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Considerando que e obrigat6ria a assinatura digital efetivada mediante utilizacao 

de certificado digital valido, para apresentacao de declaracoes a RFB e conectividade 

social (caixa) e demais orgaos, por todas as pessoas juridicas e tarnbem acesso a processos 

A medida provis6ria 2.200-2/2001 em seu art. 10, por sua vez, dispoe que 

documentos publicos ou particulares eletronicos, para todos os fins legais, necessitam da 

utilizacao de processo de certlficacao digital disponibilizado no ambito da ICP-Brasil para 

que sejam considerados verdadeiros em relacao ao signatario ou ainda, desde que 

admitido pelas partes como valido ou aceito certificados nao emitidos no ambito da ICP- 

Brasil, conforme previsto no texto original da respectiva medida. 

O Certificado nada mais e que um documento eletronico que identifica pessoas, 

computadores e empresas no mundo digital, provando sua identidade e permitindo 

acessar services on-line com a garantia de autenticidade, integridade e nao repudio. A 

autenticidade garante que o autor do documento e a pessoa identificada no certificado 

utilizado na assinatura. A integridade garante que o documento nao foi alterado ap6s o 

envio. 0 nao repudio impede que o autor do documento conteste a sua validade negando 

sua autoria. 

No ambito do Governo Federal, Estadual e Municipal a certificacao digital e 
utilizada para diversos fins, entre os quais: trarnitacao eletr6nica de documentos oficiais, 

conferir sigilo e privacidade, controle de acesso a aplicativos, prover identificacao do 

remetente de mensagens, garantia de nae repudio a forrnularios, mensagens ou 

documentos eletronicos assinados digitalmente entre outros. 

Da : Nucleo Administrative 

Para: Presidencia 
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Leone 
Chefe do 

Atenciosamente, 

- 01 (um) para assessoria juridica para consultas de processos e demais operacoes, 

conforme solicitacao realizada por meio da CI NQ 146/2017; 

- Ol(um) certificado no CPF da contadora responsavel e Ol(um) no CPF da presidente 

ambos necessaries para envio de diversas declaracoes e acesso a sistemas, para que 

possamos cumprir com as obrigacoes legais e acess6rias perante os Orgaos de Fiscalizacao 

e Controle. 

P,\RGRII\S t_)l;f:TRANS! nRMAM 

judiciais, solicito autorizacao para abertura de processo de aquisicao de Certificado Digital 

para: 

- Ol(um) : E-CNPJ em nome da MT Parcerias S.A devido a alteracao do responsavel legal 

pelo CNPJ perante a Receita Federal do Brasil, Caixa Econornica e INSS e Emissao de 03- E- 

CPF sendo: 
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idica da Presidencia 

Certo de seu deferimento. 

Atenciosamente. 

Tai solicitacao faz-se necessario considerando que a certificacao 

digital para Advogado da empresa e peca imprescindfvel para acompanhamento de 

processos e consultas, assim como peticionarnento, tanto na esfera estadual como 

federal. 

Sirvo-me do presente para solicitar aquisicao de certificado digital 

para utilizacao da Assessoria Jurfdica, sendo cadastrado em meu CPF, para consultas 

e demais operacoes judiciais quando necessario. 

Prezada Chefe de Nucleo, 

REF. SOLICITA(:AO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL 

Assessoria juridica - ADRIANA KOZOFF 

PARA: Nucleo Administrativo - Leone Steffany 

Da: ASSESSORIA DA PRESIDENCIA- MT PAR-ADRIANA KOZOFF 

Cuiaba MT, 25 de abril de 2017. 
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