
corregedoria poder judiciário
Qeral (J3 justiça Corregedoria-Geral daJu.sliça
do estado de goiás Secretaria Executiva

Ofício Circular n° 003/2014-SEC

Goiânia,

Processo n° 4568893/2013

Aos Magistrados do Estado de Goiás

de 2014.

Assunto: Orientação acerca da exigência de atribuir eficácia aos documentos físicos,

provenientes de processos eletrônicos, somente após a confirmação da validade da

assinatura através de vaiidadorfornecido pelo Órgão emissor

Senhor(a) Juiz(a).

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho/Ofício n° 5224/2013 e do

Parecer n°540/2013-3VA, para conhecimento próprio, de seus pares, e fins de mister.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

ofcir003/RC

Atenciosamente,

Desembargador I
Corregedor-,

EDUARDO DE SOI SA

Justiça em Substituirá
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4568893/2013-Goiânia

Diretoria de Administração e Operações

Faz Comunicação

DESPACHO/OFÍCIO N°õ2,2.4 /2013.

Cuida-se de expediente através do qual a Juíza de Direito da

Vara de Precatórias de Goiânia, Dr3 Mércia Batista Leite Dafico, solicita a este Órgão Censor

orientação, sobre como proceder, porquanto "(...) com freqüência vem recebendo cartas

precatórias de outros Estados, expedidas em processos eletrônicos, sem a assinatura

convencional do juiz deprecante e sem informação de um código chave que possibilite a

confirmação da validade da assinatura digital do documento(...)". Nestes casos, tem

solicitado ao Juízo Deprecante a remessa de outra carta precatória assinada por meio físico

ou que forneça o código/chave para confirmação da assinatura digital, procedimento que

vem desagradando alguns magistrados. Juntou os documentos de fs. 06/10.

Foram apensados a estes os autos de n° 4664019 que versam

sobre a mesma matéria (f. 12).

À f. 32, informação da Diretoria da Administração e Operações,

de que, com a Lei do Processo Eletrônico ou da informatização do processo judicial, ficou

estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente, e juntados aos autos digitais

com garantia de origem e de autoria, são considerados originais para todos os efeitos legais,

admitindo-se, portanto, a possibilidade jurídica de um documento existir tão somente em

formato eletrônico.

Instado a se manifestar, o 3o Juiz Auxiliar, Dr. Sival Guerra

Pires, após ressaltar o teor do disposto nos artigos 1o e 2o da Lei n° 11.419/2006, e artigos

914 e 915 da Consolidação dos Atos Normativos desta Corregedoria-Geral da Justiça,

sugeriu fosse expedido ofício circular a todos os magistrados deste Estado, orientando-os

acerca da matéria versada nestes autos, arquiyando-os, após a cientificação da

Corregedora-Geral do Estado do Tocantins acerca dag providências implementadas (fs.

84/88).
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In casu, conforme asseverado pelo parecerista, da exegese

dos artigos 1o e 2o da Lei n° 11.419/2006 \ o uso do meio eletrônico na tramitação de

processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais deve ser

observado com cautelas convergentes à segurança jurídica, dentre elas a utilização de

código validador da assinatura digital do emitente, sendo necessário a verificação da

assinatura eletrônica e obrigatório o prévio credenciamento junto ao Poder Judiciário, a fim

de se garantir sua autenticidade.

Anote-se, ainda, que consoante os artigos 914 e 915 da

Consolidação de Atos Normativos desta Corregedoria 2, acrescentados pelo Provimento n°

10/2013 deste Órgão, todos os documentos emitidos no âmbito dos sistemas processuais

informatizados de primeiro grau, do Poder Judiciário deste Estado, referentes a processos

físicos e eletrônicos, serão validados por autenticação eletrônica e estarão disponíveis para

consultas via internet.

Nessa ordem, acolho o parecer retro, subscrito pelo 3o Juiz

Auxiliar, Dr. Sival Guerra Pires, e determino seja expedido ofício-circular a todos os

magistrados do Estado de Goiás, orientando-os acerca da exigência de atribuir eficácia aos

documentos físicos, provenientes de processos eletrônicos, somente após a confirmação da

validade da assinatura através de validador fornecido pelo Órgão emissor, respeitado o

contexto fático e a eventual necessidade de cautelas para assegurar a eficácia do direito da

parte. Junte-se ao expediente cópia da peça opinativa (fs. 84/88) e deste despacho.

1- Art. 19 O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças
processuais será admitido nos termos desta Lei. § 1° *••)• § 2o - Para o disposto nesta Lei, considera-se: I - meio eletrônico
qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais; II - transmissão eletrônica toda forma de
comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores; III -
assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado
digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

Art. 2- O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos
mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1- desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. §1-0 credenciamento no Poder Judiciário será realizado
mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2- Ao credenciado
será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas
comunicações. § 3- Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste
artigo.

2-Art. 914- Todos os documentos gerados no âmbito dos sistemas processuais informatizados de 1o grau deverão conter um
conjunto de caracteres alfanuméricos, denominado hash, que os identifiquem. Art. 915- A conferência da autenticidade dos
documentos expedidos será disponibilizada para consulta pública, via internei,.mediante aposição de código validador.
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Ainda, cientifique-se a Corregedora-Geral do Estado do

Tocantins, encaminhando-lhe cópia dos documentos de fs. 06/17, do Despacho de fs. 30/33,

da peça opinativa (fs. 84/88) e deste ato, cuja reprodução serve como ofício.

Após, traslade cópia dos referidos documentos para os autos

de n° 4664019, em apenso, arquivando-se, ambos, em seguida.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, f$ de dezembro de\2013.

Desembargadora NELMA FERREIRA PERILO

Corregedora-Gerakda Justiça

1.L
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Processo n° 4568893

PROCESSO: 4568893

NOME: Diretoria de Administração e Operações

ASSUNTO: Faz Comunicação

COMARCA: Goiânia

PARECER n°: 540/2013 - 3o JA

lustre Desa. Corregedora,

ORREüEDORIA

m
4&-

Trata-se de comunicação formulada pela Juíza de Direito da

Vara de Precatórias desta Capital, Dra. Mércia Batista Leite Dafico, referente à

uma deprecata expedida em processo eletrônico que tramita no Estado do

Tocantins, acerca das dificuldades encontradas para confirmar as assinaturas

apostas em peças virtuais em face da ausência de código validador.

O Diretor de Administração e Operações desta Corregedoria

Geral da Justiça proferiu o Despacho n° 306/2013-DIP (fls. 30/33), pelo qual

prestou os esclarecimentos que entendeu necessários, ressaltando que "a Lei

do Processo Eletrônico ou da informatização do processo judicial reforçou o reconhecimento

jurídico do documento eletrônico e realizou uma série de definições importantes acerca das

relações entre o documento físico e o eletrônico e entre as noções de original e cópia" (fl.

32).

Anotou que "restou estabelecido que os documentos produzidos

eletronicamente e juntados aos autos digitais com garantia de origem^e\ de autoria são

KFL
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considerados originais para todos os efeitos legais" (fl. 32), admitindo-se, assim, a

possibilidade jurídica de um documento existir tão somente em formato

eletrônico.

É o necessário relatório.

Da análise dos autos, tem-se que o cerne da questão recai

essencialmente sobre a necessidade de se confirmar as assinaturas apostas

nas peças virtuais de processos eletrônicos, o que pressupõe indicação do

código validador pelo emitente.

Neste contexto, com a edição da Lei n° 11.419/2006, a qual

dispõe sobre a informatização do processo judicial, restou estabelecido, em

•seu artigo 1o, que o uso de meio eletrônico na tramitação de processos

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais deve ser

observado com cautelas convergentes à segurança jurídica, dentre elas a

utilização de código validador da assinatura digital do emitente:

Art. 1o. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais

será admitido nos termos desta Lei.

. (...)

§ 2- Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de

documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância

com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede

• mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação

inequívoca do signatário:

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por

Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica^

KFL

Rua 10.150,11° Andar - St.Oeste, Goiânia - GO - CEP 74120-020 - Telefone (62) 3216-2632, Fax (62)216-



Í5i
corregedoria P0Der judiciário
geral da justiça Corregedoria Geral da Justiça
do estado de goiás Gabinete elo 3o Juiz Auxiliar

Processo n° 4568893

ORREGEDORIA

K_

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme

disciplinado pelos órgãos respectivos.

Saliente-se que quanto ao uso do meio eletrônico para esses

fins deverá ser verificada a necessidade de assinatura eletrônica, sendo

obrigatório o prévio credenciamento junto ao Poder Judiciário, para que seja

assegurada a identificação presencial do interessado e preservado o sigilo,

assim como a autenticidade de suas comunicações:

Art. 2- O envio de petições, de recursos e a prática de atos

processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante

uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1- desta Lei, sendo

obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme

disciplinado pelos órgãos respectivos.

§1-0 credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante

procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação

presencial do interessado.

§ 2- Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao

sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a

autenticidade de suas comunicações.

§ 3- Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único

para o credenciamento previsto neste artigo.

Portanto, como bem registrado pelo Diretor de Administração e

Operações desta Corregedoria, tem-se que o código validador de confirmação

de assinatura digital "é um avanço tecnológico que visa aumentar a segurança dos

documentos eletrônicos, garantindo sua integridade e autenticidade" (fls. 32/33).

Cumpre anotar que, em atendimento ao disposto nos arts. 914

e 915, da Consolidação dos Atos Normativos, acrescentados pelo Rrovirnento

kfl ^~sy—// _^--cÀ_ 3
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n° 10/2013, desta Corregedoria Geral da Justiça, todos os documentos

emitidos no âmbito dos sistemas processuais informatizados de primeiro grau,

do Poder Judiciário deste Estado, referentes a processos físicos e eletrônicos,

serão validados por autenticação eletrônica e estarão disponíveis para

consultas via internet.

É o que estabelece aquele ato normativo:

Art. 914 - Todos os documentos gerados no âmbito dos sistemas

processuais informatizados de 1o grau deverão conter um conjunto

de caracteres alfanuméricos, denominado hash, que os identifiquem.

Art. 915 - A conferência da autenticidade dos documentos expedidos

será disponibilizada para consulta pública, via internet, mediante

aposição do código validador hash. (...)

De se destacar que a falta de autenticação por ausência de

código validador não impede o eventual cumprimento do ato, quando o juiz

destinatário entender necessário fazê-lo como forma de utilização do seu

poder geral de cautela previsto no art. 798, do Código de Processo Civil, para

assegurar a eficácia do direito da parte.

Ao teor do exposto, acolhendo a sugestão apresentada pela

Diretoria de Administração e Operações (fl. 33), SUGIRO seja expedido ofício

circular a todos os magistrados deste Estado, visando a orientá-los acerca da

exigência de atribuir eficácia aos documentos físicos, provenientes de

processos eletrônicos, somente após a confirmação da validade da assinatura

através de validador fornecido pelo órgão emissor, respeitado o contexto

fático e a eventual necessidade de cautelas para assegurar a eficácia do

direito da parte.

KFL
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Por fim, OPINO pela cientificação da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado do Tocantins, quanto às providências adotadas, com o
posterior arquivamento dos autos.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne Des.a

Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 16 de setembro de 20+3.

^^Sívtt-Guerra Pirei
3o Juiz Auxiliar-CGJ
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