
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CONSULTIVO

NOTA JURÍDICA n. 00127/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU

NUP: 23070.023276/2019-56
INTERESSADOS: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG.
ASSUNTOS: OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Senhor Procurador-Chefe, 

1. Trata-se  de  Processo  Administrativo  aberto  em  decorrência  da  solicitação  do  CENTRO  DE
INFORMAÇÃO,  DOCUMENTAÇÃO  E  ARQUIVO  -  CIDARQ  de  promover  consulta  jurídica  à  Procuradoria
Federal  Junto  à  UFG/PF-UFG,  sobre  alguns  procedimentos  adotados  no  cadastramento  de  usuários  externos  ao
SEI/UFG.

2. Os termos da consulta foram apresentados nos seguintes termos:

OFÍCIO Nº 8/2020/CIDARQ/UFG

Processo nº 23070.023276/2019-56

Goiânia, 10 de fevereiro de 2020.

SenhorLeandro Luís Galdino de Oliveira

Secretário de Tecnologia e Informação Secretaria de Tecnologia e Informação-SETI-UFG.

Assunto:  Procedimento  sobre  cadastro  de  usuários  externos  no  SEI-UFG  e  demandas

vinculadas ao funcionamento de programas de pós-graduação.

Referência:  Caso  responda  este  Ofício,  indicar  expressamente  o  Processo  nº
23070.023276/2019-56.

Senhor Secretário,

Encaminhamos o presente ofício com objetivo de responder a questionamentos recebidos pelo
Cidarq sobre o cadastramento de usuários externos do SEI-UFG e solicitar consulta á área
jurídica sobre o procedimento definido pelo Cidarq;

No ano de 2017, por determinação do Decreto 8539/2015 e como parte das atividades do
projeto  Processo  Eletrônico  Nacional  -  PEN,  a  UFG  adotou  o  Sistema  Eletrônico  de
Informações  (SEI)  como  ferramenta  para  viabilizar  a  realização  em  meio  eletrônico  do
processo administrativo. Com isso, teve início uma série de mudanças na organização das
atividades de vários setores da universidade.

Algumas definições  passaram a fazer parte  do dia  a  dia dos  servidores,  como as noções
de "usuário interno" e "usuário externo" e as funções de "acesso interno", "acesso externo"
e "assinatura externa" no SEI.  Neste comunicado falaremos sobre as atribuições de cada tipo
de usuário e explicaremos algumas exigências colocadas no processo de cadastramento dos
usuários externos no SEI-UFG.
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Os usuários internos são servidores com vínculo empregatício ativo com a UFG (Docentes
efetivos  ou  substitutos  e  Técnicos  Administrativos  em  Educação)  e  seus  colaboradores
(funcionários terceirizados, professores com outros vínculos que não sejam o de efetivo ou
substituto) que formalizam atividades em processo administrativo. Os usuários externos são
as  pessoas  que  podem peticionar  processos  ou  assinar  documentos  eletronicamente.  Por
obrigação legal, os dois tipos de usuários passam por procedimentos de autenticação para
acesso e uso do sistema.

O usuário interno atua no SEI com os seguintes perfis de acesso:

Perfil  administrador:  Atribuído  aos  servidores  administradores  do
sistema. Acesso aos recursos de gestão de tabelas básicas da instituição,
relatórios de gerenciamento e configurações gerais do SEI. Perfil restrito
às unidades Cidarq e Cercomp.

Perfil básico: atribuído aos servidores e servidoras. O acesso ao SEI é
dado mediante autenticação nos sistemas de pessoal da universidade. Ao
criar o login único o (a) servidor(a) está apto a acessar o SEI. Porém, é
necessário que o "Coordenador de Unidade" atribua permissão de acesso
por meio do Sistema de Permissões - (SIP). Recebem o perfil básico os
seguintes servidores:

Professores  do  Magistério  Superior  (com  vínculo
empregatício ativo com a UFG);

Técnico-administrativos  em Educação  (com vínculo
empregatício ativo com a UFG).

Perfil colaborador: atribuído a funcionários (as) terceirizados (as) e a
docentes que não possuem vínculo empregatício com a universidade. A
atribuição é feita mediante solicitação da  chefia da unidade interessada
(solicitação realizada por meio do sistema GLPI). O perfil tem acesso aos
recursos básicos para qualquer usuário no SEI, porém, sem permissão
para  assinatura  de  documentos.  Recebem  o  perfil  colaborador  os
seguintes usuários:

Professores visitantes;

Professores voluntários;

Colaboradores de empresas terceirizadas;

Estagiários.

O usuário externo atua no SEI de três formas:

Recebe vistas ao processo: Ao clicar no número do processo a barra de
menu  exibe  as  funções  permitidas.  Por  meio  da  função  "Gerenciar

Disponibilizações de Acesso Externo"  o usuário interno pode liberar a
visualização  de  documentos  específicos  ou  ao  conteúdo  integral  do
processo.

Não há necessidade de cadastro prévio para receber
vistas  ao processo.  O  usuário  interno  deve  apenas
informar uma conta de e-mail para conceder acesso
ao processo à pessoa  interessada. O acesso pode ser
disponibilizado  também  para  usuários  internos.  A
operação  de  disponibilização  de  acesso  fica
registrada  no  histórico  de  movimentação  do
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processo.  Deve-se  tomar  cuidado  com  a
disponibilização  de  documentos  com  informações
restritas.

Caso haja necessidade o acesso pode ser cancelado.

Recebe  permissão  de  assinatura  em  documento:  Ao  clicar  no  link
do documento, a barra de menu exibe as funções permitidas. Por meio da
função "Gerenciar Liberação de Assinatura Externa" o usuário interno
pode liberar a assinatura do documento produzido ao usuário externo.

Informamos  que  o  usuário
externo não edita o conteúdo do
documento  disponibilizado  para
sua assinatura.

Para  que  o  usuário  externo
assine  documentos  é  necessário
que  seu  cadastro  tenha  sido
realizado  previamente  no  SEI  e
que  seus  documentos  de
identificação  tenham  sido
enviados  ao  Cidarq  para
validação  (ver  Orientação
Normativa  Cidarq  n.
04/2019  e  Modelagem  do
cadastro  de  usuário  externo  no
SEI-UFG.)

Caso  haja  necessidade  a
liberação para assinatura  pode
ser  cancelada,  desde  que  o
documento  não  tenha  sido
assinado pelo usuário externo.

Peticiona  processos  cadastrados  no  Módulo  de  Peticionamento
Eletrônico do SEI: Na aba "Peticionar" no ambiente externo o usuário
externo tem acesso ao conjunto de processos habilitados para cadastro
direto pelo interessado. Os processos previamente cadastrados pela UFG
para  disponibilização  no  Peticionamento  possibilitam  ao  usuário  a
abertura de processos sem a intermediação de servidor e dispensando o
comparecimento do usuário a um dos protocolos da universidade.

Para mais detalhes das operações descritas sugerimos a leitura do Manual do usuário  do
SEI.

Lembramos que estudantes de graduação e pós graduação (stricto Sensu) possuem cadastro
automático como usuários externos e não precisam se submeter aos procedimentos descritos
na Orientação Normativa  n.04/2019. Tomamos como base os e-mails informados no sistema
SIGAA.
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No ano de 2017,  seguindo a lógica dos demais órgãos da administração pública, o Cidarq
exigia a seguinte documentação dos usuários externos:

Os usuários externos  deverão efetuar o cadastro no SEI (clique aqui)
e,  posteriormente,  deverão  comparecer  ao  Centro  de  Informação,
Documentação e Arquivo com a documentação necessária à validação do
cadastro, quais sejam:

Termo de Declaração de Concordância e Veracidade
preenchido e assinado,

Documento  oficial  de  identidade  com  foto  e  CPF
(Originais e cópias).

Alternativamente, a documentação necessária poderá
ser  enviada  pelos  Correios,  desde  que  estejam
autenticadas em cartório ou reconhecido firma. Após
o  recebimento  da  documentação  e,  caso  esteja
regular, o Cidarq liberará o acesso.)

Com intuito de flexibilizar o cadastramento de usuários externos no SEI (normatizado no
Artigo 30 da Resolução CONSUNI nº 20/2017), a SeTI e o Cidarq  publicaram a Orientação

Normativa nº 04, de 09 de abril de 2019, possibilitando o encaminhamento da documentação
de cadastro também via e-mail, desde que seguidos os critérios estabelecidos.

As  etapas  do  processo  de  cadastramento  foram pensadas  para  garantir  a  celeridade  no
cadastro  e  liberação  do  acesso  do  usuário  externo,  bem  como  para  simplificar  o
procedimento existente que envolvia o reconhecimento de firma da assinatura do usuário em
cartório  e  o  envio  da  documentação  (papel)  ao  Cidarq,  mediante  uso  de  serviços  dos
Correios. Além disso, buscamos eliminar a necessidade de arquivamento de documentos em
papel para este procedimento.

Para  possibilitar  a  eliminação  de  gastos  com correios  e  com cartórios  foram elencados
alguns procedimentos de verificação de autoria do cadastro do usuário. Tais procedimentos
são necessários para viabilizar o trabalho em ambiente eletrônico e garantir a identidade do
usuário. Citamos a determinação do Decreto 8.539, de 08 de outubro de 2015:

"Art.  4º  Para  o  atendimento  ao  disposto  neste  Decreto,  os  órgãos  e  as  entidades  da
administração  pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional  utilizarão  sistemas
informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos.

Parágrafo único.  Os sistemas a que se refere o caput deverão utilizar,  preferencialmente,
programas  com código  aberto  e  prover  mecanismos  para  a  verificação  da  autoria  e  da
integridade dos documentos em processos administrativos eletrônicos".

Enquanto outras instituições exigem que o documento "Termo de Declaração de Ciência e
Concordância" seja assinado com Certificado Digital emitido no âmbito do ICP-Brasil,  na
UFG,  além  dessa  possibilidade,  disponibilizamos  mais  duas  opções  de  envio  da
documentação  por  e-mail.  Os  usuários  poderão  escolher  conforme  a  que  se
enquadrar melhor ao seu respectivo perfil:

Primeira opção: Caso o usuário possua certificado emitido no âmbito do ICP-Brasil:

Termo  de  Declaração  de  Ciência  e  Concordância  assinado  com
certificado  digital  pelo  usuário  +  cópia  de  documento  de  identidade
oficial com foto.

Segunda opção: Documentos encaminhados por meio de conta de e-mail institucional, com

domínios como @unb.br, @senado.br,@ufmg.br, @ufrj.br, por exemplo.

Cópia  do Termo de  Declaração  de  Ciência  e  Concordância  assinado

manualmente pelo usuário ou com certificado digital emitido no âmbito
do ICP-Brasil + cópia de documento de identidade oficial com foto.

Terceira opção: Documentos encaminhados por meio de  conta de e-mail particular, com

domínios como @gmail. com, @hotmail.com, @yahoo.com, @globo.com, @terra.com, etc.
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Cópia  de  Termo de  Declaração  de  Ciência  e  Concordância  assinado

manualmente pelo usuário + cópia de documento de identidade oficial
com foto  +  imagem digital  pessoal  (selfie)  portando  o  documento  de
identidade oficial em mãos.

Caso  não  possua  certificado  digital  padrão  ICP-Brasil,  o  Termo  de
Declaração  de  Ciência  e  Concordância  precisa  ser

assinado  manualmente  pelo  usuário,  ou  seja,  de  próprio  punho.
Posteriormente,  o  mesmo  deve  ser  digitalizado  e  a  cópia  do  mesmo
encaminhada por e-mail.

Assinaturas digitalizadas (inseridas em arquivo por
equipamentos tipo scanner), somente, não garantem
a autoria e integridade do documento e,por si só, não
possuem valor legal.

Reforçamos que o cadastro no SEI é ato pessoal e intransferível, ou seja, o próprio usuário
externo a ser cadastrado deve realizar os procedimentos, afinal, ele  será o responsável pelas
ações com o seu usuário e senha no âmbito do sistema. Citamos a determinação do Artigo 24
da Resolução CONSUNI Nº 20/2017:

"Art.  24.  Os documentos eletrônicos produzidos no SEI terão garantia de integridade, de
autoria  e  de  autenticidade,  mediante  utilização  de  Assinatura  Eletrônica  nas  seguintes
modalidades:

I- assinatura preferencialmente digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); ou

II- assinatura cadastrada, mediante login e senha de acesso do usuário.

§  1º As  assinaturas  digital  e  cadastrada  são  de  uso  pessoal  e  intransferível,  sendo

responsabilidade do titular sua guarda e sigilo."

Assim, O Cidarq reforça junto aos servidores da UFG que orientem os usuários externos a
serem  cadastrados,  conforme  o  regulamentado  na  Orientação  Normativa,  mas  jamais

realizem a operação de cadastro por tais usuários. 

Orientamos  também  que  a  documentação  para  habilitação  deve  ser  encaminhada  pelo
usuário  diretamente  ao  e-mail:  sei@ufg.br,  conforme expresso  na  Orientação  Normativa.
Caso alguma unidade/órgão receba equivocadamente a documentação do usuário via e-mail,
deve encaminhar a mensagem completa e não apenas os anexos da mensagem.

Os documentos recebidos em suporte físico (papel) devem receber o carimbo, assinatura e
matrícula do servidor que efetuar o recebimento do Termo, assim como carimbo de "Confere

com o original", contendo matrícula e assinatura do servidor que efetuar conferência, nas
cópias  dos  documentos.  Os  documentos  recebidos  fisicamente  (originais)  devem  ser
entregues  presencialmente  ao  Cidarq.  Não  será  aceito  o  encaminhamento  de  cópias
digitalizadas dos mesmos via e-mail por servidores da UFG.

As exigências de  verificação são colocadas para garantir a segurança dos atos praticados
nos processos administrativos.  Neste processo de cadastramento de usuários externos não
recebemos  nenhum  documento  original  do  usuário  (com  exceção  do  documento  com
certificação digital, pois, por lei, tem validade de original). Trabalhamos apenas com cópias
e a única verificação que realizamos é a da origem da mensagem de e-mail que recebemos.
Assim, se  o usuário utiliza conta de e-mail institucional  partimos do pressuposto que sua
autenticação é feita pela instituição de origem (como ele já comprovou seu vínculo com a
instituição de origem, não solicitamos nova comprovação). Porém, em caso de uso de conta
particular,  pedimos  a  imagem  digital  para  garantir  sua  autoria,  uma  vez  que  contas
particulares passam por critérios de autenticação que não podemos verificar. Caso o usuário
entregue  os  originais  em  alguma  unidade  acadêmica  cabe  ao  Cidarq,  neste  processo,  o
recolhimento destes documentos (Orientação Normativa Cidarq n.01/2018).

Informamos  que,  consoante  informação  repassada  pelo  Ofício  Circular  nº  4/2019
/CIDARQ/UFG, o uso de e-mail institucional por servidores da UFG é obrigatório.

Reforçamos que  dispensamos  a  exigência  de  reconhecimento  de  firma e  autenticação  de
cópias do termo de declaração de concordância e veracidade. Dispensamos também o envio
físico do documento assinado ao Cidarq. Assim, o usuário não tem gastos nem com serviços
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de cartório  nem com serviços  dos  Correios.  Como retiramos a  exigência de um cartório
validar sua assinatura bem como a necessidade do envio do papel original ao Cidarq, fez-se
necessária a adoção de outro mecanismo de verificação. No caso, do procedimento descrito
na Orientação 04.

Citamos  aqui  alguns  exemplos  da  exigência  de  outros  órgãos  para  o  cadastramento  de
usuários externos.

SEI - Usuário externo - Ministério da Economia.

SEI - Usuário externo - CAPES.

SEI - Usuário externo -  GDF.

O cadastro de usuário externo da UFG é menos burocrático que os três exemplos citados
anteriormente.  À  época  da  elaboração  de  nossa  orientação  normativa  pesquisamos  o
procedimento  de  outras  IFES,  como  UFU,  UNB e  UFRJ.  Todas  recebem o  cadastro  do
usuário  e  só  após  o  recebimento  da  documentação  de  cadastro,  é  enviado  e-mail  com
orientações  de  quais  documentos  devem  ser  apresentados.  Em  tais  casos,  o  tempo  de
atendimento das solicitações também foi superior ao praticado pela UFG.

Assim,  após  a  exposição  da  situação  encaminho  o  p.p.  para  a  SETI  sugerindo  que  seja
formalizada consulta jurídica à Procuradoria Federal sobre o procedimento adotado pelo
Cidarq e descrito anteriormente. O motivo da solicitação se dá pelo fato de termos recebido
questionamentos de usuários solicitando simplificação deste procedimento, a saber, permitir
que  servidores  da UFG realizem cadastro em nome de  usuários  e/ou aceitar  assinaturas
digitalizadas nos termos de concordância e veracidade preenchido pelos usuários.

Por fim, anexamos também a modelagem do processo de cadastro de usuário externo, para
conhecimento.

3. A SECRETARIA DE TECNOLOGIA E  INFORMAÇÃO,  por  sua  vez,  encaminhou os  autos  ao
Gabinete da Reitoria, fazendo-o nos seguintes termos:

Ao Gabinete da Reitoria,

Encaminho o presente processo para que assim que possível seja solicitada à Procuradoria
Federal parecer jurídico a cerca do procedimento adotado pelo Cidarq descrito no ofício
SEI 1150855 no documento SEI 1151290. O motivo da solicitação se dá pelo fato de termos
recebido questionamentos de usuários solicitando simplificação deste procedimento, a saber,
permitir  que  servidores  da  UFG  realizem  cadastro  em  nome  de  usuários  e/ou  aceitar
assinaturas digitalizadas nos termos de concordância e veracidade preenchido pelos usuários
em desacordo com o que determina no Decreto 8539/2015.

4. Inicialmente, salienta-se que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos
que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art. 131, da
Constituição da República de 1988, e do art. 11 da Lei Complementar nº 73/93, incumbe, a este órgão de execução da
Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na
conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Universidade Federal de Goiás - UFG, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

5. No que toca ao encaminhamento do Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e
assinado e documento oficial de identidade com foto e CPF, entendo não ser adequada a solução adotada pela
CIDARQ, por meio da ORIENTAÇÃO NORMATIVA CIDARQ 04, DE 09 DE ABRIL DE 2019, ao possibilitar que
referida documentação seja encaminhada nos termos da alíneas "b" e 'c" do inciso I do art. 5º.

Art.  5º  Para  validação  do  cadastro  de  usuário  externo  no  SEI-UFG  o  usuário  deverá
encaminhar ao e-mail sei@ufg.br cópia digital do Termo de Concordância e Veracidade,
cópia  digital  de  documento  oficial  de  identificação  com  foto  que  contenha  o  número
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de CPF e, se representante de empresa, cópia da última atualização do Contrato Social da
empresa que representa.

I.  O  Termo de  Declaração  de  Concordância  e  Veracidade  deve  ser  preenchido,  datado,
assinado e preservado pelo interessado.

a)  o  Termo  de  Concordância  e  Veracidade  deve  ser,  preferencialmente,  assinado  com
certificado digital padrão ICP-Brasil e passível de validação no verificador de conformidade
do padrão de assinatura digital ICP-Brasil;

b)  na impossibilidade  de  atendimento  do  item a,  o  usuário  deverá  assinar  o  Termo de

Concordância  e  Veracidade,  digitalizá-lo  e  utilizar  conta de  e-mail  institucional  de  sua

empresa ou instituição à qual esteja vinculado para o envio à UFG.

c) na impossibilidade de atendimento dos itens a ou b, o usuário deverá enviar além do

 Termo de Declaração de Concordância e Veracidade, devidamente assinado,  a imagem

pessoal digital (fotografia) com documento de identificação oficial com foto em mãos de

forma a complementar a certificação de identidade do usuário.

II.  O documento de  identificação oficial  com foto  deve  conter  o  número de Cadastro  de
Pessoa Física (CPF) ou, se estrangeiro, Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros
(RNE);

III.  A  cópia  do  Contrato  Social  ou  Alteração  Contratual,  deve  ser  atualizada  e  deve
acompanhar os demais documentos quando se tratar de representante de empresa.

a) Os documentos listados nos incisos I, II e III devem ser enviados, preferencialmente, como
cópias digitais coloridas. (grifo nosso)

6. O art. 5º do  Decreto nº 10.278/2020, que "Regulamenta o disposto no inciso X do caput do art. 3º da
Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 2º-A da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a
técnica  e  os  requisitos  para  a  digitalização de  documentos  públicos  ou  privados,  a  fim  de  que  os  documentos
digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais", traz a seguinte redação:

Art. 5º  O documento digitalizado destinado a se equiparar a documento físico para todos os
efeitos  legais  e  para a  comprovação  de qualquer  ato  perante  pessoa  jurídica de direito

público interno deverá:

I - ser assinado digitalmente com certificação digital no padrão da Infraestrutura de Chaves

Públicas  Brasileira  -  ICP-Brasil,  de  modo  a  garantir  a  autoria  da  digitalização  e  a
integridade do documento e de seus metadados;

II - seguir os padrões técnicos mínimos previstos no Anexo I; e

III - conter, no mínimo, os metadados especificados no Anexo II. (grifo nosso)

7. A utilização do certificado digital para validação de documentos na forma eletrônica encontra guarida
no art. 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto 2001:

Art. 1o  Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para
garantir  a  autenticidade,  a  integridade  e  a  validade  jurídica  de  documentos  em  forma
eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

8. Assim, o Termo de Declaração de Concordância e Veracidade somente pode ser encaminhado em sua
forma digitalizada se estiver assinado com certificado digital. No caso do usuário externo não possuir certificado
digital padrão ICP-Brasil, deverá entregar o referido Termo na UFG, pessoalmente, por meio de terceiro ou pelos
Correios.

9. Dado que a natureza do e-mail institucional é eminentemente pública, é razoável que os mesmos
sejam,  excepcionalmente,  meios  viáveis  para  o  encaminhamento  do  Termo  de  Declaração  de  Concordância  e
Veracidade assinado de próprio punho e digitalizado. Como bem afirma o CIDARQ: "Assim, se o usuário utiliza
conta de e-mail institucional partimos do pressuposto que sua autenticação é feita pela instituição de origem (como
ele já comprovou seu vínculo com a instituição de origem, não solicitamos nova comprovação)".
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10. Quanto ao disposto no art. 10 da Orientação Normativa CIDARQ 04, de 09 de abril de 2019 (Art.

10 Os estudantes, servidores cedidos e inativos da UFG serão cadastrados automaticamente de acordo com regras
definidas pelos órgãos integrantes da SeTI), entendo prudente que a Administração, mesmo com o aproveitamento de
dados já constantes dos seus cadastros, solicite às pessoas indicadas no dispositivo o encaminhamento do Termo de
Declaração de Concordância e Veracidade, por tratar-se de formalidade essencial ao ato de cadastramento do usuário
externo.

11. A recomendação do parágrafo anterior vai no mesmo sentido do procedimento adotado pela CAPES:

Servidores  públicos  federais  ficam  isentos  da  responsabilidade  de  apresentar  seus
documentos  pessoais,  sendo  exigido  apenas  o  presente  Termo  assinado,  desde  que  as
respectivas informações de seu credenciamento sejam apresentadas pelo gestor de recursos
humanos ou superior hierárquico de seu órgão, em comunicação oficial à Capes, podendo ser
realizada  em  lote.  (file:///C:/Users/Usuario/Downloads
/14012020_termo_de_concordancia_e_veracidade_-_v3.pdf). (grifo nosso)

12. Por fim, o CIDARQ ainda consulta a PF-UFG sobre a possibilidade de que servidores da UFG façam
o cadastro em nome de usuários externos e sobre a possibilidade da aceitação de assinaturas digitalizadas nos termos
de concordância e veracidade preenchido pelos usuários. Entendo que a segunda hipótese (assinatura digitalizada) já
foi enfrentada acima, com posicionamento pela impossibilidade. Acerca da primeira hipótese, verifico também a sua
impossibilidade, tanto pelo exposto acima, quanto pelo caráter sigiloso da senha de acesso, em que não será oponível,
em qualquer hipótese, alegação de uso indevido, sendo passível de responsabilidade civil, penal e administrativa.

13. Ante o exposto, restringindo-se a análise somente ao aspecto jurídico-formal, abstraídas as questões
de oportunidade, conveniência e técnicas, que não cabem a este Órgão opinar, este Procurador Federal sugere o
retorno dos autos à origem, encaminhando-se as considerações acima acerca dos questionamentos realizados
pelo CENTRO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO.

14. Subsistindo  dúvida  jurídica  relevante,  devidamente  delineada,  que  os  autos  sejam  novamente
submetidos à PF-UFG, para que seja dirimida.

À consideração superior.

Goiânia, 13 de outubro de 2020.

ROGÉRIO VIEIRA RODRIGUES

PROCURADOR FEDERAL  

Magnífico Reitor,

De acordo com a Nota Jurídica retro, que submeto a Vossa Magnificência, para apreciação.

Goiânia, 13 de outubro de 2020.

FRANCISCO ANTÔNIO NUNES

Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23070023276201956 e da chave de acesso d2dd127d

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/514068679

8 of 9 14/10/2020 08:51



Documento assinado eletronicamente por ROGERIO VIEIRA RODRIGUES, de acordo com os normativos legais
aplicáveis.  A conferência  da autenticidade do documento está  disponível  com o código 514068679 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ROGERIO VIEIRA RODRIGUES. Data e
Hora: 13-10-2020 18:02. Número de Série: 17320860. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTONIO NUNES, de acordo com os normativos legais
aplicáveis.  A conferência  da autenticidade do documento está  disponível  com o código 514068679 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): FRANCISCO ANTONIO NUNES. Data e
Hora: 14-10-2020 08:45. Número de Série: 17195892. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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