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PODER JUDICIÁRIO
Correçjedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

PROVIMENTO N° 2013.

Regulamenta o uso do autenticador

eletrônico de documentos gerados pelos

sistemas processuais da justiça de 1o

grau do Estado de Goiás.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 11.419, de 19 de

dezembro de 2006, que trata da informatização do processo judicial;

CONSIDERANDO a necessidade de impedir eventual

prática de falsificação de documentos expedidos pelos sistemas processuais de 1o grau

e, consequentemente, proporcionar ao usuário a possibilidade de conferência da

autenticidade;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a

transparência e dar maior credibilidade aos atos e documentos expedidos no âmbito da

justiça de 1o grau,

CONSIDERANDO a necessidade de imprimir celeridade na

implantação da referida funcionalidade;

CONSIDERANDO o exame e a conclusão estabelecida nos

Autos n° 4098960/2012.
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

RESOLVE:

I-Acrescentar os artigos 914, 915 e parágrafo único e 916 e

parágrafo único à Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Estado de Goiás, com as seguintes redações:

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.

Parágrafo único - A pesquisa com a utilização do sistema

hash, será realizada em ambientes específicos no sítio do

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, indicado por logo

informativo na página do TJGO.

Art. 916-0 código hash substituirá o selo físico de

autenticação de papel utilizado pelas escrivanias judiciais.

§1° - É vedada a utilização do selo de papel, salvo em
situações excepcionais, assim consideradas:

Indisponibilidade dos sistemas, falha de acesso à internet,

falta de energia, realização/ denputirões e programa Justiça
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Ativa.

§2° - Outros casos que eventualmente surgirem poderão ser

expressamente autorizados pela Corregedoria-Geral da

Justiça.

II - Este Provimento entrará em vigor na data de sua

publicação.

X-Goiânia, aos JW dias do mês de setembro de 2013.

Desembargadora NELMA BÇA^jC^O FERREIRA PERILO

ardiCorregedora-Geral 'dal Justiça
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