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-  Considerando-se  a  necessidade  de  uniformização  de  procedimentos  no  âmbito  desta
Comissão;

-  Considerando-se  o  disposto  na  Lei  14.063/2020,  especialmente  nos  arts.  4º  e  5º,  e  a
necessidade  de regulamentação  do  uso  de assinaturas eletrônicas  para atos de registro  de
documentos perante esta Comissão;

- Considerando-se a  possibilidade  de submissão  de  documentos para registro  e  averbação
perante esta Comissão por meios físico ou eletrônico; e,

- Considerando-se a necessidade da verificação de autenticidade das assinaturas eletrônicas
apostas em documentos submetidos a esta Comissão;

Comunica  a Presidência  desta Comissão a todas as sociedades de advogados do Estado de
Minas  Gerais  e  a  todos os interessados que,  por  características  do  sistema  utilizado  pela
OAB/MG,  somente  serão  aceitos  documentos  assinados  por  assinaturas  eletrônicas
qualificadas,  conforme  art.  4º,  III,  e  art.  5º,  §1º.  III,  ambos  da  Lei  14.063/2020,  nos
documentos a serem submetidos a registro ou averbação perante esta Comissão, observados
os seguintes parâmetros:

a) Para documentos submetidos a registro e averbação em meio físico:

Os documentos submetidos em meio  físico  poderão ser  assinados  por meio  de assinatura
digital  qualificada,  por certificado  digital emitido  por autoridade certificadora reconhecida
pela  Infraestrutura  de Chaves  Públicas  Brasileira  –  ICP-Brasil,  desde  que  seja  juntada  a
página  de  Protocolo  de  Assinatura  (s)  com código  para  verificação  da  autenticidade  das
assinaturas eletrônicas  qualificadas.  Não serão  aceitos documentos  assinados  por meio  de
assinatura  digital  avançada,  pela  impossibilidade  da  verificação  de  autenticidade  das
assinaturas em meio físico. 

A Secretaria  desta Comissão, ao receber  documentos assinados por assinaturas eletrônicas
qualificadas, conforme diretrizes acima, deverá verificar a autenticidade das assinaturas como
parte da  avaliação  da regularidade  da documentação  juntada  pelo  interessado.  Não  sendo
possível a verificação de autenticidade de alguma das assinaturas, deverá informar o fato ao
membro da Comissão designado como Relator para análise.

b) Para documentos submetidos a registro e averbação em meio eletrônico:

Os documentos submetidos em meio eletrônico deverão ser assinados por meio de assinatura
digital  qualificada,  por certificado  digital emitido  por autoridade certificadora reconhecida
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, por meio do sistema eletrônico
utilizado pela OAB/MG. 
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