
 ATO NORMATIVO Nº 10, DE 08 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe  sobre  a  emissão  de  certificado

digital para os assessores de primeiro e

segundo  graus  do  quadro  do  Poder

Judiciário do Estado de Alagoas.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas

atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer maior segurança no acesso ao sistema

processual eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas;

CONSIDERANDO a necessidade de conferir mais celeridade na tramitação processual,

assegurando uma duração razoável  do processo,  nos  termos do art.  5º,  LXXVIII,  da

CF/88;  

CONSIDERANDO  que  o  acesso  aos  sistemas  de  consulta  nos  órgãos  públicos  ou

instituições privadas exige certificação digital.

RESOLVE:

Art. 1º. O ato normativo nº. 21, de 28 de maio de 2015, passa a vigorar com as

seguintes alterações:

Art. 8º No âmbito do primeiro grau, será fornecido certificado digital a

todos os servidores efetivos que atuam diretamente na assinatura de

atos no processo eletrônico, bem como aos assessores dos Magistrados

do quadro do Poder Judiciário.

§3º.  Serão  emitidos  02  (dois)  certificados  digitais  por  unidade

jurisdicional para os assessores, por indicação dos Magistrados.

§4º. Havendo substituição de assessores durante o prazo de validade do

certificado digital, o novo assessor nomeado deverá arcar com os custos

da emissão de certificado em seu nome, sendo autorizado desconto em



folha de pagamento, salvo se estiver no prazo de renovação disposto no

art. 6º, parágrafo único. 

Art. 9º Na esfera do segundo grau, será fornecido certificado digital aos

servidores  indicados  formalmente  pelos  Desembargadores  ou  pelos

responsáveis  pelos  órgãos  e serviços  auxiliares  do Tribunal  de  Justiça

que assinem atos no processo eletrônico, bem como aos assessores dos

Desembargadores do quadro do Poder Judiciário, observados o art. 5º e

seus parágrafos.

Parágrafo único. Serão fornecidos somente 02 (dois) certificados digitais aos servidores

comissionados, por Gabinete, Secretaria ou Setor Administrativo, podendo esse limite

ser  extrapolado,  mediante  solicitação  do  Desembargador  ou  do  responsável  pelos

órgãos  e  serviços  auxiliares  respectivos,  formal  e  justificadamente,  à  Comissão  de

Virtualização e Digitalização, observado o art. 8º, §4º.

Art.  2º  Este  ato  normativo  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.
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