
 

Certificado digital 
 

 

O primeiro passo para realizar o peticionamento eletrônico no STJ é obter um certificado 

digital do tipo Pessoa Física, emitido por Autoridade Certificadora credenciada junto a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP – Brasil). São aceitos certificados do tipo A1 

ou A3, desde que emitidos por uma Autoridade Certificadora credenciada pela ICP - Brasil.  

É a certificação digital que garante a segurança da operação realizada pela internet, 

identificando a autoria, a origem e a integralidade do conteúdo dos documentos enviados 

eletronicamente. 

As autoridades certificadoras identificam os usuários, conferem sua documentação e emitem 

as certificações digitais. Veja abaixo a lista com respectivos links para os sites dessas 

autoridades onde é possível obter o certificado digital. 

 Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro 
 SERASA 
 CERTISIGN  
 Caixa Econômica Federal – CEF 
  Safeweb 
 PRODEMGE 
 Imprensa Oficial 
 Tabelionato.com 
 AC SINCOR  
 Correios 
 AASP – Associação dos Advogados de São Paulo 

 

Tipos de certificados aceitos no STJ 

Certificado Digital - Tipo A1  

Certificado do tipo A1 é gerado e armazenado em seu computador pessoal, dispensando o uso 

de cartões inteligentes ou tokens. Para maior segurança, no momento da emissão do 

certificado, deve-se optar por protegê-lo com uma senha de acesso. Adicionalmente, 

recomenda-se que um único computador armazene seu certificado digital e que seja criada 

apenas uma cópia de segurança. Este certificado digital possui validade de um ano. 

Certificado Digital - Tipo A3  

Certificado do tipo A3 oferece maior segurança porque seus dados são gerados, armazenados 

e processados em um cartão inteligente ou token, permanecendo invioláveis e únicos. Apenas 

http://www.serasa.com.br/
http://www.safeweb.com.br/
http://www.prodemge.gov.br/
http://www.imprensaoficial.com.br/
http://www.tabelionato.com/
http://www.correios.com.br/produtos_servicos/certificacaodigital
http://www.aasp.org.br/aasp/


o detentor da senha de acesso do cartão ou do token pode utilizá-lo. Este certificado digital 

possui validade de até três anos.  

Ao obter o certificado digital, haverá a etapa de validação presencial. Será solicitado ao titular 

do certificado que digite o PIN/Senha para o seu cartão inteligente ou token, neste processo a 

Imprensa Oficial não terá conhecimento do PIN e senha cadastrados, portanto memorize a sua 

senha e não permita que outras pessoas vejam você digitando-a. Nunca revele a terceiros.  

Concluída a validação presencial para a emissão do certificado digital A3, a Autoridade de 

Registro gera um par de chaves no cartão inteligente ou token.  

Uma chave é chamada de chave pública e a outra de chave privativa. A chave pública será 

enviada à Imprensa Oficial com a solicitação de emissão do certificado, enquanto a chave 

privada ficará armazenada no cartão, impedindo tentativas de acesso por parte de terceiros.  

Atenção! Ao emitir o seu Certificado Digital, memorize cuidadosamente suas senhas. Por 

motivos de segurança, ao existir uma utilização inadequada da senha haverá o bloqueio do seu 

Certificado Digital e do chip do seu Cartão do Advogado. Isso provocará a necessidade de 

emissão de novo Cartão do Advogado e de novo Certificado Digital, com ônus adicionais para o 

Advogado.  

 

Custos 

Os preços do certificado podem variar de 100 reais, sem mídia, até 385 reais, com cartão, 

leitora e e-token. 

Documentos necessários para aquisição 

Os documentos pedidos podem variar de uma empresa para outra, mas alguns são comuns a 

todas: 

 Foto 3x4 colorida recente; 
 Documento de Identidade em bom estado, com fé pública, emitido há, no máximo, 10 

anos; 
 CPF - dispensável se constar no documento de Identidade; 
 Comprovante de endereço em nome do titular, emitido, no máximo, há 3 meses 

(contas de água, luz, gás, telefone fixo ou móvel, empresas de telecomunicação - 
fatura de TV a cabo). 
 

São aceitos como documento de identidade:  

 Carteira emitida pelas Secretarias de Segurança Públicas; 



 Carteira emitida por órgãos criados por lei federal, controladores do exercício 
profissional, tais como: OAB, CRC, CRM, CRO, CREA; 

 Carteira Nacional de Habilitação; 
 Registro Nacional de Estrangeiros; 
 Passaporte. 

 
Atenção! 

 Cópias autenticadas NÃO SÃO ACEITAS; 
 Documentos emitidos com PRAZO DE VALIDADE precisam estar vigentes; 
 As empresas podem solicitar DOCUMENTOS ADICIONAIS, caso julguem necessário. 

 


