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SEÇÃO I

SERVIÇO

O interessado em adquirir o e-CPF ou o e-
CNPJ pode conferir no site
www.imprensaoficial.com.br a relação de
documentos necessários e ler o contrato
de utilização. Depois é só preencher
formulário de cadastro e seguir as
instruções. O certificado vale por três anos.

Governador e secretário da Fazenda
já utilizam sua certificação digital
Tecnologia agiliza serviços públicos, assegura integridade dos dados e confere valor legal para transações on-line

O governador José Serra digitou
seus dados e a senha indispensá-
vel e recebeu o seu no dia 3 de

julho. O secretário da Fazenda, Mauro
Costa fez o mesmo, e ganhou o seu
ontem, no começo da tarde. Ambos pos-
suem agora o certificado digital que os
habilita a autenticar documentos pela
Internet. “A palavra chave é segurança”,
lembrou o secretário da Fazenda ao con-
cluir sua certificação. “É responsabilida-
de do Estado preservar o sigilo e a invio-
labilidade das informações prestadas
pelas pessoas físicas e jurídicas. Assim,
decidimos investir em mais segurança
para os funcionários.”

Não se tratou, portanto, de privile-
giar as mais altas autoridades do gover-
no do Estado. O kit do secretário Mauro
Costa integra um lote de outros 2.999
vendidos pela Imprensa Oficial à Secre-
taria. A transação também prevê a pres-
tação de consultoria pela Imprensa Ofi-
cial em serviços de tecnologia da infor-
mação, certificação digital e o respectivo
credenciamento da Fazenda.

É uma tecnologia segura, protegida
por chaves de criptografia e exige, antes
da finalização de uma transação, o reco-
nhecimento da identidade digital das
partes envolvidas. Esta inovação confere
agilidade operacional ao serviço público e
atesta o valor legal de arquivos enviados
e recebidos on-line. Além disso, dispensa

impressão e assinatura em papel e garan-
te o sigilo e a integridade do conteúdo.

CPF e CNPJ digital – No Brasil, a
Imprensa Oficial integra um grupo limitado
de organizações certificadoras digitais,
como a Serasa, a CertSign e o Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados (Serpro).
Em maio de 2006 a empresa foi credencia-
da pelo Instituto de Tecnologia da Infor-
mação (ITI), ligada à Casa Civil da Presidên-
cia da República, como Autoridade Certifi-
cadora no Estado de São Paulo. Uma vez por
ano o ITI audita e verifica a conformidade
dos procedimentos realizados pela empresa.

Um mês depois a Receita Federal
habilitou a empresa a emitir certificados
digitais para pessoas físicas (e-CPF) e jurí-

dicas (e-CNPJ). Hubert Alquéres, se-
cretário de Comunicação do governo do
Estado e presidente da Imprensa Oficial,
cargo que ocupa desde 2003, tendo,
assim, comandado os trabalhos que tor-
naram a empresa certificadora digital,
destaca a importância do ato então em
andamento: “A ferramenta dá legitimi-
dade aos documentos eletrônicos, e as
decisões podem ser praticamente instan-
tâneas. Há pouco tempo, isto seria im-
pensável, mesmo que os documentos
circulassem em um mesmo prédio”. 

Segundo Márcio Moreira, gerente de
Tecnologia da Informação da Imprensa
Oficial, a certificação previne fraudes e
falsificações e confere segurança para um
grande volume de serviços eletrônicos. “A

certificação aproxima o contribuinte da
Receita Federal. Na eventualidade de
ocorrer algum problema, é possível resol-
vê-lo pelo site da Receita Federal e ainda
acessar informações como declarações de
imposto de renda de anos anteriores”. E
garante: “Uma transação feita pela
Internet com a certificação digital tem
valor legal e carrega consigo a chamada
presunção de veracidade – um atestado
de autenticidade e confiabilidade”. 

Aprimoramento – “A certificação será
utilizada por funcionários para acessar siste-
mas internos tributários e financeiros – apli-
cações críticas para a Fazenda”, informa
Cesarvinicius Rodrigues, diretor do departa-
mento de TI da Pasta. “Esse recurso tecno-
lógico provê acesso remoto, é fundamental
em aplicações críticas, tem validade jurídica
e assegura a autenticidade de mensagens e
documentos eletrônicos”, analisa.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Conselho Estadual de Recursos Hídricos tem novos integrantes
Em cerimônia realizada no Palácio dos

Bandeirantes, o secretário do Meio Am-
biente, Xico Graziano, deu posse a 11
prefeitos eleitos para o Conselho Esta-
dual de Recursos Hídricos, para os próxi-
mos dois anos. “Considero este ato bas-
tante simbólico, porque ocorre no dia em
que iniciamos a entrega dos primeiros
boletos de cobrança pelo uso da água de
domínio do Estado. Agora é para valer,
essa cobrança é o resultado do trabalho
de tantos que aqui estão e que iniciaram
o processo”, disse Graziano.

O secretário reafirmou a sua inten-
ção de visitar todos os comitês de bacias
para conhecer de perto o trabalho reali-
zado em cada um deles. Graziano lem-
brou que uma das dez diretivas do pro-
jeto Município Verde diz respeito ao uso

adequado da água. “Assim como a
Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental (Cetesb) criou um
índice para dar notas aos municípios na

questão dos resíduos sólidos, no próxi-
mo ano passaremos a dar nota em rela-
ção ao uso da água”, afirmou o secretá-
rio. Município Verde é um dos 21 proje-

tos ambientais estratégicos do governo
do Estado.

Os 11 prefeitos empossados no
Conselho são: Luiz Takashi Katsutami, de
Álvares Machado; Jacinto Zanone Filho,
de Cabrália Paulista; Benedito Rafael da
Silva, de Salesópolis; José Maria de Araújo
Júnior, de Santa Bárbara do Oeste; Marco
Antônio Vieira de Campos, de Iperó; João
Francisco Bertoncello, de Bocaina; Itamar
Francisco Machado Borges, de Santa Fé
do Sul; João Batista Mateus de Lima, de
Santo Antônio da Alegria; Manoel Marcos
de Jesus Ferreira, de Ilhabela; Antônio
Márcio de Castro Leite, de Ilha Comprida;
e João Carlos Forssell Neto, de Itanhaém.

Da Assessoria de Comunicação da Secretaria do

Meio Ambiente

Ato de posse dos 11 prefeitos eleitos para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Certificação
digital: tecnologia
segura e protegida
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