
ESTADO DO EspiRITO SANTO 
PODER JUDICIARIO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIC;:A 

OFiclO CIRCULAR CGJ/ES N.O 13612011 

Senhores J uizes de Oireito, 

o Oesembargador SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, 
Corregedor-Geral da Justicra, no uso de suas atribuicroes, e 

CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justicra e 6rgao de 
fiscalizacrao, disciplina e orientacrao administrativa, com jurisdicrao em todo 0 Estado, 
con forme art. 2° da Lei Complementar Estadual nO 83/96 e art. 35 da Lei 
Complementar Estadual n° 234/02; 

CONSIDERANDO que a Lei nO 11.41912006 dispoe sobre a 
informatizacrao do processo judicial; 

CONSIDERANDO 0 disposto na Portaria n° 009/2011, editada pela 
Corregedoria Regional Eleitoral, que dispoe acerca do fornecimento de informacroes 
constantes do Cadastro Eleitoral; 

CONSIDERANDO, por fim, 0 recebimento do Oficio n° 830111 -
CRE, por meio do qual 0 eminente Oesembargador Corregedor Regional Eleitoral 
solicita que se oriente os doutos magistrados a encaminharem 0 formuhirio 
devidamente preenchido it Corregedoria Regional Eleitoral. 

RESOLVE: 

RECOMENDAR aos MM. Juizes de Direito que preencham e 
encaminhem 0 formulario (ANEXO I) a Corregedoria Regional Eleitoral para 
cadastramento no sistema e acesso as informar,:oes constantes no Cadastro 
Eleitoral. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Vit6rialES, 17 de marcro de 20 II. 

DES. Q~bio L&.'-iTlfxi£h~l-6fMA 
Corregedor-Geral da Justicra 



P 0 R TAR I A N° 009/2011 

o Excelentissimo Senhor Desembargador ALVARO MANOEL 
ROSINDO BOURGUIGNON, Corregedor Regional Eleitoral do 
Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribui~oes legais, e, 
com fundamento no art. 29 da Resolu~ao nO 21.538/03 - TSE, 
no Provimento nO 06/06 - CGE e 'na Lei nO 11.419/06, 

RESOLVE 

Art. 10 0 fornecimento de informa~oes constantes do cadastr~ 
eleitoral realizar-se-a, preferencialmente, em meio eletronico, 
mediante solicita~ao efetuada diretamente na pagina deste 
Tribunal ( .. https://www.tre-es.jus.br/siel"). por meio do 
Sistema de Informa~oes Eleitorais - SIEL. 

Art. 20 Para a obten~ao de informa~oes do cadastr~ eleitoral, 
as autoridades judiciais e 0 Ministerio Publico deverao efetuar 
o previo cadastramento, por intermedio de formulario proprio, 
a ser encaminhado a Corregedoria Regional Eleitoral do 
Espirito Santo. 

Paragrafo unico. 0 acesso ao Sistema SIEL sera permitido 
para 0 legitimado e ate. dois servidores, mediante ato 
delegatorio (art. 30 do Provimento nO 06/06 - CGE). 

Art. 30 0 Sistema SIEL sera implementado em duas fases. 

§ 10 A 1a fase tera dura~ao aproximada de cinco meses e 0 

acesso ao Sistema SIEL dar-se-a por intermedio de usuario e 
senha, em cumprimento as exigencias previstas no art. 10 , 

§ 20 , inc. III, alinea "b", da Lei nO 11.419/06: 

I - 0 nome do usuario correspondera ao e-mail pessoal.de 
natureza funcional, nao se admitindo 0 de utiliza~ao comum 
pelo setor ou unidade; 

II - A senha de acesso tera validade de 2 (dois) anos aos 
legitimados e de 1 (urn) ana aos servidores mediante ato 
delegatorio. 

§ 20 Na 2a fase, sera exigida a assinatura digital do usuario, 
baseada em certificado digital emitido por Autoridade 
Certificadora, seguindo os termos do art. 10 , § 20 , inc. III, 
alinea "a", da Lei nO 11.419/06. 

Art. 40 A Corregedoria Regional Eleitoral podera efetuar 
auditoria acerca da utiliza~ao dos dados fornecidos, solicitar 
informa~oes e suspender a qualquer tempo 0 acesso ao 
Sistema, na hipotese de sua utiliza~ao de forma incorreta ou 
indevida. 

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Vitoria/ES, 15 de fevereiro de 2011. 

'~ ,/ 
Des.''M+~~~OSIrri~JBOURGUIGNON 

corregedor!Regiont Eleitoral 

r"'C"GJ-es 
Flo 02 



~CG::S \ FLCl-I 

PODERJUDlCIARlO FORMULARIO JUSTlC;:A ELEITORAL 
ESPiRITO:-S.:.:AN~T~O=-~===S=IS=T=EM==A=D=E=[N=F=O=R=M=A=C::=6=ES=E=L=E=[T=O=RAI==S=-=S=IE=L==~---, 

SnnFlnnn Ylnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
~ODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD~Q 
,DDODoooobDDDDDDDDDDDDDDDDDqDDDDD 
5. CADASTRO DA AUTORIDADE JUDICIARIA OU MINISTERIO PUBLICO (obrigat6rio) 

6. CADASTRO DE SERVIDORES (n"mera maximo de dois por autoridade) 
o ATO DELEGATORIO EM ANEXO (obrigatorio, na hipotese de se optar em permitir acesso a servidores) 

7. IDENTlFICAC;:ii.O DO 1° SERVIDOR, MEDIANTE ATO DELEGATORIO (facultativo) 
NOMECOMPLETO: 00000000000000000000000000 

I
' DDDDDDDDDDDDDDDDDD MATRicULADDDDDDDDDC 

CARGO: 00000000000000000000000000000 
, E-MAIL~ssoal funcio~: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
,DDuDDDuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
8. IDENTIFICAC;:ii.O DO ZO SERVIDOR, MEDIANTE ATO DELEGATORIO (facultativo) 
I ~ NOME COMPLETO: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD MATRicULA:DDDDDDDDDC 

I CARGO: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
I E-MAIL~ssoa l funcio~: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
LDDuDDDuDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD, 
Obscrvar;6cs: 

a) 0 acesso ao Sistema de lnforma~6es Eleitorais - SIEL, na III Fase, dar-se-a por inlcrmcdio de usuario e senha, em cumprimcnto as cxigcncias 
previstas no art. 1°, §r. inc. Ill, alinca "b", da Lei nO IIAi9/06. 

b) 0 nome do usuario corrcspondcni aD e-mail pcssoal, de natureza funcionai, nao se admitindo 0 de utiliza~ao comum pelo setor ou unidade. 

c) A senha de acesso lera validade de 2 (dais) anos as autoridadcsjudiciais e aD Ministcrio Publico e de I (urn) ana aos serv idores mediante ato 
dclcgat6 rio. 

d) A senha de acesso sera gcrada automaticamente pelo sistema ap6s 0 cadastrame nto e encaminhada para 0 e-mail pessoal funcional informado. 

c) Cad a usuario tera senha pr6pria, sendo est a de natureza pessoa l c intransferlvel. A scnha nao podera ser alterada, mas os usuarios poderiio sol icitar 
gera~ao de nova senha pelo e-mail: sicl@tre-es.gov.br. 

9. Local e Data 

L. _ _____________ ---" 
A 
Corregedoria Regional Elcitoral - ES Av. loaD Batista Parra, 575 , Praia do Sua -VitorialES CEP 29052-120 - Teterone: (27) 212 t-8531 

10. Assinatura da Autoridade Judiciaria ou Ministerio Publico 

L _ ________ . _ _______ _ 



Portaria nO (numero) - (identifica~ao) 

CGJ-ES 

FI. os 

(cargo da autoridade), no uso de suas atribui¢es, considerando 0 contido no Provimento nO 6/2006, da 
Corregedoria-Geral da Justi~ Eleitoral, e na Portaria nO 009/2011, da Corregedoria Regional Eleitoral do 
Espirito Santo, 

RESOLVE: 

Autorizar 0 cadastramento, junto Ii Corregedoria Regional Eleitoral do Espirito Santo, do (cargo do servidor), 
matricula nO (numero), (nome do servidor) e do (cargo do servidor), matdcula nO (numero), (nome do 
servidor), para acesso ao Sistema de Informa~6es Eleitorais - SIEL, visando Ii solicita~ao, via meio eletronico, 
de informa~oes constantes do cadastro eleitoral, mediante utiliza~ao de e-mail institucional e senha pessoal e 
intransferivel, observado 0 sigilo dos dados e a est rita vincula~ao dos mesmos com as atividades funcionais 
desta (6rgao). 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
(cidade), (data). 

(assinatura) 
(nome autoridade), 
(cargo da autoridade). 

-


