreensão da temática abordada;
Identificação e seleção dos materiais de pesquisa
pertinentes ao objeto de estudo;
Confirmação de algumas premissas
estabelecidas, bem como reformulação de ideias
inconclusivas.

Faculdade de
Direito

BRASIL. Lei 12.682, de 9 de julho de 2012.
BRASIL. Medida Provisória 881, de 30 de abril de 2019.
BRASIL. Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
BRASIL. Projeto de Lei do Senado 146, de 2007.
DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil, v. 2.
14ª Edição. Salvador, Ed. Jus Podivm, 2019.
SCRIBONI, M. Certificado dá autenticidade a documento digitalizado in ConJur, 2012. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2012-jul-10/certificado-confere-autenticidade-documentos-digitalizados-lei. Acesso em
07/09/2019.
MENKE, Fabiano. Ameaça à segurança do documento eletrônico in Valor Econômico, 24/03/2017. Disponível em
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2017/03/24/ameaca-a-seguranca-do-documento-eletronico.ghtml

Contato: le_berlese@hotmail.com

