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Processo de Trabalho Emissão e Renovação de Certificado Digital

Objetivo

Munir os magistrados e servidores das Varas 
Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, 
instrumento essencial para o desempenho da 
prestação jurisdicional e uso de diversos 
sistemas administrativos.

Gestor de Risco Renato Messias Oliveira de Santana

Partes Interessadas Magistrados, servidores, estagiários e empresa 
certificadora.

Partes Envolvidas
NGP - Seção de Pessoal, NTI - Seção de 
Suporte e Manutenção, Diretor da SECAD, 
Empresa Certificadora contratada.

Normativos Referentes ao processo e normativos de riscos.

FORÇAS OPORTUNIDADES
Disponibilidade orçamentária para o fornecimento dos 
certificados digitais. Há muitas empresas de certificação digital no mercado.

Processo de contratação da empresa certificadora é um 
processo maduro por meio de contratação regional, o 
que permitiu um custo muito abaixo do mercado.

Controle de renovação realizado proativamente no NTI.

Processo consolidado e formalmente registrado com o 
uso do SEI.

FRAQUEZAS AMEAÇAS
Cultura de Inação do servidor no processo de 
renovação dos certificado digital.

Empresa contratada não cumpre os prazos 
especificados em contrato.

Controle de renovação Empresa contratada eventualmente não presta um 
bom atendimento aos servidores/magistrados.

Ausência de normativo determinando a atuação 
proativa dos servidores em caso de renovação. Rescisão contratual unilateral.

Normativo que regulamenta a concessão dos 
certificados e controle de validade desatualizado em 
relação ao contexto atual da organização.

Estrutura precária da contratada em Maceió, serviço 
terceirizado pela contratada.

Cultura de baixo índice de leitura dos e-mails pelos 
servidores.

Problemas com a documentação do requisitante 
(Magistrados e servidores) 

Elaborado por: Sandro Lima dos Santos e Renato Messias Oliveira de 
Santana.

Data: 18/11/2022
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Atividades Realizadas para Elaboração do Plano de Tratamento de Riscos
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Processo:

Gestor de Risco: 

18/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 Frequência

Sandro Lima dos Santos Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Renato Messias Oliveira de Santana Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Emissão e Renovação de Certificado Digital

Renato Messias Oliveira de Santana

Participantes
OFICINAS
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ID EVENTO DE RISCO P I NR

1 Impossibilidade de emissão do certificado. 3 3 9

CS-01

CS-02

CS-03

CS-05

CS-06

CS-07

CQ-01

CQ-03

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-04 Manter controle: JFAL ser partícipe na contratação regional de empresa 
certificadora.

C Desde 2019

CT-03
Manter controle: NTI utiliza planilha com o registro das datas de vencimento da 
validade dos certificados digitais de todos os integrantes da JFAL (magistrados e 
servidores).

C Desde sempre

CT-05
Implementar controle: Cadastrar o telefone com WhatsApp dos diretores e 
magistrados e enviar o aviso relativo à necessidade de renovação do certificado, 
por esse canal.

C A partir de 
08/01/2023

CT-06
Implementar controle: Utilizar a funcionalidade do Chat do Office 365 para 
comunicar os diretores de Vara acerca da necessidade de renovação dos 
certificados digitais dos magistrados e servidores lotados na respectiva VF.

C A partir de 
30/03/2023

CT-07 Manter o controle: Solicitar que o  diretor da VF  faça a  conferência do quadro de 
servidores e magistrados. Periodicidade: ANUAL.

C Desde 2018

CT-08 Implementar controle: Além de consultar os dados do magistrado e servidor no 
SARH, será feita a consulta do CPF no site da Receita Federal.

C A partir de 
08/01/2023

CT-01
Manter controle: Quando a CNH do magistrado/servidor está vencida, é feito um 
agendamento na empresa certificadora para que a emissão do certificado seja 
realizada de forma presencial.

C Desde sempre

CT-09 Implementar o controle: Realizar dupla conferência dos dados da carta e voucher 
com a documentação obtida no site da Receita Federal. 

C A partir de 
08/01/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,2 1,8 MUITO 
BAIXO

Servidor não atentou para o prazo de validade de seu Certificado

Problemas com a documentação do Servidor (por exemplo CNH vencida).

Equívocos no preenchimento do voucher.

Informações pessoais de magistrados/servidores desatualizadas (nome de solteira/nome casada).

 

CONSEQUÊNCIAS

Servidor ficar impedido de exercer suas atividades

Eventual prejuízo à prestação jurisdicional.

Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

CAUSAS

Fim do contrato com a Empresa Certificadora

Falha no processo de emissão por parte do NTI, NGP, da empresa contratada ou do magistrado/servidor.

 

RESPONSÁVEL

NTI

NTI

NTI

NTI

NTI

NTI

NTI

NTI

EFICÁCIA CONTROLES

FORTE
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Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO

ID EVENTO DE RISCO P I NR

2 Certificado com defeito/danificado. 2 3 6

CS-04

CS-10

CS-11

CQ-01

CQ-02

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-12 Manter o controle: Orientar os magistrados e servidores sobre os cuidados e 
instruções acerca do uso correto do token.

C Desde sempre

Ct-13

Implementar controle: Reforçar a importância da atenção no momento em que for 
necessário reiniciar a senha do token, para não confundir com a formatação da 
mídia, visto que os termos são muito similares. Isso deve ser feito nas reuniões 
periódicas que já são realizadas com  terceirizados que atuam na Central de 
Serviços.

C
A partir de 
08/01/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,8 4,8 BAIXO

Integrantes da alta administração impossibilitados de realizar atividades de grande relevância para organização.

 

 

RESPONSÁVEL

NTI

NTI

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Problemas técnicos do token de gravação do Certificado

Mau uso do token (por exemplo: mídia exposta à água).

Formatação do token por equívoco operacional.

 

CONSEQUÊNCIAS

Servidor ficar impedido de exercer suas atividades

EFICÁCIA CONTROLES

FRACO
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Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

3 Fraude na emissão/utilização dos certificados digitais. 1 5 5

CS-12

CQ-04

CQ-05

CQ-06

CQ-07

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-14

Sugerir à Direção da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF5 que o risco 
relacionado à fraude no uso de certificado digital seja analisado e mitigado com 
medidas definidas regionalmente, buscando preferencialmente identificar as 
causas do evento ocorrido no TRT1.

P 31/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,8 4 BAIXO

CAUSAS

Conluio entre funcionários do órgão e empresa certificadora.

 

 

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CONSEQUÊNCIAS

Dano ao erário.

Dano às partes envolvidas em questões judiciais.

Dano à imagem da instituição.

Interrupção temporária de serviços (exemplo: funcionalidade emissão de alvará foi interrompida por alguns dias por conta de fraude 
detectada no TRT1)

 

RESPONSÁVEL

NTI

EFICÁCIA CONTROLES

FRACO
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Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

4 Perda do token. 1 3 3

CS-13

CS-14

CQ-01

CQ-03

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-12 Manter o controle: Orientar os magistrados e servidores sobre os cuidados e 
instruções acerca do uso correto do token.

C Desde sempre

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,8 2,4 MUITO 
BAIXO

Falta de cuidado com a preservação do token.

 

CONSEQUÊNCIAS

Servidor ficar impedido de exercer suas atividades

CLASSIFICAÇÃO

MUITO BAIXO

CAUSAS

Furto do token.

EFICÁCIA CONTROLES

FRACO

Eventual prejuízo à prestação jurisdicional.

 

RESPONSÁVEL

NTI
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Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

5 Não fornecimento do token em tempo hábil. 2 3 6

CS-02

CS-05

CS-06

CS-07

CS-08

CS-09

CQ-01

CQ-02

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-02
Manter controle: NTI faz contato telefônico com o magistrado para providenciar a 
renovação do certificado com 30 dias de antecedência, repete o contato 
semanalmente, até que o certificado seja renovado.

C Desde sempre

CT-11

Implementar controle: Na rotina de cadastramento do novo magistrado/servidor 
na rede de dados da JFAL, será adicionado o procedimento de verificação da data 
de validade do certificado digital, para o caso de servidores que já possuem o 
token.

C
A partir de 
08/01/2023

CT-06
Implementar controle: Utilizar a funcionalidade do Chat do Office 365 para 
comunicar os diretores de Vara acerca da necessidade de renovação dos 
certificados digitais dos magistrados e servidores lotados na respectiva VF.

C
A partir de 
30/03/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,6 3,6 MUITO 
BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Falha no processo de emissão por parte do NTI, NGP, da empresa contratada ou do magistrado/servidor.

Problemas com a documentação do Servidor (por exemplo CNH vencida).

Equívocos no preenchimento do voucher.

RESPONSÁVEL

NTI

NTI

NTI

EFICÁCIA CONTROLES

Informações pessoais de magistrados/servidores desatualizadas (nome de solteira/nome casada).

Servidor não comparece na empresa certificadora na data/horário previamente agendados.

Funcionários da empresa terceirizada em Maceió atualmente tem apenas 2 funcionários, eventualmente não comparecem na data/horário 
agendados.

 

CONSEQUÊNCIAS

Servidor ficar impedido de exercer suas atividades

Integrantes da alta administração impossibilitados de realizar atividades de grande relevância para organização.

 

MED
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Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

6 Integrantes da alta gestão sem certificado digital. 1 5 5

CS-03

CS-05

CS-15

CS-11

CQ-02

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-15 Implementar o controle: Adotar o controle CT-02  para os integrantes da alta 
gestão da JFAL.

C A partir de 
01/02/2023

CT-16 Implementar o controle: Adotar o controle CT-10  para os integrantes da alta 
gestão da JFAL.

C A partir de 
01/02/2023

CT-17
Aprimorar o controle de expiração da validade dos certificados, inserindo o 
registro dos contatos realizados com o servidores e magistrados, com a data do 
contato e canal(is) utilizado(s).

C
A partir de 
01/02/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,2 1 MUITO 
BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Servidor não atentou para o prazo de validade de seu Certificado

Problemas com a documentação do Servidor (por exemplo CNH vencida).

Ocorrência do risco Perda do Token.

Formatação do token por equívoco operacional.

 

RESPONSÁVEL

NTI

NTI

NTI

EFICÁCIA CONTROLES

FORTE

CONSEQUÊNCIAS

Integrantes da alta administração impossibilitados de realizar atividades de grande relevância para organização.
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Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades 
administrativas de certificados digitais, instrumento essencial para o desempenho da 

prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

7 Magistrado sem certificado digital. 2 4 8

CS-17

CS-05

CS-11

CS-16

CQ-03

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-01
Manter controle: Quando a CNH do magistrado/servidor está vencida, é feito um 
agendamento na empresa certificadora para que a emissão do certificado seja 
realizada de forma presencial.

C Desde sempre

CT-03
Manter controle: NTI utiliza planilha com o registro das datas de vencimento da 
validade dos certificados digitais de todos os integrantes da JFAL (magistrados e 
servidores).

C Desde sempre

CT-10 Aprimorar o controle de fornecimento de dois tokens, de forma que os certificados 
tenham períodos de validade diferentes (12 meses).

C A partir de 
01/03/2023

CT-04 Manter controle: JFAL ser partícipe na contratação regional de empresa 
certificadora.

C Desde 2019

CT-05
Implementar controle: Cadastrar o telefone com WhatsApp dos diretores e 
magistrados e enviar o aviso relativo à necessidade de renovação do certificado, 
por esse canal.

C A partir de 
08/01/2023

CT-07 Manter o controle: Solicitar que o  diretor da VF  faça a  conferência do quadro de 
servidores e magistrados. Periodicidade: ANUAL.

C Desde 2018

CT-08 Implementar controle: Além de consultar os dados do magistrado e servidor no 
SARH, será feita a consulta do CPF no site da Receita Federal.

C A partir de 
08/01/2023

CT-09 Implementar o controle: Realizar dupla conferência dos dados da carta e voucher 
com a documentação obtida no site da Receita Federal. 

C A partir de 
08/01/2023

CT-17
Aprimorar o controle de expiração da validade dos certificados, inserindo o 
registro dos contatos realizados com o servidores e magistrados, com a data do 
contato e canal(is) utilizado(s).

C A partir de 
01/02/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL CLASSIFICAÇÃO 
FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco:

0,2 1,6 MUITO 
BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

NTI

EFICÁCIA CONTROLES

FORTE

MÉDIO

CAUSAS

Magistrado não atentou para o prazo de validade do certificado.

Problemas com a documentação do Servidor (por exemplo CNH vencida).

Formatação do token por equívoco operacional.

Token reserva perde a validade junto com o token principal.

 

NTI

NTI

NTI

NTI

CONSEQUÊNCIAS

Eventual prejuízo à prestação jurisdicional.

 

RESPONSÁVEL

NTI

NTI

NTI

NTI
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ID-CAUSA DESCRIÇÃO DA CAUSA

CS-01 Fim do contrato com a Empresa Certificadora

CS-02
Falha no processo de emissão por parte do NTI, NGP, da empresa contratada ou do 
magistrado/servidor.

CS-03 Servidor não atentou para o prazo de validade de seu Certificado

CS-04 Problemas técnicos do token de gravação do Certificado

CS-05 Problemas com a documentação do Servidor (por exemplo CNH vencida).

CS-06 Equívocos no preenchimento do voucher.

CS-07
Informações pessoais de magistrados/servidores desatualizadas (nome de solteira/nome 
casada).

CS-08 Servidor não comparece na empresa certificadora na data/horário previamente agendados.

CS-09
Funcionários da empresa terceirizada em Maceió atualmente tem apenas 2 funcionários, 
eventualmente não comparecem na data/horário agendados.

CS-10 Mau uso do token (por exemplo: mídia exposta à água).

CS-11 Formatação do token por equívoco operacional.

CS-12 Conluio entre funcionários do órgão e empresa certificadora.

CS-13 Furto do token.

CS-14 Falta de cuidado com a preservação do token.

CS-15 Ocorrência do risco Perda do Token.

CS-16 Token reserva perde a validade junto com o token principal.

CS-17 Magistrado não atentou para o prazo de validade do certificado.

CS-18

CS-19

CS-20

CS-21

CS-22

CS-23

CS-24

CS-25
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ID-
CONSEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA

CQ-01 Servidor ficar impedido de exercer suas atividades

CQ-02
Integrantes da alta administração impossibilitados de realizar atividades de grande relevância 
para organização.

CQ-03 Eventual prejuízo à prestação jurisdicional.

CQ-04 Dano ao erário.

CQ-05 Dano às partes envolvidas em questões judiciais.

CQ-06 Dano à imagem da instituição.

CQ-07
Interrupção temporária de serviços (exemplo: funcionalidade emissão de alvará foi 
interrompida por alguns dias por conta de fraude detectada no TRT1)

CQ-08

CQ-09

CQ-10

CQ-11

CQ-12

CQ-13

CQ-14

CQ-15

CQ-16

CQ-17

CQ-18

CQ-19

CQ-20
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ID-
CONTROLE DESCRIÇÃO DO CONTROLE UNIDADE 

RESPONSÁVEL
TIPO PRAZO

CT-01
Manter controle: Quando a CNH do magistrado/servidor está vencida, é 
feito um agendamento na empresa certificadora para que a emissão do 
certificado seja realizada de forma presencial.

NTI C Desde sempre

CT-02
Manter controle: NTI faz contato telefônico com o magistrado para 
providenciar a renovação do certificado com 30 dias de antecedência, 
repete o contato semanalmente, até que o certificado seja renovado.

NTI C Desde sempre

CT-03
Manter controle: NTI utiliza planilha com o registro das datas de 
vencimento da validade dos certificados digitais de todos os integrantes da 
JFAL (magistrados e servidores).

NTI C Desde sempre

CT-04
Manter controle: JFAL ser partícipe na contratação regional de empresa 
certificadora. NTI C Desde 2019

CT-05
Implementar controle: Cadastrar o telefone com WhatsApp dos diretores e 
magistrados e enviar o aviso relativo à necessidade de renovação do 
certificado, por esse canal.

NTI C
A partir de 
08/01/2023

CT-06
Implementar controle: Utilizar a funcionalidade do Chat do Office 365 para 
comunicar os diretores de Vara acerca da necessidade de renovação dos 
certificados digitais dos magistrados e servidores lotados na respectiva VF.

NTI C
A partir de 
30/03/2023

CT-07
Manter o controle: Solicitar que o  diretor da VF  faça a  conferência do 
quadro de servidores e magistrados. Periodicidade: ANUAL. NTI C Desde 2018

CT-08
Implementar controle: Além de consultar os dados do magistrado e 
servidor no SARH, será feita a consulta do CPF no site da Receita Federal. NTI C

A partir de 
08/01/2023

CT-09
Implementar o controle: Realizar dupla conferência dos dados da carta e 
voucher com a documentação obtida no site da Receita Federal. NTI C

A partir de 
08/01/2023

CT-10
Aprimorar o controle de fornecimento de dois tokens, de forma que os 
certificados tenham períodos de validade diferentes (12 meses). NTI C

A partir de 
01/03/2023

CT-11

Implementar controle: Na rotina de cadastramento do novo 
magistrado/servidor na rede de dados da JFAL, será adicionado o 
procedimento de verificação da data de validade do certificado digital, 
para o caso de servidores que já possuem o token.

NTI C A partir de 
08/01/2023

CT-12
Manter o controle: Orientar os magistrados e servidores sobre os cuidados 
e instruções acerca do uso correto do token. NTI C Desde sempre

CT-13

Implementar controle: Reforçar a importância da atenção no momento em 
que for necessário reiniciar a senha do token, para não confundir com a 
formatação da mídia, visto que os termos são muito similares. Isso deve 
ser feito nas reuniões periódicas que já são realizadas com  terceirizados 
que atuam na Central de Serviços.

NTI C
A partir de 
08/01/2023

CT-14

Sugerir à Direção da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRF5 que 
o risco relacionado à fraude no uso de certificado digital seja analisado e 
mitigado com medidas definidas regionalmente, buscando 
preferencialmente identificar as causas do evento ocorrido no TRT1.

NTI P 31/01/2023

CT-15
Implementar o controle: Adotar o controle CT-02  para os integrantes da 
alta gestão da JFAL. NTI C

A partir de 
01/02/2023

CT-16
Implementar o controle: Adotar o controle CT-10  para os integrantes da 
alta gestão da JFAL. NTI C

A partir de 
01/02/2023

CT-17
Aprimorar o controle de expiração da validade dos certificados, inserindo o 
registro dos contatos realizados com o servidores e magistrados, com a 
data do contato e canal(is) utilizado(s).

NTI C
A partir de 
01/02/2023
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Controles x Riscos

ID EVENTO DE RISCO P I NR CLASSIFICAÇÃO Controles NRR
Estimativa 

Risco 
Residual

CT-
01

CT-
02

CT-
03

CT-
04

CT-
05

CT-
06

CT-
07

CT-
08

CT-
09

CT-
10

CT-
11

CT-
12

CT-
13

CT-
14

CT-
15

CT-
16

CT-
17

1 Impossibilidade de emissão do certificado. 3 3 9 MÉDIO

CT-04 CT-03 CT-
05 CT-06 CT-07 
CT-08 CT-01 CT-

09

1,8 MUITO 
BAIXO

39 0 9 3 15 21 27 33 45 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Certificado com defeito/danificado. 2 3 6 BAIXO CT-12 Ct-13 4,8 BAIXO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0

3 Fraude na emissão/utilização dos 
certificados digitais. 1 5 5 BAIXO CT-14 4 BAIXO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

4 Perda do token. 1 3 3 MUITO 
BAIXO

CT-12 2,4 MUITO 
BAIXO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

5 Não fornecimento do token em tempo hábil. 2 3 6 BAIXO CT-02 CT-11 CT-
06 3,6 MUITO 

BAIXO
0 3 0 0 0 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

6 Integrantes da alta gestão sem certificado 
digital. 1 5 5 BAIXO CT-15 CT-16 CT-

17 1 MUITO 
BAIXO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 15

7 Magistrado sem certificado digital. 2 4 8 MÉDIO

CT-01 CT-03 CT-
10 CT-04 CT-05 
CT-07 CT-08 CT-

09 CT-17

1,6 MUITO 
BAIXO

3 0 9 21 27 0 33 39 45 15 0 0 0 0 0 0 51

Emissão e Renovação de Certificado Digital

Munir os magistrados e servidores das Varas Federais e  servidores das unidades administrativas de certificados digitais, 
instrumento essencial para o desempenho da prestação jurisdicional e uso de diversos sistemas administrativos.

Renato Messias Oliveira de Santana

LEGENDA: Novos Controles Controles existentes


