
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOC Nº
[0001/01]

Política de Acesso – Acesso VPN Global Protection

Histórico de Revisões

Data Versão Descrição Responsável

24/01/19 1.0 Elaboração do Documento Adarildo de Brito
Figueiredo

1. Informações sobre o Sistema

Rede Privada Virtual – (RPV,VPN) de acesso remoto

 Fornece acesso seguro aos serviços de rede e Sistemas internos do TJCE.

2. Gestor do Sistema

Secretaria de Tecnologia da Informação

3. Áreas responsáveis

Coordenadoria de Suporte Técnico e Serviço de Segurança da Informação

4. Grupo resolvedor 

Categoria Manutenção de Usuário, Manutenção de Permissões e Incidentes:
 3N CATI Linux/Segurança.
Categoria Informação/Orientação: 1N CATI – fone 85 3277.4800.
Categoria Fiscalização: Serviço de Segurança da Informação.

5. Quem pode ter acesso 

Item 4.2.4.9, anexo V, Portaria 1186/2018 – Desembargadores, juízes, secretários do TJCE, 
assessores e gestores da área de Tecnologia da Informação.

X

Item 4.2.4.9.1, anexo V, Portaria 1186/2018 – Em casos devidamente justificados e 
autorizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação, usuários poderão utilizar este 
recurso, desde que a solicitação seja feita pelo gestor da unidade e por prazo devidamente 
especificado.

X

Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, desde que a solicitação seja feita pelo 
gestor da unidade e por prazo devidamente especificado.

X

Em casos devidamente justificados, fiscais de contratos poderão solicitar este recurso para 
funcionários de empresas com contratos ativos na área de TIC, por prazo devidamente 
especificado.

X

Obs. 01: Acesso a VPN será concedido em notebooks Institucionais.
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Obs. 02: Acesso a VPN será concedido para uso em equipamentos (notebook e desktop) de uso 
particular que possuam sistemas operacionais Windows 32 bits e 64 bits, ou MAC 32bits e 64 bits.
Obs. 03: Será disponibilizado procedimentos para que os usuários possam configurar seus 
notebook particulares. O Poder Judiciário do Estado do Ceará não fornecerá manutenção em 
equipamentos particulares. Serão fornecidas orientações por meio da CATI – 85 3277.4800.

6. Quem pode solicitar o acesso

Desembargadores, juízes, secretários do TJCE, assessores e gestores. X

Fiscais de contratos de TIC X

7. Como solicitar o acesso

Chamado pelo CatiNet, CatiWeb ou via CPA.

Obs.  01:  Para  a  solicitação  do  acesso  para  Desembargadores,  juízes,  secretários  do  TJCE,
assessores e gestores, devem ser informados: nome completo, número de matrícula, número de
CPF,  e-mail  institucional,  lotação e  perfil  de  acesso desejado.  Quando o  uso da  VPN for  em
equipamentos  particulares,  deverá  ser  entregue  Termo  de  Uso  para  utilização  do  Global

Protection em notebook/computadores particulares.
Obs. 02: Para a solicitação do acesso para servidores, devem ser informados: nome completo,
número  de  matrícula,  número  de  CPF,  e-mail  institucional,  lotação,  prazo  e  justificativa
devidamente  especificado  e  perfil  de  acesso  desejado.  Quando  o  uso  da  VPN  for  em
equipamentos  particulares,  deverá  ser  entregue   Termo  de  Uso  para  utilização  do  Global
Protection em notebook/computadores particulares
Obs. 03: Para a solicitação do acesso para funcionários de empresas com contratos ativos na área
de TIC: nome completo, número de CPF, prazo e justificativa devidamente especificada, nº do
contrato  ativo  e  perfil  de  acesso desejado.  Quando  o  uso  da  VPN  for  em  equipamentos
particulares,  deverá  ser  entregue   Termo  de  Uso  para  utilização  do  Global  Protection  em
notebook/computadores particulares

8. Perfis de Acesso 

Por padrão todos os magistrados/servidores que utilizarem a VPN Global Protection terão acesso 
à Intranet do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), à Intranet do Fórum Clóvis Beviláqua 
(FCB), ao Portal do TJCE e ao Webmail.
Perfis de acesso:
TJVPN_TJCE_Judicial
Permissão padrão para o grupo: SAJPG, SAJSG, PJE, Projudi, Portal ESAJ, Sproc e pasta em rede.
TJVPN_TJCE_Administrativo
Permissão padrão para o grupo: Sajadm, pasta em rede e acesso individualizado por usuário aos 
sistemas e/ou servidores.                                                                        
TJVPN_TJCE_Imprensa
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Permissão padrão para o grupo: Acesso remoto e acesso individualizado por usuário aos sistemas 
e/ou servidores. 
TJVPN_TJCE_Setin
Permissão padrão para o grupo: Acesso remoto e acesso individualizado por usuário aos sistemas 
e/ou servidores, e pasta em rede.   
Grupos VPN Empresas prestadoras de serviços de TIC: 
Os acessos serão concedidos conforme necessidades encaminhadas pelos fiscais/gestores dos 
contratos.

9. Instalação da VPN em equipamentos Institucionais do TJCE

Registrar  chamado  via  CatiNet  e  CatiWeb.                                              
Atividades serão executadas pelo grupo 2N CATI.

10. Instalação da VPN em equipamentos particulares de desembargadores, juízes e servidores
do TJCE

Ver Procedimento de Instalação VPN Palo Alto disponibilizado no site do TJCE www.tjce.jus.br na
seção “Consultas e Sistemas”. Orientações podem ser obtidas pela CATI. 

11. Instalação da VPN em equipamentos particulares de empresas e funcionários de empresas a
serviço do TJCE

Todas as informações/procedimentos serão repassadas pelos fiscais dos contratos de TIC.

Este documento foi aprovado e entra em vigor a partir de 31 de janeiro de 2019.

Secretaria de Tecnologia da Informação
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

http://www.tjce.jus.br/

