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PODER JUDICIÁRIO

('orregedoria-Geral da Justiça
Secretaria Executiva

Goiânia. $ de afeA$ de 201;

Aos Magistrados do Estado de Goiás

Assunto: Orientação quanto as medidas implementadas por esta Corregedoria no que tange

a exigência de certificação digital para operacionalização do sistema RENAJUD

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelência cópias do despacho n° 1262/2013 e das peças

de fs. 5/6, 26/27, 74/75, para conhecimento próprio e fins de mister.

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

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

ofcOSl/Tel

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BJtMlÇO KERRJ IR \ PRRIU >
Corregedora-Oeial da Justiça

Rua 10, n°150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiãnia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tiqo.jus.br

Km I5S Km ii 123 IS 1S IS2 ia ia IB R



jU ..#"
corregedoria poder judiciário íhO,
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça i£ fc"7
do estado de goiás Assessoria Jurídica v "-ífe.- •,..'':

Expediente n° : 4430158/2013

Nome : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Assunto : Providência

DESPACHO N° 12-bZ* /2013

y

Cuida-se do Ofício n° 230/GABPRES, por meio do qual o
Presidente deste Tribunal, Desembargador Ney Teles de Paula, envia cópia do Ofício -
Circular n° 103/SG/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a
exigência de certificação digital para operacionalização do sistema RENAJUD a partir
de 31/3/2013.

Atenta aos prejuízos que poderão advir da paralisação do
sistema, ressalto que medidas foram implementadas por esta Corregedoria com o
objetivo de viabilizar o demandado, como o contato com os setores responsáveis deste
Tribunal para agilizar a aquisição de novos certificados digitais e a solicitação ao
Secretário-Geral do Conselho Nacional de Justiça, Juiz Fábio César dos Santos
Oliveira, de dilação do prazo estipulado.

Todavia, sobreveio aos autos o Ofício-Circular n° 141/SG/2013,

pelo qual veicula-se parecer do Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dr. Marivaldo

Dantas de Araújo, informando sobre a não dilação do prazo fixado para utilização
obrigatória de certificação digital e propondo sugestões relativas a medidas

emergenciais e temporárias no desiderato de auxiliar os trabalhos até a compra dos
referidos certificados.

Sendo assim, gravada a urgência e a relevância da questão

delineada, determino a expedição de ofício circuláTàos Diretores de Foro do Estado de

Goiás para ciência própria ede seus pares acerca d^-aqui alinhavado, encaminhando-

Rua 10, n°150. 11° andar. St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.12^2)a0yfonV(,62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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lhes cópias das peças de fs. 5/6, 26/27, 74/75 e deste despacho.

Ato contínuo, autue-se e distribua-se a um dos Juizes

Auxiliares para manifestação e providências quanto às sugestões apresentadas por
meio do Ofício-Circular n° 141/SG/2013 (fs. 74/75).

À Secretaria Executiva para providências, imprimindo-se
urgência.

Goiânia, l? de abril de 2013.

EMFT

Desembargadora NEMÂ^RANOO FERREIRA PERILO
Corregèdora-Geral da Justiça

Rua 10. n°150. 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Ofício-Circular nQ 103/SG/2013

(

Brasília, 7 de marco de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador NEY TELES DE PAULA
Presidente do Tribunal deJustiça do Estado de Goiás
Goiânia - GO

Assunto: Certificado Digital como meio exclusivo de acesso ao RENAJUD

Senhor Presidente,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Conselho,
dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, por
deliberação da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e
Infraestrutura deste Conselho -e de comum acordo com o DENATRAN e o
SERPRO, a partir de 31!_de março de 2013, o Sistema RENAJUD aceitará,
exclusivamente, a certificação digital no padrão ICP-Brasil como forma de
acesso e realização de suas operações.

Tal medida precisa ser adotada em atendimento à antiga
deliberação do Comitê do RENAJUD e, principalmente, à identificação de
diversos acontecimentos em que se constatou a utilização indevida de login e
senha de usuários do RENAJUD por terceiros, provavelmente em decorrência
da -'pescaria ou furto" de identificação (login e senha), com o intuito de impor
restrições não determinadas por autoridades judiciárias a veículos.

Acertificação digital elevará significativamente a segurança na
utilização do Sistema. Para tanto, os_tribunais deverão providenciar^
certificação, digital dos usuários já cadastrados, e daqueles que^venham a sé-
lo. o mais breve possível.

Com objetivo de facilitar o processo de certificação, informo que
foi expedido ofício de igual teor à Corregedoria dessa Corte, bem como
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encaminho a relação de usuários do RENAJUD vinculados a esse órgão, a
qual já foi enviada para oema/7 do Diretor de Tecnologia da Informação.

Na impossibilidade de o Tribunal propiciar, por seus próprios
meios, a certificação digital aos usuários do Sistema RENAJUD, coloco á
disposição o Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do CNJ,
Bento Gomes Barbosa Júnior, pelo ema/7 <bento.junior@cnj.jus.br>.

Por fim, saliento que os usuários que não se certificarem
digitalmente ficarão impedidos de utilizar o Sistema RENAJUD até que
regularizem sua situação, podendo implicar prejuízos ao bom andamento da
prestação jurisdicional.

Sem mais, apresento meus melhores cumprimentos.

Juiz Fábio César dos Santos Oliveira

Secretário-Geral
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Expediente n° : 4430158/2013

Nome : Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Assunto : Providência

DESPACHO N° 41 \ /2013

CVÍ*

Atenta à exiguidade do prazo para aquisição de certificados

digitais necessários ao acesso e realização de operações no Sistema RENAJUD,

determino a remessa do expediente à Divisão de Gerenciamento de Sistemas

Conveniados para providências pertinentes e posterior manifestação.

Sobrevindo resposta, venha-me concluso.

ÀSecretaria Executiva, com urgência.

Goiânia, sL\ de março de 2013.

EMFT

Desembargadora NELNjI^ BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10, nQ150, 11° andar, St Ossíe, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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INFORMAÇÃO N°006/2013 - DGSC

Expediente n°: 4430158/2013

Requerente : Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo

Assunto: Providências

Conforme nos foi solicitado, as providências já foram tomadas e,
estamos aguardando a feitura de licitação para compra dos novos
certificados.

Informamos ainda que, entramos em contato com o Dr.Marivaldo
Dantas de Araújo, Juiz da Presidência do CNJ, Dr. Carlos Magno, Juiz da
presidência do TJ-GO, com a Diretoria Geral do TJ-GO, com a Assessoria
Diretorial da Diretoria Administrativa, portanto, todas as medidas
necessárias foram tomadas para que possamos nos adequar às novas
exigências impostas pelo DENATRAN e o SERPRO ao acesso do Sistema
RENAJUD.

Pertinente ainda informar que o Dr. Marivaldo, informou que não
tem informação de dilação de prazo pois, essa informação de alteração de
acesso foi enviada para todos os Tribunais para os Diretores de Tecnologia e
Informação ((TI})em fevereiro de 2013, para as devidas providências.

Acrérca do assunto, informo ainda que, a paralisação do Sistema
ocasionará muitos transtornos haja vista que, os veículos com restrições não
poderão se for o caso, serem liberados por quem os restringiu, ficando
portanto, restringidos até que as certificações sejam concluídas.

Deste modo, estarei acompanhando o desenrolar da licitação
como atenta a qualquer dilação de prazo pelos órgãos competentes.

Respeitosamente

Suely Maria Iunes dos Santos
Diretora da Divisão de Gerenciamento de Sistemas Conveniados

Rua 10, n°150, 11° andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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Ofício-Circular n2141/SG/2013

Brasília, 25 de março de 2013.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás
Goiânia - GO

Assunto: Certificado Digital como meio exclusivo de acesso ao RENAJUD

Senhora Corregedora,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Conselho e

em aditamento ao Ofício-Circular n° 106/SG/2013, dirijo-me respeitosamente a

Vossa Excelência para encaminhar a cópia do parecer exarado pelo Juiz

Auxiliar da Presidência Marivaldo Dantas de Araújo sobre as providências a

serem adotadas pelos Tribunais, de forma emergencial e temporária, no que

diz respeito à certificação digital para os servidores que ainda não a possuem e

são usuários do RENAJUD.

Sem mais, apresento meus melhores cumprimentos.

<&
Juiz Fábio César dos Santos Oliveira

Secretário-Geral
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Referência: Adoção do certificado digital no RENAJUD

Interessado: Conselho Nacional de Justiça

INFORMAÇÃO

Senhor Secretário Geral.

Após seu comunicado aos Tribunais e Corregedorias da decisão da Comissão de TI
do CNJ em implementar o certificado digital como meio exclusivo de acesso ao Sistema
RENAJUD. a partir de 31 de março de 2013. várias dúvidas surgiram.

Aprincipal delas diz respeito ao fato de queos Tribunais não conseguem, no prazo
estabelecido, providenciar certificados digitais para todos os servidores que ainda não o
possuem e são usuários do RENAJUD.

Aalteração na data não é uma alternativa viável.

De modo a não inviabilizar a utilização do RENAJUD pelos magistrados, o que seria
um imenso retrocesso, sugere-se que os Tribunais adotem, de forma emergencial e temporária,
a seguinte estratégia:

1. Criação de um grupo (ou mais de um grupo) de servidores que já possuam
certificado digital e seucadastramento no RENAJUD - casojá não o sejam - (por
exemplo, o grupo pode ficar na Corregedoria. ou no Fórum da Capital, ou mesmo

distribuído);

2. Atribuição, a tal grupo, das seguintes responsabilidades:
a. receber as ordens de utilização do RENAJUD expedidas pelos magistrados

(que não tenham certificado digital) do respectivo Tribunal:

b. cumprir tais ordens no Sistema RENAJUD:

c. imprimir os comprovantes necessários e enviá-los aos juízos respectivos;
3. A comunicação entre tal grupo e os magistrados pode ser realizad através do

Malote Digital, por exemplo. O ideal é criar uma UO (Unidade Organizacional)
especifica para tal grupo (por exemplo: RENAJUD). de modo a facilitar a
comunicação.

Assim, solicito que sejam oficiados todos os Tribunais, encaminhando cópia da
presente peça. ao mesmo tempo que é enviada mensagem eletrônica aos Diretores de
Tecnologia da Informação de cada um dos Tribunais.

Brasília. 25 de março de 2013.
Marivajdò^EfentasJde Araújo

Juiz de Direil o em Auxilio ao CNJ


