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Ofício Circular n°J gS /2012-SEC

Expediente n° 4242190/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Goiânia, ã% de m&t^wjA& de 2012.

Assunto: Cientifica sobre a atual inexistência de certificados eletrônicos acessíveis aos

magistrados e servidores para operação do sistema INFOJUD e Pje, pendentes de

procedimento licitatório próprio

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho n° 4350/2012, das peças de fs. 4/5 e 8, extraídas do expediente

supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

ofdrlIS/RGG

1)kS\^BEA'PRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Qesle - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
c3rjgcsec@ii50.jUS.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n° : 4242190/2012-Goiânia

Nome : Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Providência

DESPACHO N° héso /2012

Principiou-se o expediente pelo Memorando n° 009/2012 -

GGJ/DGSC, onde a diretora da Divisão de Gerenciamento de Sistemas Conveniados

desta Casa, Suely Maria lunes dos Santos, pleiteia providências diante do aumento da

demanda por novos certificados digitais pelos magistrados goianos. Estriba-se a

solicitação no cancelamento do convênio entre o Conselho Nacional de Justiça e a

empresa CERTSING (autoridade certificadora integrante do ICP-Brasil), que

disponibilizava gratuitamente as identidades eletrônicas.

Guarnece a vindicação pretensão do Juiz de Direito da 1a Vara

Cível da comarca de Jatai, Dr. Sérgio Brito Teixeira e Silva, materializada no Ofício n°

06/2012, onde requer referidos insumos para servidores lotados na escrivania

respectiva.

Às fs. 4/5, o Diretor do Departamento de Tecnologia da

Informação desta corregedoria, Antônio Pires de Castro Júnior, após didática e

pedagógica explanação sobre a matéria, assinala que em contato telefônico com o

setor competente do CNJ obteve notícia da assunção de medidas para novo convênio

com a empresa CERTSING, no desiderato de futura doação aos tribunais interessados.

Ao final, sobreveio ao expediente o Despacho n° 293/2012 -

DIP, o qual, dentre outros apontamentos, sublinha o curso nesta Casa do feito n°

3994040, encontradiço na comissão de informatização da ínclita Presidência, que

pretende a obtenção, via procedimento licitatório próprio, dos certificados eletrônicos
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em testilha para operação tanto no sistema INFOJUD como no Pje.

Em sendo assim, nas linhas do Despacho n° 293/2012 - DIP,

gravada a inexistência de certificados digitais bastantes ao atendimento da demanda e

forte no curso de providências para solucionar o impasse, expeça-se ofício circular a

todos os diretores de foro deste Estado, para ciência própria e de seus pares acerca do

aqui alinhavado, acostando-se à comunicação cópias das peças de fs. 4/5, 8 e desta
provisão.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, i& de novembro de 2012.

eesp1135CVM/EMFT

DESTa BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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Memorando n°: 009/2012

Nome:

Assunto :

DIVISÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS CONVENIADOS

CERTIFICADO DIGITAL DO CNJ
<£3"lív^-_ í^Vjíx>U^oJX. _

INFORMAÇÃO N°053/2012xX l^^SX

Leonardo Pereiro Martins%
Resuitado de uma parceria entre o Conselho Nacional wjj^gs^àfélieM»

e a Receita Federal, o Programa INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário) é

um serviço oferecido unicamente aos magistrados (e servidores por eles

autorizados), que tem como objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder

Judiciário à Receita Federal. A ferramenta está disponível apenas aos

representantes do Poder Judiciário previamente cadastrados, em base específica da

Receita Federal, e que possuam certificado digital emitido por Autoridade

Certificadora integrante da ICP-Brasil.

O acesso ao Infojud é feito no sítio da Receita Federal. Este sistema

substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de

cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de

ofícios. O único custo envolvido é o da obtenção da certificação dos magistrados e

serventuários.

A certificação digital pode ser utilizada pelos juizes em todos os

sistemas eletrônicos de acesso a informações sobre pessoas, bens e de

comunicação de ordens judiciais, não apenas no Infojud.

O Certificado Digitai é onde ficam armazenados dados da pessoa física

ou jurídica que comprova sua identidade perante terceiros. Funciona como uma

carteira de identidade eletrônica, que permite ao usuário se comunicar e efetuar

transações na Internet de forma mais rápida, sigilosa e com validade jurídica.

Fazendo uso de criptografia, tecnologia que assegura o sigilo e a autenticidade de

informações, além de identificar com segurança pessoas físicas e jurídicas,

http://www.tjgojiis.br/corregedoria/
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garantem confiabilidade, privacidade, integridade e inviolabilidade em mensagens e

em diversos tipos de transações realizadas via Internet. Outra vantagem do

certificado digital é ter validade jurídica para ser utilizado como assinatura de próprio

punho, comprovando que seu proprietário concorda com o documento assinado.

Para maiores esclarecimentos, anexamos pesquisa detalhada a matéria objeto

destes autos.

Após explanações acima, comunicamos que através do Memorando

n°009/2012, de nossa Divisão de Gerenciamento de Sistemas conveniados, fomos

informados que os magistrados estão questionando sobre a forma de obter os

certificados, pois não querem usar seus próprios recursos financeiros para consegui-

los.

Outrossim, em contato com o responsável pela distribuição de

Certificados Digitais do CNJ, Sr. Fernando, em 19/09/2012, através do telefone

061.23265426, fomos informados que estão preparando novo convênio com a

empresa responsável ainda neste ano e, possivelmente, farão a doação destes aos

tribunais interessados.

Neste sentido, dirigimo-nos a esta Diretoria de Administração e

Operações da CGJGO, para adoção das medidas necessárias para prestar

esclarecimentos aos magistrados quanto a solicitação dos referidos certificados.

Sugerimos que seja confirmada oficialmente a informação do parágrafo anterior,

dada pelo próprio CNJ.

É o que temos a informar.

Goiânia, 19 de setembro de 2012.

ANT
Diretor do

ÇSTRCnüNiOR
lento de Tecnologia da Informação

ala;
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Processo n°.

Nome

Assunto

: 4242190-2012-Goiânia

: Diretor do Departamento de Tecnologia e Informação

: Providência

DESPACHO N°. 293/2012 - DIP

Em vista da Informação de fl. 06/12 retro, torno sem efeito a 2a parte do

despacho proferido às fls. 05, prescindindo da juntada das cópias nos autos que se

acharem conclusos à douta Presidência.

Tocante a informação n° 053/2012 ensejadora deste expediente, na data

de ontem, mantive contato telefônico com o Sr. Francisco, dirigente do departamento

responsável pela distribuição de Certificados Digitais do CNJ, quando fui informado da

existência de processo administrativo aberto no âmbito do CNJ, destinado a aquisição

de aproximadamente 30.000 certificados digitais, os quais serviriam aos tribunais do

país que atempadamente os solicitaram.

Sendo assim, a eventual doação do CNJ consubstancia evento futuro e

incerto com o qual não se pode contar. Excluída, portanto, a possibilidade de em curto

prazo satisfazer a necessidade dos usuários do sistema INFOJUD com certificados

doados pelo CNJ, sugiro, a fim de fazer cessar a demanda dos magistrados por

informações relacionadas à disponibilização gratuita desses insumos, a expedição de

oficio circular em que seja noticiada a inexistência atual de certificados acessíveis aos

magistrados e servidores bem como pendência, no âmbito da administração local do

processo administrativo n° 3994040, que veicula pretensão de adquirir, via

procedimento licitatório próprio, certificados digitais bastantes a atender tanto o sistema

INFOJUD como PJe.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÕES DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, em Goiânia, aos 06 dias do mês de

novembro do ano de 2012. ^J^Uj^^^
LEONARDO PEREIRA MARTINS

Diretor de Administração e Operações da CGJ
to
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