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A importância da assinatura digital
em documentos eletrônicos na relação

Fisco-Contribuinte do ICMS1

no Espírito Santo
Jocelino Antonio Demuner2

Resumo

O uso da Internet para contratar produtos e serviços em meio digital tem sido um dos expoentes do avanço
tecnológico experimentado pelos negócios eletrônicos entre empresas e consumidores e entre governo e
cidadãos. Em ambas as relações, entretanto, não se tem como negar a necessidade, tanto de instrumento legal
que garanta a eficácia jurídica dos documentos eletrônicos gerados quanto eficácia do aparato tecnológico que
lhes venha proporcionar Autenticação, Integridade, Privacidade e Não Repúdio. Este trabalho objetiva expor
aspectos da legislação brasileira vigente para certificação digital, discutir aspectos tecnológicos da assinatura e
certificação digitais além de analisar a relação entre a Administração Tributária (governo) e o contribuinte3

(cidadão) do ICMS no ES quanto aos dados em meio magnético que este deve entregar mensalmente àquele.
Conclui que a assinatura digital em documentos eletrônicos lhes confere eficácia jurídica sugerindo sua utiliza-
ção na relação Fisco-Contribuinte do ICMS no Espírito Santo.
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1. Introdução

Os documentos em papel, aparentemente, sempre existirão, mas há uma forte tendência para utilização
cada vez maior dos meios digitais para gerar, trafegar e armazenar informações. Os documentos eletrônicos,
assim conhecidos por residirem em um suporte não físico, proliferam nas relações entre empresas. O uso
disseminado de tecnologias de informação e comunicação incentiva o uso do meio eletrônico para armazenar
informação. A internet serve como infovia global para o intenso tráfego desse tipo de documento. As intranets
facilitam a troca de mensagens no âmbito interno das empresas, evitando papel e privilegiando o uso e manu-
seio de documentos eletrônicos. Editores de texto, imagens, sons e vídeos estão disponíveis para geração
integrada de documentos cada vez mais flexíveis em relação à consulta e manuseio que aqueles em papel a
um custo reduzido. Blusmenchein(2000) destaca que, nos anos 70, as grandes empresas começaram a interligar
computadores de matrizes e filiais, controlando o processo de gerenciamento dessas unidades por meio das
operações de troca eletrônica de dados ou Eletronic Date Interchange (EDI). Nos dias atuais, os governos, aos
poucos, também aderem essa tendência e começam a oferecer aos cidadãos informações e serviços usando
redes de computadores, especialmente Internet e Intranet.

1 IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL  E DE COMUNICAÇÃO - As opiniões expressas nesse trabalho são responsabilidade exclusiva dos
autores,  não refletindo necessariamente as da Administração Tributária do Estado do Espírito Santo - Brasil.
2 Engenheiro Civil pela Universidade Federal do ES, Professor na Faculdade PioXII onde ministra a disciplina Sistemas de Processamento da
Informação. Endereço: FACULDADE PIO XII - R. Bolívar de Abreu, 48 – Campo Grande – Cariacica – ES. CEP 29.146-330 Tel.: 27/
3421.2563 E-mail faculdade@pioxii-es.com.br Exerce ainda a função de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Governo do Espírito Santo
atuando principalmente na coleta e manuseio de dados econômicos baseados em Sistemas de Informação visando coordenação e controle
da relação fisco-contirbuinte do ICMS. Endereço: SEFAZ-ES. Av. Jerônimo Monteiro . 96 . Ed. Aureliano Hoffman . Centro . Vitória-ES . CEP:
29010-002 . Tel.: 3380.3902.
3 Contribuinte, aqui, caracteriza um determinado cidadão que livremente procura o governo do Estado para tornar-se um recolhedor de
impostos angariado dos demais cidadãos. Para exercer essa tarefa, o pretendente inscreve-se através da Administração Tributária no cadastro
de contribuintes do imposto. Recebe um número que o identifica univocamente denominado Inscrição Estadual submetendo-se daí em
diante à norma ditada pela legislação tributária estadual. Nesse sentido, contribuinte é recolhedor, figura que não se confunde com o
verdadeiro pagador do imposto que é o cidadão.
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A internet propicia aos seus usuários grande
capacidade e agilidade para transmitir informações
superando distâncias nunca imaginadas em um tem-
po muito pequeno e a um custo reduzidíssimo. Blus-
menchein(2000) evidencia que a WWW (ou W3)
realiza o sonho do mundo como uma aldeia glo-
bal, exigindo apenas uma linha telefônica comum,
um microcomputador com modem e o conjunto de
softwares necessários para estabelecer conexão e
comunicação. Contudo, ainda é um meio inseguro
para tráfego de mensagens confidenciais e comer-
ciais de cunho estratégico, o que desencoraja seu
uso para tráfego de documentos eletrônicos impor-
tantes. Enquanto toda essa profusão de comunica-
ção eletrônica for de caráter exclusivamente infor-
macional, nenhuma dificuldade haverá. Ao contrá-
rio, quando representar algum tipo de contrato a
ser cumprido pelas partes, quando representar da-
dos revestidos de algum valor para os contratantes
ou quando representar informações sobre a relação
entre agentes econômicos envolvidos, então esses
documentos eletrônicos sempre poderão ser ques-
tionados por uma das partes quanto a sua confiabi-
lidade, integralidade, confidencialidade e até mes-
mo autoria. E mais, o valor probante desses docu-
mentos estará juridicamente fragilizado, já que ale-
gações distintas protegerão argumentos de ambas
as partes sem que seja possível afirmar de qual lado
encontra-se a verdadeira razão. Uma vez estabele-
cido o litígio, de nada auxiliará o juízo o docu-
mento eletrônico maculado pelo tráfego em meio
reconhecidamente inseguro como a Internet, dado
que qualquer alegação de qualquer das partes não
terá formas seguras de ser negada. Os documentos
citados, no máximo, servirão de indicadores ou
geradores de indícios. A internet não foi original-
mente concebida para suprir segurança aos dados e
mensagens que por ela trafegam. Isso implica di-
zer que os documentos eletrônicos em geral, e es-
pecialmente aqueles trafegados pela Internet, cor-
rem o risco inerente à ausência de segurança do
próprio meio, de serem vistos não apenas pelo seu
destinatário, mas por qualquer internauta, com isso,
subtraindo-lhes a característica de privacidade. Na-
turalmente, para informações de cunho público essa
possibilidade reforça o uso da internet na medida
em que pode atingir milhares de pessoas, em grande
parte do globo, a um tempo pequeno e custo rela-
tivamente baixo, mas quando os dados traduzem
relação de importância estratégica (comercial/go-
vernamental) entre as partes, então o uso do docu-
mento eletrônico passa a requerer garantias que a
Internet, originariamente não consegue oferecer.
(KALAKOTA, 2002, REZENDE, 2000, DRUKER,
2000)

O relacionamento comercial entre empresas por
meio de redes se dá no chamado B2B (ALBERTIN,
2000) e, já de longa data, usa mecanismos de crip-
tografia para proteger suas mensagens dos bisbilho-
teiros, concorrentes e piratas virtuais. Os contratos
eletrônicos, uma espécie do gênero documento ele-

trônico, selam esses relacionamentos que traduzem
a importância da validade jurídica deles quando da
prestação de serviços ou aquisição de produtos. É
preciso revesti-los de segurança garantindo a auten-
ticação eletrônica das partes, integridade, confiabi-
lidade, capacidade civil das partes contratar e res-
ponsabilidade civil. A Internet não oferece essa pro-
teção aos contratos nela celebrados.

Outra face dessa mesma moeda se dá na rela-
ção pública entre governos e cidadãos, quando re-
alizada por meio de Internet. Boa parte é pública
e se privilegia da capacidade pulverizadora da rede
global para informar a muitos ao mesmo tempo. É
a parcela puramente informacional desprovida do
caráter regulado por contrato. Outra parte dessa re-
lação requer o sigilo de dados e informações de-
mandando os mesmos requisitos de segurança, con-
fiabilidade e integridade já citados. Essa parcela
tem como exemplo a relação entre governos e con-
tribuintes quanto às questões tributárias. Este tra-
balho quer, então, posicionar a discussão justamente
nesse ponto onde, de um lado o governo exige
documentos eletrônicos, mas omite-se quanto aos
requisitos de segurança (autenticidade, integrida-
de, privacidade e não repúdio) necessários; de ou-
tro, o contribuinte que, mesmo cumprindo as exi-
gências a termo, não possui garantias de que os
documentos eletrônicos enviados não tenham sido
interceptados, lidos alterados e reenviados em seu
nome. Em especial, o foco deste trabalho volta-se
para a relação entre a Administração Tributária e o
contribuinte do ICMS no Estado do Espírito Santo
e as exigências de meios eletrônicos decorrentes
dela.

Esse é o contexto para abordagem do assunto
sobre a importância da assinatura digital em docu-
mentos eletrônicos na relação Fisco-Contribuinte do
ICMS no Espírito Santo.

Este trabalho está dividido em seis partes, sen-
do a primeira esta introdução, que trata de contex-
tualizar o problema. A segunda levanta as circuns-
tâncias em que a obrigação é exigida do contribuin-
te do ICMS. A terceira aborda aspectos tecnológi-
cos da assinatura digital que usa criptografia assi-
métrica para garantir segurança e confiabilidade a
documentos eletrônicos. A quarta parte coloca em
foco a Legislação Tributária do ICMS, as competên-
cias e suas fontes, o Sistema Tributário Nacional, os
princípios do ICMS, as obrigações acessórias e o
Sintegra. A quinta parte detém-se na análise da le-
gislação brasileira vigente que confere ao documen-
to eletrônico, digitalmente assinado nos moldes de
ICP-Brasil, a eficácia jurídica necessária para torná-
lo meio de prova em tribunais. Por fim, na sexta
parte, conclui-se que a assinatura digital em docu-
mentos eletrônicos pode garantir segurança entre as
partes e confiabilidade de uso. A garantia tecnoló-
gica da autenticação, integridade, privacidade e não
repúdio associada a instrumento legal vigente su-
gere seu uso na relação Fisco-Contribuinte do ICMS
no Espírito Santo.
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2. ICMS
(IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL  E DE
COMUNICAÇÃO) e a obrigação acessória de

enviar arquivos digitais à Administração Tributária.

O ICMS é um imposto sobre o valor agregado
às mercadorias nas diversas etapas das operações
comerciais até o consumidor final. A competência
tributária é das Unidades Federadas (UF), que de-
vem administrá-lo por meio de suas Administra-
ções Tributárias (AT). (BRASIL, 1988)

Em geral, as AT estão divididas em três gran-
des atividades:

TRIBUTAÇÃO: dedica-se ao estabelecimento
das normas aplicáveis aos contribuintes no âmbito
de seu território e todas atividades inerentes à le-
gislação;

ARRECADAÇÃO: Controla, coordena, identi-
fica e classifica a receita do imposto;

FISCALIZAÇÃO: Verifica a aplicação das nor-
mas e regras vigentes por parte do contribuinte e
impõe-lhe sanções quando identifica seu descum-
primento (CARRAZZA, 2001).

O sujeito ativo (UF através de sua AT), medi-
ante lei, exige do sujeito passivo (contribuinte) o
cumprimento de obrigações tributárias: A princi-

pal, o recolhimento tempestivo do imposto em sua
medida certa de acordo com a norma; as acessóri-

as, várias, dentre tantas, a de enviar documentos
eletrônicos à Administração Tributária usando a In-
ternet. Bem entendido, o sujeito ativo exige o cum-
primento de obrigações tributárias, entre elas, o
envio de documentos eletrônicos contendo dados
sobre as operações realizadas pelo contribuinte no
decorrer de determinado período enquanto o su-
jeito passivo cumpre a norma para manter-se na
condição de contribuinte. Nessa relação, quando
esse envio se dá por um meio inseguro como a
internet, esses dados ficam submetidos a possibili-
dades de interceptação, alteração do conteúdo, al-
teração da origem, etc. tornando-os não completa-
mente adequados para uso em FISCALIZAÇÕES
(uma atividade entre aquelas da AT) e para subsi-
diar o lançamento de imposições tributárias.

Mas, de outra forma, o uso da Internet é sedu-
tor quanto à facilidade e comodidade, custos bai-
xos para efetuar o envio, tempo curto e distância
quase inexistente.

Assim, era necessário o surgimento de algo
que permitisse o uso da internet e suas vantagens,
porém que garantisse o valor probante, a autenti-
cidade, a integridade, a privacidade e o não repú-
dio do que fosse por ela enviado (REZENDE, 2000).

Na seqüência é preciso aprofundar o entendi-
mento de assinatura e certificados digitais.

3. Assinatura digital

A assinatura digital não é constituída por traços
oriundos da mão do autor, mas por signos, cha-
ves que a ele pertencem de maneira indubitá-
vel e que não podem ser falsificadas, nem utili-
zadas por terceiros. O fundamento técnico para
que isso seja possível é a criptologia, a qual
estuda a ocultação, a dissimulação ou cifragem
da informação e os sistemas que a permitem
(LORENZETTI, 2000, p. 428).

Ricardo Luis Lorenzetti assim a define para esta-
belecer de pronto uma significativa diferença da assi-
natura digital com a assinatura cartular (em cartões de
próprio punho), essa sim, marca com tinta feita em
papel de maneira absolutamente pessoal, traço e pa-
drão desenvolvidos pelo titular da assinatura, indisso-
ciáveis da pessoa que a usa.

A assinatura digital é composta por signos e cha-
ves que só o autor possui, e toda vez que desconfiar
da possível quebra de sigilo o cancelamento imediato
deve ser solicitado e novos signos e chaves são emiti-
dos a fim de impedir seu uso por terceiros. Pela defi-
nição observa-se a inserção de uma área de estudo
denominada criptologia, que ocupa-se da dissimula-
ção e cifragem de dados que, no caso da assinatura
digital, exerce papel fundamental na geração de pares
de chaves associados à determinada pessoa física (RE-
ZENDE, 2000).

Seja digital ou cartular, ambas objetivam identi-
ficar uma pessoa, seja por um traço com caneta e pa-
pel seja com um conjunto de signos e chaves. Ade-
quado é estabelecer então as características da assina-
tura para em seguida avançar na verificação da sua
aplicação e utilização em meio digital.

3.1. Características e
funções da assinatura

A assinatura exerce funções específicas no relaci-
onamento entre pessoas. Uma delas, e talvez a mais
facilmente admissível e de certa maneira compreen-
sível ao senso comum, é que a assinatura deve identi-
ficar univocamente uma pessoa. Estudos identificam
também a função declarativa que busca identificar o
autor de um documento, a função declaratória que visa
a associar autoria a determinado documento e função
probatória que pretende afirmar a autenticidade do
documento.

Outras funções podem ser encontradas, importante
porém é ficar claro que quem assinou o documento o
fez por demonstração de sua vontade e com isso passa
a parte integrante dele na medida em que intencio-
nou vincular-se a ele e, ainda, que essa assinatura pos-
sa ser reconhecida por terceiros servindo para fins pro-
batórios em casos de litígios.

A busca, portanto, continua sendo travada para
que assinaturas digitais e cartulares exerçam as mes-
mas funções. A seguir, algumas características das as-
sinaturas digitais.
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4 O protocolo RSA foi desenvolvido em 1978 por Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. É considerado o primeiro algoritmo de
criptografia assimétrica fácil de entender e implementar, portanto é largamente utilizado em codificações de mensagens e assinaturas
digitais. O RSA tem resistido a anos de extensivas análises criptográficas, o que sugere um nível de segurança do algoritmo. A segurança do
RSA consiste na dificuldade de fatorar números grandes. As chaves públicas e privadas são funções de um par de grandes números primos
(mais de 128 bits). Dado o texto codificado, a recuperação do plain text com a chave pública é equivalente a fatorar o produto de dois
primos. Mais sobre esse assunto pode ser obtido em http://www2.dc.ufscar.br/~roberto_lopes/rsa.php consultado em 28/10/2007.

Dois modelos de leis sobre uso de assinatura di-
gital norteiam a discussão:

O modelo do Grupo de Trabalho sobre Comércio
Eletrônico da Comissão das Nações Unidas para o Di-
reito Comercial Internacional (UNCITRAL, 2003), que
inverte o ônus da prova (o assinante deve provar que a
assinatura não é sua ou foi obtida de forma fraudulen-
ta) sugere que as assinaturas podem atestar:

• a intenção de uma parte de vincular-se ao con-
teúdo de um contrato assinado;

• a intenção de uma pessoa de endossar a auto-
ria de um texto (assim demonstrando consci-
ência do fato de que conseqüências legais po-
dem fluir do ato de assinar);

• a intenção de uma pessoa de vincular-se com
o conteúdo de um documento escrito por ou-
tra pessoa;

• o fato de que, e o momento em que, uma pes-
soa esteve em determinado lugar.

A diretiva da comunidade européia basicamente
indica as mesmas intenções porém trata de maneira
inversa a questão do ônus da prova: a parte interessa-
da deve apresentar evidências de que a assinatura foi
realmente praticada por quem assinou.

Nos dois modelos vê-se a preocupação de identi-
ficar o tempo da ocorrência da assinatura por meio do
timestamp, uma espécie de carimbo do tempo.

A legislação brasileira aparenta semelhanças com
o modelo da UNCITRAL.

Como propriedades da assinatura digital (BRASIL,
2001):

• Verificar o Autor e a data/hora da assinatura;
• Autenticar o conteúdo original;
• A assinatura deve poder ser verificável por ter-

ceiros (resolver disputas);
• a assinatura serve para identificar alguém;
• a assinatura é modo de manifestação da vonta-

de;
• a assinatura é meio de prova;
• Depender do Conteúdo;
• Usar informação única do originador;
• Fácil de produzir;
• Fácil de reconhecer e verificar;
• Inviável de forjar;
• Deve ser prático manter uma cópia da assina-

tura.
Com isso pode a assinatura digital encontrar-se

capacitada a exercer as mesmas (ou mais) funções da
assinatura de próprio punho, no entanto, cuidados sem-
pre devem ser tomados para que os aspectos culturais
e sociais sejam levados em consideração.

Mas, para os efeitos desse trabalho, em que se
pretende demonstrar o uso de assinaturas digitais para
garantir que documentos eletrônicos tenham validade

jurídica na relação das Administrações Tributárias com
seus contribuintes, outros aspectos tecnológicos e le-
gais devem ser examinados como segue.

3.2. Criptografia simétrica
e assimétrica

Criptografia é uma técnica de “embaralhamento”
da mensagem de modo a torná-la ilegível a uma pos-
sível interceptação, ou quebra de sigilo.

O significado etimológico da palavra criptografia
é escrita oculta e desenvolveu-se a partir de métodos
de transposição e/ou substituição de símbolos.

Já em tempos remotos a criptografia era usada
pelos generais para cifrar mensagens para suas linhas
de frente. A mensagem com dados confidenciais só
era decifrada pelo comandante destinatário. Para ga-
rantir o sigilo dela durante o transporte, o mensageiro
não sabia qual método criptográfico havia sido usado
e se interceptado pelo inimigo, era preferível perder
o mensageiro a perder os dados da mensagem (AME-
RICAN, 2003).

O uso crescente de métodos criptográficos prin-
cipalmente os assimétricos, tem sido útil para assegu-
rar a integridade e o sigilo dos dados nas comunica-
ções via Internet.

Atualmente, a criptografia aplicada à informática
cifra documentos eletrônicos completos ao invés de
apenas letras, palavras ou frases. Com isso confere-
lhes autenticidade, integridade, privacidade e não re-
púdio.

A criptografia moderna pode ser dividida em duas
partes: simétrica e assimétrica.

As chaves simétricas usam a mesma senha para
cifrar, na origem, e decifrar, no destino, a mensagem
a ser protegida. Em sistemas fechados isso funciona,
mas em redes abertas como a internet e, com o poder
computacional disponível nos tempos atuais, fica re-
lativamente fácil quebrar o sigilo.

Já as chaves assimétricas são constituídas por duas
chaves matematicamente relacionadas: uma privati-
va, secreta, pessoal, fica na responsabilidade do usuá-
rio, e outra pública, distribuída livremente. Por isso a
denominação “assimétrica”. O que a chave pública
cifra (criptografa) somente a chave privativa decifra,
ou vice-versa. No entanto é, no limite de tempo e
capacidade computacional, impossível derivar a cha-
ve privativa a partir do conhecimento da pública (AME-
RICAN, 2003).

A ICP-Brasil usa os modelos de criptografia assi-
métrica, protocolo RSA4 para geração de chaves de
1024 e 2048 bits. A autoridade certificadora, quando
da geração do par de chaves, também insere o arquivo
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padrão X509 v. 3 contendo as informações do usuário.

3.3. Certificados digitais

A Medida Provisória 2200-2, com força de lei no
ordenamento jurídico brasileiro, garante autenticida-
de, integridade e validade jurídica a documentos ele-
trônicos - públicos ou particulares, que utilizem Cer-
tificados Digitais (BRASIL, 2001).

Um Certificado Digital é um arquivo de identifi-
cação pessoal associado a uma chave pública concedi-
da por uma Autoridade Certificadora. Observe-se que
o certificado digital ainda depende da Autoridade de
Registro que nesse caso funciona como reconhecedora
física da pessoa que se apresenta como sendo ela mes-
ma e procede à verificação de toda sua documentação
no mundo físico. Só então a autoridade certificadora
gera sobre esses dados, fisicamente reconhecidos, o
arquivo que vai representar o certificado digital.

A tecnologia de segurança digital empregada pela
ICP Brasil utiliza o princípio das chaves criptográficas
assimétricas. A tecnologia empregada associa a chave
pública a um arquivo de identificação do possuidor
contendo diversas informações como nome, validade,
autoridade certificadora, etc.

Um documento assinado por um possuidor de
certificado digital, tal qual no mundo real, não pode
ser desfeito, isto é, o conjunto documento/assinatura
torna-se inviolável.

Na realidade, para garantir-se a integridade do
documento, é utilizada uma técnica de hash ou im-
pressão digital, que reduz todo o conteúdo do docu-
mento, de tamanho variável, a um resumo de tama-
nho fixo de 128 ou 160 bits chamado hash. Com isso
permite-se associar uma seqüência exclusiva de bits
que representa de forma unívoca o documento que se
quer proteger. Qualquer alteração no documento ori-
ginal produzirá um hash completamente diferente.
Calculando-se o hash na origem e verificando-o no
destino, garante-se a integridade do documento (AME-
RICAN, 2003).

Então o Certificado Digital é emitido por uma
Autoridade Certificadora capaz de, através de Autori-
dade de Registro certificar a existência física de uma
pessoa detentora do certificado. Com isso os docu-
mentos eletrônicos remetidos pelos contribuintes do
ICMS devem ser assinados digitalmente por uma pes-
soa (física ou juridica) que possua certificado digital a
fim de que, em disputas judiciais, possam ser aciona-
das as autoridades certificadoras como terceira pessoa
no litígio. Cabe à certificadora afirmar que os dados
contidos no certificado pertencem a fulano e a mais
ninguém, e que esse certificado está ativo à época da
assinatura.

É possível observar que as garantias oferecidas
pela assinatura cartular ou de próprio punho são para
os objetivos desse trabalho, obtidas pela assinatura e
certificação digitais.

A autenticação para confirmação de dados e iden-
tificação dos envolvidos nos negócios fica garantida

pela certificação digital; a integridade para garantir que
o documento não tenha sido alterado durante o per-
curso entre a origem e o destino é obtida pela verifi-
cação do hash; a privacidade que garanta o sigilo em
todo o processo de disponibilização das informações
fica patente pelo uso de criptografia; e o não repúdio
fica garantido uma vez que só o assinante digital pos-
sui acesso à sua senha e sua chave privativa mas pode
ser identificado por meio dela pela autoridade de re-
gistro.

4. Legislação Tributária
e ICMS

4.1. Competências e suas fontes

Segundo Cassone (2000), a lei suprema brasileira
é intitulada Constituição da República Federativa do
Brasil (art. 1º) e sua organização politico-administrati-
va compreende a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, todos autônomos (art. 18), entes po-
líticos portadores de capacidade legislativa. Quando
o uso dessa capacidade produzir normas jurídicas rela-
tivas a tributos, então será chamada de competência
tributária. De fato são os entes políticos que expedem
os diplomas legais aplicáveis ao direito tributário.

A Constituição [da] República Federativa do Bra-
sil de 5 de outubro de 1988 (CRFB/88) não cria tribu-
tos, apenas outorga competência tributária aos entes
políticos portadores de capacidade legislativa autôno-
ma e representativa para criar in abstrato os tributos já
previstos nela. O Direito Tributário encontra-se ex-
presso nos art.145 a 162 (e em outros a estes conexos)
da vigente Constituição que especificamente trata do
ICMS no artigo 155, inciso II e seu parágrafo 2, com-
posto de doze incisos e alíneas. Lei complementar,
com a finalidade de reduzir a generalidade e abran-
gência do texto da Constituição, traça as diretrizes para
as Unidades Federadas implementar suas normas tri-
butárias.  Lei ordinária da entidade tributante define
os elementos essenciais da obrigação tributária res-
pectiva. Observa-se a hierarquia das leis desde a cria-
ção (descrição detalhada de todos os elementos) do
tributo até a aplicação delas aos fatos geradores (ATA-
LIBA, 1973 e BALEEIRO, 1995).

A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA é a aptidão que
as entidades políticas possuem para expedir regras ju-
rídicas que inovam o ordenamento positivo, sendo
denominada competência tributária quando a produ-
ção de normas jurídicas for orientada para tributos, para
delinear o perfil jurídico de um tributo ou os expedi-
entes necessários à sua funcionalidade. Competência
tributária e poder de tributar não se confundem. O
poder de tributar é atributo inerente ao Estado sobera-
no. Competência tributária é o conjunto de atribui-
ções que o Estado soberano concede a um ente perso-
nificado, compreendendo poderes políticos emanados
do princípio federativo para instituir e exigir tributos,
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nos limites determinados na Constituição e nas leis
complementares. Informa o  Princípio da Legalidade
que a introdução dos preceitos jurídicos decorre de
lei que estabelece direitos e deveres (BALEEIRO,
1995).

4.2. São características da
competência tributária
(CARVALHO, 2002):

• privatividade;
• indelegabilidade;
• incaducabilidade;
• inalterabilidade;
• irrenunciabilidade; e
• facultatividade.
Classificam-se as normas tributárias em constitu-

cionais, complementares, ordinárias, delegadas, vei-
culadas por medida provisória, previstas em decretos
legislativos, estabelecidos em resoluções e constan-
tes de atos infraconstitucionais ? decretos, instruções,
portarias, compondo o ordenamento jurídico.

Todas as disposições legislativas que disciplinam
ou descrevem as relações fáticas, dando-lhes juridici-
dade ou compondo o fato gerador, são formas de ex-
pressão do Direito Tributário Material ou Substantivo
(CARVALHO, 2002).

De acordo com a Constituição e o Sistema Tribu-
tário Nacional, essas expressões são a própria Consti-
tuição, as emendas à Constituição, as leis complemen-
tares desta, os tratados e as convenções internacio-
nais, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas
provisórias convertidas em lei, os decretos legislati-
vos e as resoluções.

Sendo assim, verifica-se que o Direito Tributário
e demais ramos do Direito estão subordinados à Lei
Máxima sob pena de inconstitucionalidade.

4.3. Sistema Tributário Nacional

É o conjunto de tributos e regras jurídicas tributá-
rias vigentes num determinado território em certa épo-
ca. Compõem o Sistema Tributário Nacional o Título
VI, capítulo I, arts.145 a 162, e outros a estes cone-
xos, da Constituição de 1988 e o Código Tributário
Nacional - Lei 5.172 de 25/10/1966. (BRASIL, 1966)
denominado assim pelo Ato Complementar 36. A tais
dispositivos Yonne Dolácio de Oliveira  se refere como
sendo

“...um todo composto de um repertório, isto é, o
elenco dos elementos que o compõem; de uma estru-
tura ? o modo como tais elementos se relacionam en-
tre si e com o todo. E isto tendo em vista a função que
ele deve desempenhar”. (apud PETIT, 2008)

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo
disposto na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de
dezembro de 1965, em leis complementares, em re-
soluções do Senado Federal e, nos limites das respec-
tivas competências, em leis federais, nas Constitui-

ções e em leis estaduais, e em leis municipais. (Lei
5.172 de 25/10/1966 (BRASIL, 1966)).

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária com-
pulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa expri-
mir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.

Tendo a arrecadação como escopo principal, o
sistema tributário deve ser visto como um importante
instrumento de desenvolvimento econômico, de re-
distribuição de renda e deve corresponder às necessi-
dades sociais, econômicas e jurídicas do país com jus-
tiça, certeza, comodidade e economia. Numa econo-
mia aberta, a incidência cumulativa de impostos pre-
judica a competitividade da produção, tanto na expor-
tação como na concorrência com o produto importado
e, por outro lado, a complexidade do sistema acarreta
custos para as empresas contribuintes que precisam
dispor de infra-estrutura adequada para atender a to-
das as necessidades impostas pelo fisco, o que, aliado
à excessiva concentração da base de incidência, pare-
ce contribuir para a prática da sonegação. (Lei 5.172
de 25/10/1966 (BRASIL, 1966))

O princípio da legalidade tributária parece ser o
eco do artigo 5º, item II da Constituição, no qual “nin-
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”. É necessário compre-
ender o termo lei, aqui, em seu sentido estrito. Já o
artigo 4º associa de forma definitiva e inquestionável
o fato gerador da obrigação à natureza jurídica do tri-
buto. Dessa forma o fato gerador reveste-se de grande
importância transformando-se num dos pilares para
qualquer discussão sobre tributos. Como exemplo ob-
serva-se que a cada unidade federada cabe exigir o
tributo cujo fato gerador tenha ocorrido tão somente
nas limitações do seu território. O fato gerador é um
evento, circunstância ou conjuntura prevista em lei.
Basta a sua ocorrência para gerar e vincular a obriga-
ção tributária principal ao sujeito passivo da obriga-
ção.

Os impostos podem ser diretos ou indiretos e pro-
gressivos ou regressivos. O Sistema Tributário Nacio-
nal é acentuadamente regressivo em função do volu-
me de impostos indiretos e sua legislação está natu-
ralmente baseada em limites territoriais. Especifica-
mente sobre o ICMS: trata-se de um imposto não vin-
culado, indireto, regressivo, polifásico e não cumula-
tivo cujo fato gerador é a circulação da mercadoria.

4.4. Princípios do ICMS
e sua base legal

“... os princípios são tudo. Os interesses materi-
ais da nação movem-se de redor deles, ou, por melhor
dizermos, dentro deles.” (RUI BARBOSA). Ignorá-los
ou não conhecê-los ao ponto de bem aplicá-los é gra-
ve. A respeito, afirma o prof. Vicente Ráo que desco-
nhecer princípios “quando não induz a erro, leva à
criação de rábulas em lugar de juristas” . Os princípi-
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os nas palavras de Bonavides (1998), “são qualitativa-
mente a viga mestra do sistema, o esteio da legitimi-
dade constitucional, o penhor da constitucionalidade
das regras de uma constituição”. Além disso, os prin-
cípios servem como delimitadores da vontade pessoal
do operador do direito estabelecendo para ele linhas
mestras para interpretação e aplicação das normas le-
gais.

No que diz respeito ao Sistema Tributário Nacio-
nal, também se verifica a presença dos princípios como
balizadores e fonte inspiradora dos operadores do di-
reito tributário. Estudiosos brasileiros como Carraza
(2001), Junior (2000), Falcão (1994), Bonavides
(1998)e Carvalho (2002), entre outros, debruçaram-se
sobre o tema em suas obras oferecendo um quadro
amplo dos princípios constitucionais tributários.

O princípio fundamental do sistema tributário é a
LEGALIDADE, porquanto, assim sendo, não há tribu-
tos exógenos daqueles preconizados pela lei formal e
material, descrevendo a incidência, a base de cálculo
e demais hipóteses, indicando os sujeitos ativo e pas-
sivo. A expressão enfática desse princípio encontra-se
descrita na CRFB/88, artigo 150, I, assim: “sem preju-
ízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei
que o estabeleça”.

O princípio da IRRETROATIVIDADE impede que
a criação de tributos seja retroativa à data da promul-
gação ou, então, no mesmo exercício financeiro da
publicação da lei, por ferir um princípio do direito
adquirido, exceto quando for para beneficiar os indi-
víduos, sua aplicação pode retroagir, desde que não
fira os direitos de terceiros.

O princípio da igualdade (ISONOMIA) é funda-
mental, pois os tributos criados são pagos por todos,
uniforme e proporcionalmente à riqueza gerada de-
corrente de rendimentos, patrimônio e atividades eco-
nômicas do contribuinte, isentando-se apenas os con-
tribuintes que não possuem rendimento suficiente para
o seu sustento, capacidade econômica ou possibilida-
de de pagamento. Dessa forma evita-se o tratamento
desigual entre os contribuintes que se encontrem em
situação equivalente.

O direito dado aos indivíduos de buscar o Poder
Judiciário, quando houver a criação de algum tributo
que contrarie algum fundamento constitucional ou,
então, seja o tributo considerado indevido, ilegal ou
arbitrário, está consubstanciado no princípio do DIREI-
TO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL, quando também
prevalece o direito de ampla defesa, para comprovar
as licitudes dos atos tributários.

Constituem o princípio do DIREITO PENAL TRI-
BUTÁRIO os enquadramentos e a caracterização dos
crimes relativos ao Direito Tributário, como a evasão,
elisão e sonegação fiscal, apropriação indébita de tri-
butos e atos ilícitos congêneres.

O princípio da UNIFORMIDADE está presente
na proibição da cobrança de tributos com distinção ou
preferência em favor de qualquer pessoa jurídica de
direito público, como também em razão da sua pro-

cedência ou destino.
Atendidas as condições norteadas pelos princípi-

os e atendendo à Lei Complementar nº 87/96, Art.
2°, que estabelece situações nas quais incide o ICMS,
e, ocorrendo o fato gerador, então o contribuinte fica
obrigado ao recolhimento do tributo como obrigação
principal.

Observe-se que FATO GERADOR é o evento de
conteúdo econômico, decorrente ou não da vontade
do contribuinte, previsto em uma lei tributária como
hipótese de incidência dentro de uma regra-matriz,
tornando-se uma obrigação tributária quando de sua
materialização (FALCÃO 1994).

O ICMS, como imposto, é um tributo de caráter
genérico de competência estadual, indireto, polifási-
co, não cumulativo e não vinculado que independe
de qualquer atividade ou serviço do poder público em
relação ao contribuinte, cuja obrigação principal cabe
ao contribuinte recolhe-lo. Vejamos as obrigações aces-
sórias, na seqüência.

4.5. Obrigações acessórias

Muitas são as obrigações acessórias que o contri-
buinte do ICMS-ES deve cumprir para com a Adminis-
tração Tributária. Destaque para o documento eletrô-
nico que deve ser entregue VIA INTERNET mensal-
mente contendo dados da totalidade das operações
realizadas pelo contribuinte no mês anterior confor-
me layout estabelecido no Convenio 57/95 quanto à
forma e conteúdo mas omisso quanto à Autenticação,
Integridade, Privacidade e Não Repúdio.

Se assim for, sempre será admitida a possibilida-
de de interposição de recurso por qualquer das partes
dada pela suspeição de alteração dos dados originais
enquanto trafegavam na insegurança da Internet. Só a
certificação digital permitirá a autenticação, integri-
dade, privacidade e não repúdio dos documentos ele-
trônicos enviados por esse método.

4.6. Sintegra – Sistema Integrado
de Informações sobre

Operações Interestaduais
com Mercadorias e Serviço

A modernização da administração tributária, no
Brasil e no mundo, passa necessariamente pelo inten-
so uso das Tecnologias de Informação e Comunica-
ção, bem como pelo aproveitamento dos benefícios
oferecidos pela Rede das redes, a Internet (FERREI-
RA, 2002). A AT do Espírito Santo também sofre o
impacto do novo cenário e busca sua modernização
apoiada nos recursos do PNAFE5 e no uso da rede In-
ternet.

Essa modernização foi financiada com recursos
do BID e das próprias Unidades Federadas. Objetiva
contribuir para o equilíbrio financeiro das Unidades
Federadas por meio de medidas de aperfeiçoamento
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5 O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO FISCAL PARA OS ESTADOS BRASILEIROS – PNAFE apóia a modernização
fiscal do Distrito Federal e dos estados brasileiros com recursos externos que compõem um orçamento global de R$ 1 bilhão voltados,
exclusivamente, para investimentos dirigidos à instrumentalização das gestões tributária e financeira das secretarias estaduais de fazenda,
finanças ou tributação. A 11 de dezembro de 1996, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou empréstimo de U$ 500
milhões ao Brasil. Em contrapartida as UF participaram  com outros U$ 500 milhões. Um dos projetos conduzidos com esses recursos foi
o SINTEGRA. (http://www.fazenda.gov.br/ucp/pnafe/ acesso em 28/10/2007)
6 SEFAZ – Secretaria de Estado da Fazenda aqui deve ser entendida com o mesmo sentido de Administração Tributária – AT. Pelo Brasil afora
essa denominação pode variar mantendo sempre o mesmo objetivo de Tributar, Arrecadar e Fiscalizar tributos de competência estadual.
Nota-se diferença no DF onde alem da competência estadual assume também a competência municipal. Autores há que preferem a
terminologia Subnaconal para significar estadual.

de suas máquinas arrecadadoras e de seus mecanis-
mos de controle das despesas. O programa tem finan-
ciado diversos processos de melhoria das Administra-
ções Tributárias Estaduais, com a qualificação de pes-
soal, aperfeiçoamento da infra-estrutura informacional,
consultorias para o planejamento, dentre outros.

Surgiu daí o projeto SINTEGRA com vistas a aten-
der os objetivos principais do programa, sendo que
um das linhas de atuação era a de estabelecer melhor
relacionamento com o contribuinte e ampliar a quali-
dade dos dados obtidos na relação fisco-contribuinte
(http://www.fazenda.gov.br/ucp/pnafe/ Acesso em 28/
10/2007). Nesse sentido, o suporte legal que dá base
à existência do SINTEGRA é o Convênio 57/95, assi-
nado pelos membros do CONFAZ, publicado no Diá-
rio Oficial da União de 30/06/95 e ratificado no Esta-
do do Espirito Santo pelo Decreto 3.874-N de 02/08/
95. (publicado no Diário Oficial do Estado em  09/08/
95).

De acordo com o estabelecido nesse instrumento
legal e alterações posteriores, os contribuintes serão
autorizados ao uso de Processamento Eletrônico de
Dados estando a partir dessa autorização obrigados a
fornecer às AT’s, em meio magnético, os dados relati-
vos à totalidade das operações de compra e venda que
tenham praticado.

A operacionalização dessa obrigação de enviar
arquivos magnéticos à AT se deu por estabelecimen-
to de um minucioso Manual de Orientação dirigido
ao contribuinte e seus prepostos. “Este Manual visa a
orientar a execução dos serviços destinados à emis-
são de documentos, escrituração de livros fiscais e
manutenção de informações em meio magnético por
contribuintes usuários de sistema eletrônico de pro-
cessamento de dados” (Manual, 2002). Trata ainda
de instruir o “preenchimento do pedido/comunica-
ção de uso de sistema eletrônico de processamento
de dados e fornecimento de informações (enfatica-
mente, informações serão prestadas em meio mag-
nético) à Secretaria da Receita Federal e à SEFAZ6

(AT)” (Manual, 2002).  Observa-se o surgimento da
obrigação de entregar arquivos magnéticos na medi-
da em que o contribuinte é autorizado a usar proces-
samento de dados, contudo, não se verifica nesse
mesmo momento o estabelecimento de normas de
envio que viessem a garantir segurança ao tráfego
desses dados em meio inseguro como a internet.
Assim, na ausência dessa segurança os arquivos en-
viados pelo contribuinte à AT ficam fragilizados quan-
to à autenticidade, integridade, privacidade e não

repúdio, preconizadas por Rezende. (REZENDE,
2000).

Se de fato ocorre tráfego em meio inseguro com
possibilidade de captura e alteração, os dados não po-
dem ser elementos auditáveis, dado que qualquer ale-
gação de qualquer das partes não terá formas seguras
de serem negadas. Os documentos citados, no máxi-
mo, servirão de indicadores ou geradores de indícios
para a Auditoria Fiscal Tributária.

Nessa tentativa de estabelecer melhor relaciona-
mento com o contribuinte e ampliar a qualidade dos
dados, O SINTEGRA coloca à disposição do contribu-
inte um Sistema Descentralizado de ACESSO PÚBLI-
CO aos Cadastros Estaduais baseado na Internet tra-
zendo transparência às atividades sujeitas ao ICMS,
um Sistema VALIDADOR para verificar se os arqui-
vos eletrônicos contendo os dados relativos à totalida-
de das operações informados pelos contribuintes es-
tão de acordo com a legislação vigente, criação das
Unidades Estaduais de Enlace (UEEs), encarregadas das
comunicações entre as Administrações Tributárias Es-
taduais e, por fim, um sistema para Transmissão Ele-
trônica de Documento (TED) que funciona por meio
de Internet.

Deduz-se, pelo exposto, que a AT de fato está
interessada em arquivos magnéticos do contribuinte
(documentos eletrônicos), autoriza o uso de processa-
mento de dados, determina o formato, exige a valida-
de do arquivo quanto às regras tributárias, mas não
solicita ao contribuinte o uso de mecanismos de pro-
teção dos dados para lhes proporcionar Autenticação,
Integridade, Privacidade e Não Repúdio. Vale ressal-
tar que nas relações entre as Administrações Tributári-
as e o contribuinte do ICMS por meio de Internet gran-
de volume de documentos eletrônicos em meio mag-
nético são gerados e que, para utiliza-los com fins de
auditoria, precisam estar digitalmente assinados. Isso
leva à reconhecida necessidade de aprofundamento
da discussão em torno de assuntos relativos à assinatu-
ra digital. Conforme visto no item 3, o aparato tecno-
lógico garante mesmo ou maior valor da assinatura
digital em relação à assinatura cartular. Na seqüência
estabelece-se a eficácia jurídica.

5. Medida provisória 2200-2

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE
AGOSTO DE 2001- MP2200 -  com força de lei, “Ins-
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7 Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem
como a realização de transações eletrônicas seguras.
8 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. (BRASIL,1966)

titui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecno-
logia da Informação em autarquia, e dá outras provi-
dências.” (BRASIL, 2001)

 A MP22007 criou a denominada Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil (http://
www.icpbrasil.gov.br/ ), vinculado ao ITI (Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação - http://
www.iti.br/twiki/bin/view/Main/WebHome ). Pode-se
compreender com isso que foi criada a primeira auto-
ridade da cadeia de certificação brasileira, a Autorida-
de Certificadora Raiz da ICP-Brasil - AC-Raiz. Ela é a
executora das Políticas de Certificados e normas téc-
nicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da
ICP-Brasil. Portanto, compete à AC-Raiz emitir, expe-
dir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das
autoridades certificadoras de nível imediatamente sub-
seqüente ao seu. Numa cadeia de confiança, certifica-
dos em níveis cada vez mais profundos são assinados
pela Autoridade Certificadora imediatamente anterior
e assim, sempre haverá uma terceira parte a confirmar
a assinatura digital aplicada a um documento eletrôni-
co. (ITI, 2002). A AC-Raiz também está encarregada
de emitir a lista de certificados revogados e de fiscali-
zar e auditar as autoridades certificadoras, autoridades
de registro e demais prestadores de serviço habilita-
dos na ICP-Brasil. Além disso, verifica se as Autorida-
des Certificadoras (ACs) estão atuando em conformi-
dade com as diretrizes e normas técnicas estabeleci-
das pelo Comitê Gestor. (ITI, 2002)

Observe-se que garantia de autenticidade e inte-
gridade não se obtém por força de Lei. Trata-se de uso
de metodologias de criptografia assimétrica e o uso
de tecnologias que permitem implementá-la, particu-
larmente com uso do poder computacional disponí-
vel. Já a “validade juridica de documentos em forma
eletrônica “ (ver art. 1º) insere essa validade no orde-
namento do Direito Positivo Brasileiro. Com isso, que
não existia antes da MP2200, um documento eletrô-
nico assinado digitalmente de acordo com a ICP-Bra-
sil pode ter a mesma validade jurídica de um docu-
mento em papel assinado de próprio punho. Essa afir-
mação permite concluir que documento eletrônico não
assinado digitalmente, se questionado por qualquer
das partes, deixa de ser autentico, íntegro, privado, e
pode ser negado quanto à autoria e por isso não pode
ser usado como meio de prova em processo litigiosos,
isto é, ele perdeu a citada “validade jurídica”.

O art. 11 da MP2200 refere-se ao documento ele-
trônico de caráter tributário e para isso remete ao arti-
go 1008 do CTN ratificando de vez por todas a neces-
sária e ampla utilização de certificação digital em do-

cumentos eletrônicos.

Art. 11. A utilização de documento eletrônico
para fins tributários atenderá, ainda, ao dispos-
to no art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional.(MP2200,
2002, art.11)

Os artigos 12, 13 e 14 tratam de estabelecer o
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI,
que é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da
Presidência da República, como Autoridade Certifica-
dora Raiz e atribuir-lhe poderes de aplicar sanções e
penalidades. Prima por um modelo centralizador ado-
tando uma única entidade como Raiz para deter toda a
rede de confiança que se formar.

6. Conclusões e
recomendações

Características da assinatura cartular devem estar
presentes na assinatura digital. A AUTENTICAÇÃO
para confirmação de dados e identificação dos envol-
vidos nos negócios; a INTEGRIDADE para garantir que
o documento não tenha sido alterado durante o per-
curso entre a origem e o destino; a PRIVACIDADE
que garanta o sigilo em todo o processo de disponibi-
lização das informações, e o NÃO REPÚDIO que ga-
ranta de forma irrefutável a autoria das informações
são aspectos tecnológicos de segurança, credibilidade
e confiabilidade necessários nas relações entre contri-
buintes e governos. Verificou-se que o uso de cripto-
grafia assimétrica, tecnologias de informação e comu-
nicação e uma infra-estrutura de chaves públicas ga-
rantem essas características na assinatura digital.

De outro lado, necessário é que os operadores do
direito aceitem o documento eletrônico assinado di-
gitalmente e, para tal, na tradição do Direito Positivo,
isso precisa estar estabelecido. A MP2200 vem prover
esses aspectos legais quando institui a Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garan-
tir a [...] validade jurídica de documentos em forma
eletrônica. Essa eficácia jurídica da assinatura digital
em documentos eletrônicos ecoa para os demais do-
cumentos, especialmente aqueles tributários.

Ficam garantidas, dessa forma, tanto a eficácia
jurídica dos documentos eletrônicos assinados digital-
mente quanto a eficácia do aparato tecnológico que
lhes proporciona a autenticação, integridade, privaci-
dade e não repúdio. Assim, há indicação para que a
Administração Tributária do Espírito Santo use e fo-
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mente o uso de certificação digital na relação com os
contribuintes sujeitos à obrigação acessória de entre-
gar mensalmente documentos eletrônicos contendo a
totalidade das suas operações mensais, já que se dis-
põe de tecnologias suficientes para garantir as carac-
terísticas da assinatura e aspectos legais suficientes para
garantir a validade jurídica desejada.

Recomendam-se estudos aprofundados em rela-
ção à figura jurídica do NÃO REPÚDIO em documen-
tos eletrônicos assinados digitalmente, dado que essa
figura não admite contra-argumentos. Outro ponto que
merece ampliação da discussão é o incentivo que agen-
tes econômicos atingiriam caso conseguissem “que-
brar” a chave privada da Autoridade Certificadora Raiz,
dado que a estrutura adotada no Brasil cria uma hierar-
quia cujo topo da pirâmide de confiança é apenas uma
única chave privada.
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