
IMPLANTAÇÃO DAS 
ASSINATURAS AVANÇADAS



ASSINATURAS AVANÇADAS

Outra opção para assinatura de 
Documentos Digitais;

Respaldo Legal;

Solução gratuita para o cidadão;

Solução moderna para o Estado;



EMBASAMENTO LEGAL



ASSINATURAS AVANÇADAS

LEI 14.063/20

Previsão Legal:  LEI Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 

Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas 

jurídicas e em questões de saúde.



ASSINATURAS AVANÇADAS

LEI 14.063/20

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e 

da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for 

oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu 

controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

...

II - a assinatura eletrônica avançada poderá ser admitida, inclusive:

c) no registro de atos perante as juntas comerciais;



ASSINATURAS AVANÇADAS
IN 75 - DREI

Considerando o disposto no § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, bem como a necessidade de desonerar o 

empreendedor e de viabilizar o acesso ao registro digital,Resolve:Art. 1º A Instrução Normativa nº 3, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:“

Art. 3º ..........

§ 4º As Juntas Comerciais, mediante autorização prévia do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, poderão adotar o recebimento 

dos atos apresentados a arquivamento por meio do uso de certificação digital, emitida por entidade credenciada pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP-Brasil, ou utilizar qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, nos termos do § 2º do 

art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001."



O QUE É ASSINATURA AVANÇADA?

A assinatura eletrônica avançada é meio de comprovação da autoria e da integridade de 

documentos em forma eletrônica. Para assinar um documento com a assinatura avançada 

é necessário ter um selo de confiabilidade (obtido gratuitamente no portal gov.br) e inserir 

um código de segurança (que é enviado para o e-mail ou celular do assinante).



ASSINATURAS AVANÇADAS 
NAS JUNTAS COMERCIAIS

XXXXXX

SELO DE 
CONFIABILIADE

CÓDIGO DE
SEGURANÇA



COMO USAR AS 
ASSINATURAS 
AVANÇADAS?



USO DAS ASSINATURAS 
AVANÇADAS

As assinaturas avançadas serão
utilizadas para assinatura eletrônica
dos documentos digitais que serão
arquivados na Junta Comercial.
A assinatura avançada também será
utilizada para assinatura dos livros
digitais;



USO DAS ASSINATURAS AVANÇADAS

O primeiro passo para se utilizar as

assinaturas avançadas é conseguir um

SELO DE CONFIABILIDADE;

Pode-se conseguir um selo de

confiabilidade, gratuitamente, no

portal gov.br.



COMO CONSEGUIR 
UM SELO DE 
CONFIABILIDADE?



PASSO 01: CRIAR UMA 
CONTA NO GOV.BR



PASSO 01: ATENÇÃO AO INFORMAR O E-MAIL E CELULAR



CPF





PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO

NomeNome



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM 
SELO – SELO BB



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM 
SELO – SELO BB E 

SICOOB



PASSO 02: 
CONSEGUIR UM SELO

SELOS DE BIOMETRIA (TSE) e 
CERTIFICADO DIGITAL



NÃO CONSEGUI 
O SELO –

necessário 
alterar cadastro 

na CEF



USO DO SELO NA JUNTA 
COMERCIAL



SELOS DE CONFIABILIDADE

Os selos de confiabilidade obtidos no Gov.br é um
elemento para realizar uma assinatura avaçanda.

Para assinatura de um documento e ou livro será
necessário um selo de confiabilidade (prata ou ouro);

O selo utilizado para assinar um documento será
apresentado no temos de assinatura do documento e no
termo de autenticação que a Junta Comercial irá emitir,
após a aprovação do mesmo.



E O CÓDIGO DE SEGURANÇA?



COMO CONSEGUIR UM 
CÓDIGO DE SEGURANÇA?

O CÓDIGO DE SEGURANÇA SERÁ 
ENVIADO PARA O E-MAIL OU SMS 
DO ASSINANTE, NO MOMENTO DA 
ASSINATURA DO DOCUMENTO.

SERÁ UTILIZADO O E-MAIL OU 
CELULAR CADASTRADO NO GOV.BR



NOVO PARADGIMA DE ASSINATURA DIGITAL

A Junta Comercial deixará de adotar o certificado

digital (no modelo atual) e utilizará a assinatura

avançada (selos de Confiabilidade + cód. de

segurança), para assinar os documentos

USO ASSINATURA AVANÇADA (SELO
DE CONFIABILIDADE + COD.
SEGURANÇA) PARA ASSINAR O
DOCUMENTO DIGITAL NA JUNTA
COMERCIAL



Processo de assinatura com 
Selos de confiabilidade (Gov.br)



ATENÇÃO: O ACESSO AO PORTAL DE SERVIÇOS 
DA JUNTA COMERCIAL SERÁ VIA GOV.BR



ACESSO SOMENTE PELO 
GOV.BR





Menu de Selos 
importados do Gov.br

Selos de 
Confiabilidade



BASE DE SELOS DE CONFIABILIDADE
SELOS IMPORTADOS DO GOV.BR



PROCESSO COM ASSINATURA AVANÇADA



ASSINAR O 
DOCUMENTO NO 
REGISTRO DIGITAL

Selos de 
Confiabilidade









Assina o 
Documento



TERMO DE 
ASSINATURA



GANHOS COM ASSINATURA AVANÇADA
Redução de custo para o cidadão (NÃO SERÁ 
NECESSÁRIO COMPRAR UM CERTIFICADO DIGITAL);
Linearidade do Processo (não será mais exigido o 
certificado digital) MAS SIM, o selo de confiabilidade 
e o código de segurança;
Diminuição do tamanho das imagens dos processos;
Facilitação de assinaturas para processos de grande 
volume (cooperativa, S/A, etc);
Diminui / elimina o uso das Procurações;
Aumento do Registro Automático.



GANHOS COM ASSINATURA AVANÇADA

O processo de Registro Digital, NÃO
MUDA!
As regras do Registro Digital são as
mesmas. O que precisa ser feito é criar
o cadastro no gov.br e obter os selos
uma única vez e digitar o código de
segurança



SEGURANÇA TÉCNICA/JURÍDICA
A Junta Comercial irá salvar em sua base de dados os selos do
Gov.br;
Os Selos recuperados do Gov.br, aceitos pela Junta Comercial,
estarão vinculados a um documento digital, que será
arquivado na Junta Comercial;
Ao assinar um documento, com os Selos e cód. segurança, será
gerado um Hash do documento assinado;
No termo de assinatura do documento, será apresentado os
selos utilizados para a assinatura do documento (imagem do
selo);
O documento assinado estará vinculado a um selo ou n selos;
A autenticidade da assinatura do documento não estará
vinculada à cadeia do ICP-Brasil, porém aos métodos de selo
de confiabilidade (Gov.br) e código de segurança (e-mail ou
SMS);



SEGURANÇA TÉCNICA/JURÍDICA
Após a aprovação do documento pela Junta
Comercial, será gerado um termo de autenticação,
com os dados da aprovação do documento, os
dados do assinante e os selos utilizados para
assinatura do documento;
O documento autenticado pela Junta Comercial,
continuará tendo a assinatura, com o Certificado
Digital ICP-Brasil, do Secretário Geral;
Após a retirada do documento pelo cidadão, toda
vez que o documento arquivado for consultado, o
mesmo será validado na base de dados da Junta
Comercial, garantindo a autenticidade do mesmo.



IMPLANTAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DATA
JUCIS-DF 23/02
JUCIS-RS 25/02
JUCEC, JUCEMS, JUCEAC 18/03
JUCEA, JUCEMAT, JUCAP, JUCERR 25/03



MUDANÇAS
1. O acesso ao Portal de Serviços da Junta Comercial, será somente pelo

gov.br. Será extinto o acesso por cpf e senha;

2. Após integração com o gov.br, os documentos serão assinados apenas

com assinatura avançada (selo de confiabilidade + cod. Segurança). Não

haverá mais a opção de assinar exclusivamente com certificado digital.

Contudo o Cidadão poderá usar seu certificado Digital para conseguir

um Selo de Confiabilidade no Gov.br e assim assinar o documento com

a assinatura avançada (selo de confiabilidade do certificado + código

de segurança).



MUDANÇAS

3. A assinatura do documento acontecerá com
os Selos aceitos (nível Prata e nível ouro) e
com inserção do código de segurança (que
será enviado por e-mail ou SMS);

4. Toda vez que o cidadão for assinar o
documento ele deverá digitar um novo
código de segurança (que será enviado por
e-mail ou SMS).



MUDANÇAS

5. O código de Segurança será enviado para
o e-mail ou Celular cadastrado na base
do gov.br;

6. Caso o cidadão queira receber o código
de segurança em outro e-mail ou Celular,
ele deverá alterar seu cadastro no gov.br;



MUDANÇAS
7. O Cidadão irá escolher como ele quer receber o código de

segurança. Haverá uma dupla verificação antes da escolha (ao

escolher a forma, o cidadão completará o endereço de e-mail ou

número que celular, que será verificado na base, antes do envio

do código);

8. Após envio do código de segurança, o cidadão terá um tempo

(60 segundos), para digitar o código e assinar o documento no

Portal de Serviços da Junta Comercial. Após esse prazo o código

perde a validade.



MUDANÇAS

9. Possibilidade de copiar o link do processo para assinatura e

enviar para o assinante, via what’sapp.

9. Cidadão poderá assinar o documento pelo Celular! Basta acessar

o link enviado para assinatura, autenticar no gov.br e digitar o

código de segurança.



ATENÇÃO – TRANSIÇÃO
O cidadão poderá assinar documentos e livros utilizando
somente a assinatura avançada (selos de confiabilidade +
código de segurança);
Novos processos (sem nenhuma assinatura) e processos que
estiverem voltando de exigência, deverão utilizar assinatura
avançada (selo de confiabilidade + cód. de segurança);
Processos já criados e com assinaturas parciais, poderão
terminar a assinatura com certificado digital (A1 ou A3). Ex:
um processo com 10 assinantes e 08 assinaram. Os outros
dois poderão assinar o documento com certificado digital;
O Sistema não aceitará assinaturas híbridas: assinatura
avançada e certificado digital. Ou se assina com a
assinatura avançada (padrão) ou com o certificado digital
(exceção) item anterior.



ATENÇÃO – CONTADOR
O Contador poderá montar o processo no registro digital e adicionar os

assinantes;

O assinante continuará recebendo um e-mail (informado pelo contador)

notificando para assinar o documento;

Haverá uma opção para o contador copiar o link do processo montador,

para enviar para os assinantes (what’sapp);

Cada assinante acessará o link, fará login no gov.br e assinará o

documento (com selos recuperados no gov.br e código de segurança

enviado por e-mail ou SMS);

Após todas as assinaturas, o documento será enviado para a Junta

Comercial.



ALGUMAS DÚVIDAS

Quantos selos eu preciso para assinar um
documento?

APENAS UM SELO.



ALGUMAS DÚVIDAS

Quais selos podem ser utilizados na assinatura avançada?

Os selos classificados como ouro (Comprovado) e como prata
(Verificado).

Exemplos de Selos Ouro (Comprovado): Certificado Digital e
Biometria Facial (TSE)
Exemplos de Selos Prata (Verificado): Banco do Brasil, BRB,
Banrisul, SICOOB, Bradesco, Caixa Econômica Federal.



ALGUMAS DÚVIDAS

A procuração continuará sendo aceita?
Sim! O uso da procuração tem respaldo legal e continuará
sendo permitida. Contudo o Procurador deverá assinar
eletronicamente o documento digital, com a assinatura
avançada (Selo de Confiabilidade + Código de Segurança)

O Contador poderá montar o processo para seus clientes?
Sim! O contador poderá montar o processo para seus clientes e
enviar o link para o cliente assinar o documento digital.



ALGUMAS DÚVIDAS

Após montar o processo posso enviar o link para o
empresário assinar?

Sim! Você poderá enviar o link do processo para o
empresário (s) assinar (em). Porém, ao clicar no link
enviado, o empresário será direcionado para fazer a
autenticação (login) no gov.br e em seguida será
direcionado para assinar o documento.



ALGUMAS DÚVIDAS

O(s) Sócio(s) tem prazo para assinar o documento
no Registro Digital?

NÃO! Após montar o processo no Registro Digital, o
cidadão tem o tempo que for necessário para
assinar o documento. O cidadão tem prazo (60
segundos), para digitar o código de segurança para
assinar o documento.



ALGUMAS DÚVIDAS

Onde vejo os Selos que foram
utilizados pelos assinantes?

No termo de assinatura do documento.
O termo de assinatura do documento
digital é gerado após todos assinarem.



ALGUMAS DÚVIDAS

Sou Contador e utilizo o meu login para fazer o
cadastro de vários processos no Registro Digital.
Isso vai mudar?

NÃO! O Contador poderá montar vários processos
com o seu login. Após montar o processo, o
contador enviará o link para o empresário assinar. O
Empresário para assinar, deverá ter uma conta no
gov.br e ter um selo de confiabilidade.



ALGUMAS DÚVIDAS

Sou Contador e utilizo o meu login para fazer o
cadastro de vários processos no PORTAL DE
SERVIÇOS e para acompanhar a tramitação na
Junta Comercial. Com o cadastro no gov.br eu irei
PERDER o meu histórico de processos cadastrados
na Junta Comercial?

NÃO! Contudo você deverá UTILIZAR O MESMO CPF,
que está cadastrado no portal de serviços da Junta
Comercial, PARA FAZER O CADASTRO NO GOV.BR



ALGUMAS DÚVIDAS

Sou Contador e utilizo o meu login para solicitar
vários serviços no PORTAL DE SERVIÇOS da Junta
Comercial. Eu preciso de selo de confiabilidade
para pedir uma certidão, ou montar um processo?

NÃO! Para solicitar certidão ou outro serviço no
PORTAL DE SERVIÇOS, não é necessário ter um selo
de confiabilidade.

.



ALGUMAS DÚVIDAS

Sou Contador e no meu escritório tenho um
funcionário que é responsável por montar
processos que serão arquivados na Junta
Comercial. Meu funcionário precisa de selo de
confiabilidade?

NÃO! Seu funcionário não precisa ter selo de
confiabilidade para montar processos. Contudo ele
precisa ter um cadastro no GOV.BR para acessar o
portal de serviços da Junta Comercial.



ALGUMAS DÚVIDAS
Sou Contador e faço o PORTAL DE SERVIÇOS de
licenciamento da empresa. Como terei que entrar no
PORTAL DE SERVIÇO via o GOV.BR, o que muda?

O PROCESSO DE LICENCIAMENTO NÃO MUDA! O
licenciamento continuará sendo feito pelo portal de
serviços. O licenciamento é feito pelo empresário ou
representante legal da empresa ou por alguém que ele
autorizar. Assim, o empresário ou representante legal,
deverá autorizar que o contador faça o processo de
licenciamento da empresa. Para essa autorização ele
deverá entrar no PORTAL DE SERVIÇOS da Junta
Comercial, usando o login do GOV.BR



ALGUMAS DÚVIDAS
O Selo adquirido com o e-CPF (certificado digital)
expira quando o certificado vence?

SIM. O Selo expira quando vence o certificado
digital.

O Selo adquirido com o um banco credenciado
vence?

O selo adquirido com um banco só vence quando a
conta é encerrada.



ALGUMAS DÚVIDAS

Posso conseguir um selo de confiabilidade
com certificado em nuvem?

SIM. É possível conseguir o Selo de
confiabilidade com um certificado em nuvem.



ALGUMAS DÚVIDAS – ENVIO O E-MAIL
Fase do processo Será enviado para qual e-mail?

Cadastro do processo e dos assinantes no 
Registro Digital

e-mail informado de quem fez o cadastro e e-
mail dos assinantes (que foi informado por 
quem fez o cadastro)

Envio do código de segurança e-mail informado no gov.br
Protocolo do processo na Junta Comercial e-mail informado no gov.br (assinantes) e o e-

mail de quem cadastrou o processo (Ex: 
Contador)

Análise do processo (exigência, 
indeferimento ou aprovado) na Junta 
Comercial

e-mail informado no gov.br (assinantes) e o e-
mail de quem cadastrou o processo (Ex: 
Contador)

Documento aprovado (download do 
processo)

e-mail informado no gov.br (assinantes) e o e-
mail de quem cadastrou o processo (Ex: 
Contador)



ALGUMAS DÚVIDAS
Como cadastrar no gov.br?

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html

Como gerar um selo de confiabilidade?
http://faq-login-
unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/obtermaisconfiabilidadenacontadeacesso.html

Como alterar o e-mail e o celular cadastrados?
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/alterardadoscadastrais.html

Perdi/esqueci minha senha no gov.br:
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/formarrecuperarconta.html



ATENÇÃO
FIQUE ATENTO A NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE AS 

ASSINATURAS AVANÇADAS NO SITE DA JUNTA 
COMERCIAL



OBRIGADO


