§ihfrcrs

Duplicata digital x digitalizada:
veja como funciona

Ge
Por Alexandre Fuchs das Neves, Consultor Jurídico do SINFACRS
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tos digitais, que contenha um resumo de seu conteÚdo

rransformâdo êm código digital por meio do dispositivo
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A impÍessão do do€umento di8italizado pode seí

dutenücidode, aintegidade e o rolidade joridica
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compreendido como uma fotocópiâ {Xerox) do do.umento

de documentos em íormo eletrônico, das

original.
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e os elementos de validação devem estar vinculados ao
conteúdo, e não ao suporte.
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verificação depende dâ

tecnologia, afi nâl os docu mêntos não podem serassinãdos

formã disital? Então devemos aplicar

nomodotradicional.
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Orâ, a UNCITRAL - Comissão das Nâçôês Unidas
para o Dkeito Mercantillnternaciona,em 1996 (reformada

em 1998)aprovou da chamêda de LEI MoDELo, que vêrsa
sobrêo comércio peloamb!ênte eletrônico.
E um dos princÍpios basiiarês destâ Lei é
equivalência fufcionâ1, o! seja, se o meio d igita
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