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I – REFERÊNCIAS 

01 – Medida Provisória 2.200-2, de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil e dá outras providências.  

02 – Lei 11.419, de 19/12/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; 
altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá 
outras providências. 

03 – Lei 11.280, de 16/02/2006, que altera os arts. 112, 114, 154, 219, 253, 305, 322, 
338, 489 e 555 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
relativos à incompetência relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por 
dependência, exceção de incompetência, revelia, carta precatória e rogatória, ação 
rescisória e vista dos autos; e revoga o art. 194 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil.  

04 – Resolução 397, de 18/10/2004, do Conselho da Justiça Federal, que estabelece 
diretrizes para implantação do uso da certificação digital, no âmbito do Conselho e 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus – AC-JUS. 

05 – Lei Complementar 35, de 14/03/1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. 

06 – Lei 8.112, de  11/12/1990, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

II – FINALIDADE 

01 – Esta Instrução Normativa – IN tem por finalidade regulamentar os procedimentos 
relativos à emissão e utilização do documento de identificação digital no âmbito do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região e das Seções e Subseções Judiciárias 
que o integram. 

III – CONCEITUAÇÃO 

01 – Identidade Digital é o certificado digital e os dados pessoais armazenados em 
dispositivo criptográfico com autenticação de acesso (senha e/ou biometria). É o 
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documento de identificação e autenticação para uso em aplicações e documentos 
eletrônicos. 

02 – Certificado Digital é o documento oficial de identificação que garante confiabilidade, 
integridade e não repúdio às informações assinadas digitalmente com ele.  

02.1 – O certificado digital será armazenado na identidade digital tratada nesta IN. 

03 – A prática da certificação digital na Primeira Região busca atender aos requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, em conformidade com o que dispõe a Lei 
11.419/2006 e a Lei 11.280/2006. 

IV – CONVENÇÕES 

01 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região e as Seções Judiciárias que o 
compõem são mencionados nesta IN como Primeira Região. 

02 – O Tribunal Regional Federal da Primeira Região é mencionado nesta IN apenas 
como Tribunal. 

03 – As Seções Judiciárias da Primeira Região são citadas como Seccionais. 

04 – Os órgãos componentes da estrutura organizacional são referenciados como áreas 
ou unidades administrativas. 

05 – A unidade responsável pela administração e desenvolvimento de recursos humanos 
no Tribunal e Seccionais é mencionada como área de Recursos Humanos. 

06 – A unidade administrativa responsável pelas atividades de cadastro e manutenção 
dos dados relacionados aos servidores no Tribunal e Seccionais é mencionada como 
área de Cadastro. 

07 – A unidade administrativa responsável pelas atividades de cadastro e manutenção 
dos dados relacionados aos prestadores de serviço no Tribunal e Seccionais é 
mencionada como área de Serviços Gerais. 

08 – A unidade administrativa responsável pelas atividades de cadastro e manutenção 
dos dados relacionados aos estagiários no Tribunal e Seccionais é mencionada 
como área de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
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09 – A unidade responsável pela manutenção do cadastro dos magistrados do Tribunal e 

das Seccionais é mencionada como área de Assuntos da Magistratura. 

10 – A unidade responsável pela implantação do sistema no Tribunal e Seccionais é 
mencionada como área de Tecnologia da Informação. 

11 – O ente responsável por normatizar a emissão dos certificados digitais à Justiça 
Federal é mencionado como Autoridade Certificadora da Justiça – AC-JUS. 

12 – O ente responsável pela efetiva emissão dos certificados digitais à Justiça Federal é 
mencionado como Autoridade Certificadora Credenciada à AC-JUS – AC. 

13 – As Unidades da Autoridade Certificadora Credenciada à AC-JUS – AC responsáveis 
pelo recebimento, validação, verificação e encaminhamento de solicitações de 
emissão ou revogação de certificados digitais, bem como pela identificação de seus 
solicitantes, são mencionadas como Autoridades de Registro – AR.  

14 – O portador da Identidade Digital (magistrado, servidor, estagiário, prestador de 
serviço) é mencionado como Titular. 
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01 – A identidade digital é emitida aos Desembargadores Federais, Juízes Federais, 
Juízes Federais Substitutos, servidores e, mediante autorização prévia da chefia 
imediata, aos prestadores de serviço e estagiários. 

01.1 – Não serão emitidas identidades digitais para Magistrados e servidores 
aposentados. 

01.2 – Para armazenamento do certificado digital, será permitido o uso de qualquer 
dispositivo criptográfico aceito pela AC-JUS. 

01.3 – Sempre que o dispositivo criptográfico que irá armazenar o certificado digital 
permitir, será utilizado o leiaute de impressão para dispositivo criptográfico 
apresentado no Módulo 4 – ANEXOS desta IN. 

02 – O Titular é responsável pelo bom uso da identidade digital, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e/ou administrativa.  

02.1 – Em caso de perda, extravio ou roubo da identidade digital, o Titular deverá, 
imediatamente, solicitar a revogação do certificado digital e registrar ocorrência 
policial.  

03 – A primeira via da identidade digital é emitida sem nenhum custo para o Titular. 

04 – O fornecimento de novas vias da identidade digital ocorrerá com custo para o Titular, 
exceto no caso de comprovação de defeito, alteração de dados ou comprovação de 
roubo da identidade digital. 

05 – Por ocasião da entrega da identidade digital, o Titular deverá conferir os dados e 
assinar o formulário RECEBIMENTO DE IDENTIDADE DIGITAL – MOD.13-04-04 –, 
conforme modelo constante do Módulo 4 – Anexos desta IN –, que será arquivado 
pela área responsável por sua solicitação.  

06 – Para receber nova via da identidade digital, o Titular devolverá à área competente a 
via anterior, excetuando-se os casos de perda, roubo ou extravio, quando deverá ser 
apresentada ocorrência policial. 

07 – A identidade digital a ser utilizada em toda a Primeira Região será confeccionada 
conforme identificação visual (leiaute para impressão em dispositivo criptográfico) 
especificada no Módulo 4 – Anexos desta IN . 
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I – DA EMISSÃO 

01 – Do certificado digital constam os dados obrigatórios definidos pela AC-JUS. 

02 – A solicitação de emissão da identidade digital deve ser feita mediante o 
preenchimento do formulário SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADE DIGITAL – MOD.13-
04-01 –, conforme modelo constante do Módulo 4 – Anexos desta IN –, a ser 
encaminhado por correio eletrônico, de forma diferenciada:  

a) no caso do Tribunal, o magistrado deve solicitar à área de Assuntos da 
Magistratura; 

b) no caso do magistrado em exercício na Primeira Instância, deve solicitar à área 
de recursos humanos da Seccional onde trabalhe; 

c) servidor do Tribunal deve solicitar à área de Cadastro; 

d) servidor da Seccional deve solicitar à área de Recursos Humanos de sua lotação; 

e) a emissão da identidade digital para prestador de serviço ou estagiário somente 
pode ser solicitada pelo dirigente da Unidade em que trabalha, tanto no Tribunal 
como nas Seccionais, por meio do formulário SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADE 
DIGITAL, devendo ser encaminhada, também, a DECLARAÇÃO PARA 
EMISSÃO DE IDENTIDADE DIGITAL – MOD.13-04-03, conforme modelo 
constante do Módulo 4 – Anexos desta IN. 

02.1 – No caso de prestador de serviço, a solicitação deve ser encaminhada à área 
de Serviços Gerais, responsável pelas atividades de cadastro e manutenção 
dos dados relacionados aos prestadores de serviço, onde será arquivada. 

02.2 – No caso de estagiário, a solicitação deve ser encaminhada à área de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, responsável pelas atividades de 
cadastro e manutenção dos dados relacionados aos estagiários, onde será 
arquivada. 

03 – Da solicitação de emissão da identidade digital:  

a) as áreas responsáveis pela solicitação devem registrar o pedido do certificado 
digital no sistema informatizado da Autoridade Certificadora Credenciada à AC-
JUS – AC;  

b) o Titular comparecerá à Autoridade de Registro – AR para efetivação da 
validação presencial e apresentação dos documentos por ela exigidos, 
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acompanhados da AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO 
DIGITAL – MOD.13-04-02 –, conforme modelo constante do Módulo 4 – Anexos 
desta IN; 

c) após a geração da identidade digital, o Titular deverá entregar, pessoalmente, 
cópia da documentação fornecida pela Autoridade de Registro – AR à área 
responsável pela solicitação da emissão da identidade digital no Tribunal ou 
Seccional para que seja devidamente arquivada; 

d) o documento fornecido pela Autoridade de Registro – AR, onde constam os 
códigos que autorizam a emissão do certificado digital, não deve ser arquivado, 
deve ser destruído imediatamente após a efetiva emissão da identidade digital; 

e) o não cumprimento do prazo determinado pela Autoridade de Registro anula os 
procedimentos realizados.   

04 – A solicitação de nova via da identidade digital deve ser feita à área responsável, por 
meio do formulário SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADE DIGITAL. 

04.1 – O Titular arcará com o custo de novas vias da identidade digital em caso de: 

a) dano ou inutilização, comprovadamente proveniente de mau-uso, atestado 
pela área de Tecnologia da Informação; 

b) perda ou extravio, devidamente registrado por meio de ocorrência policial.  

04.2 – Para emissão de nova via do certificado ou da identidade digital, nas 
situações previstas no item 04.1, será cobrado o valor correspondente ao 
percentual de 1% sobre o menor vencimento padrão do Quadro de Pessoal 
da Justiça Federal.  

04.3 – Não haverá custo para o Titular na solicitação de nova via do certificado ou da 
identidade digital, se for constatado mau-funcionamento do dispositivo 
fornecido. Nessa situação, a área responsável pela emissão revogará o 
certificado digital e orientará o Titular na emissão de nova identidade digital, 
conforme os procedimentos constantes desta IN.  

II – DA REVOGAÇÃO/DEVOLUÇÃO 

01 – A área responsável pela solicitação do certificado digital é também responsável 
pelas providências quanto a sua revogação e pelo recolhimento da identidade digital. 
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01.1 – Quando ocorrer desligamento definitivo do Titular de identidade digital da 

Primeira Região, a identidade digital deverá ser devolvida à área responsável por 
sua solicitação, acompanhada do formulário DEVOLUÇÃO DE IDENTIDADE 
DIGITAL – MOD.13-04-05 –, para revogação do certificado digital e recolhimento 
da identidade digital. 

01.2 – O documento de identidade digital também poderá ser revogado por  
solicitação do responsável da área à qual o Titular está subordinado, por meio do 
preenchimento do formulário DEVOLUÇÃO DE IDENTIDADE DIGITAL, sendo 
obrigatório a apresentação de justificativa. 

01.3 – O Titular poderá solicitar a revogação do certificado digital diretamente no e-
sítio da Autoridade Certificadora Credenciada à AC-JUS – AC ou em qualquer 
uma de suas Autoridades de Registro – AR, devendo, logo após, entregar o 
dispositivo criptográfico (identidade digital) à unidade responsável pelo 
fornecimento, juntamente com o formulário DEVOLUÇÃO DE IDENTIDADE 
DIGITAL, no qual deverá constar a comunicação de revogação do certificado 
digital.  

02 – As áreas responsáveis pela emissão da identidade digital a magistrado, a servidor e 
a estagiário deverão observar a justificativa apresentada no formulário 
SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADE DIGITAL, para a solicitação de emissão de via 
posterior e de desconto em folha de pagamento do valor da nova identidade digital, 
se for o caso. 

03 – A área responsável pela emissão da identidade digital a prestador de serviço deverá 
observar a justificativa apresentada no formulário SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADE 
DIGITAL para a solicitação da revogação e, se for o caso, a apresentação do 
comprovante de recolhimento (Guia de Recolhimento da União – GRU) do valor da 
nova identidade digital a ser emitida. 
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01 – Compete ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, assessorado tecnicamente 
pelas áreas de Tecnologia da Informação e de Recursos Humanos, dirimir dúvidas e 
examinar sugestões que visem ao aprimoramento desta IN. 

02 – Cabe à área de Recursos Humanos, com suporte técnico da área de Tecnologia da 
Informação do Tribunal, manter devidamente atualizada esta IN. 

03 – Fazem parte integrante desta IN os anexos constantes do Módulo 4. 

04 – A presente IN passa a viger a partir desta data, implantada por meio da 
Portaria/PRESI 600-215 de 18/09/2007, conforme Processo Administrativo 
8.021/2006 – TRF.  

 
Brasília, 18 de setembro de 2007. 

 
 
 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 
Diretor-Geral 

 
 

Processo Administrativo 8.021//2006. 

Portaria/PRESI 600-215, de 

18/09/2007, publicada no Boletim 

de Serviço 170 de 18/09/2007. 
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