
Procuração Eletrônica 

Trata-se de um documento eletrônico, assinado digitalmente pelo outorgante 
por meio de certificado digital, que confere poderes ao representante legal de 
sua escolha. 

Com a assinatura digital, que é o resultado de uma operação matemática que 
utiliza criptografia, é possível aferir, com segurança, a origem e a integridade 
do documento. A assinatura digital fica de tal modo vinculada à procuração 
eletrônica, que caso seja feita qualquer alteração no documento, a assinatura 
se torna inválida. 

A Medida Provisória 2200-2 de 24 de agosto de 2001 assegura a validade 
jurídica da certificação digital. Documentos eletrônicos assinados digitalmente 
com o uso de certificados digitais têm a mesma validade jurídica que os 
documentos escritos com assinaturas manuscritas (art. 10, §1º e §2º). 

A Comissão de Valores Mobiliários interpretou os requisitos de validade da MP 
2200-2, em decisão do colegiado no Processo 2008-1794, julgado em 24 de 
junho de 2008. Para a CVM, procuração eletrônica significa qualquer 
procuração concedida por meio da rede mundial de computadores.  

Esta decisão passou a admitir o uso de procuração eletrônica com certificação 
digital visando tanto a representatividade do acionista mandatário quanto o 
cômputo do voto deste pela companhia. 

A utilização da procuração eletrônica permite que o acionista defina seu voto e 
o faça ser computado pela companhia por meio de seu procurador. Para 
simplificar o uso da procuração eletrônica tanto a documentação para votação 
como a própria procuração são disponibilizadas para acesso aos acionistas. 

Quando do acesso a tais documentos, os acionistas lêem e analisam o 
material, preenchem as instruções de voto e assinam a procuração eletrônica 
digitalmente – tudo é feito pela internet. A procuração eletrônica é entregue ao 
procurador que os apresenta na assembleia geral da companhia. Todo este 
processo faz com que os requisitos da Lei das Sociedades Anônimas no que 
tange à necessidade de presença física do acionista na reunião sejam 
atendidos.  

A adoção de procuração eletrônica passou a ser incentivada com o advento da 
Instrução CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, na medida em que apenas as 
companhias que não aceitam procurações eletrônicas por meio de sistema na 
internet estão obrigadas a ressarcir as despesas incorridas com a realização de 
pedidos públicos de procuração de acionistas titulares de 0,5% ou mais do 
capital social.  


