
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA DIGES - 9288321

                                                Atribui responsabilidade pela guarda e
uso do Certificado Digital Pessoa Jurídica-  e-CNPJ A1.

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Ato Presi n. 163 de 07/05/1991 e
tendo em vista o constante nos autos do PAe 0019801-26.2019.4.01.8000;

 

CONSIDERANDO:

que a necessidade de uso do Certificado Digital Pessoa Jurídica-  e-CNPJ A1, que
está  vinculado  ao  CNPJ  deste  Tribunal;  decorre  das  informações  contidas  no  processo
0008895-45.2017.4.01.8000, diante da implantação do e-Social;

que  a  realização  de  testes  em todas  as  funcionalidades  do  sistema,  envolvendo
assinatura e transmissão de eventos em ambiente de homologação para o ambiente de produção restrita
(ambiente de testes) do e Social- Governo Federal necessita da utilização do referido certificado;

que o prazo para implantação do e-social no Poder Público está previsto para o mês
de janeiro de 2020;

que há responsabilidade por quaisquer danos e/ou prejuízos que o uso indevido do
certificado venham a causar;

que  o  certificado  será  instalado  em equipamento  de  informática  (servidor),  para
utilização pelo sistema E-Social;

 

RESOLVE:

Art.  1º   Atribuir  ao  servidor  PAULO  JORGE  LINO  SILVA  JUNIOR,  matrícula
301318, diretor do Núcleo de Operação de Centro de Dados - Nuope - SECIN,  a responsabilidade pela
guarda e aplicação  do Certificado Digital Pessoa Jurídica - e- CNPJ A1.

Art. 2º  O servidor indicado deve comunicar quaisquer ocorrências ou incidentes que
possam acarretar em prejuízo ou dano.

Parágrafo único. A comunicação deverá mencionar, no mínimo:

I - descrição da natureza da ocorrência ou do incidente;

II - riscos e prejuízos relacionados à ocorrência ou incidente;

III - no caso da comunicação não ter sido imediata, os motivos da demora;  e

VI - medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos
de prejuízo.

Art. 3º  Fica autorizada a utilização do Certificado Digital Pessoa Jurídica-  e- CNPJ
A1 para a implantação do Sistema e- Social.

Parágrafo único. Os testes de sistemas informatizados deverão ser executados em
ambiente controlado que não altere dados do ambiente de produção

Art. 4º A aplicação do Certificado Digital Pessoa Jurídica - e- CNPJ -A1, em outros
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sistemas deve ser precedida de autorização.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA
Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 22/11/2019, às 13:35 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 9288321 e o código CRC BDA1CD27.
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