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Ofício Circular n° /£fy /2012-SEC

Expediente n° 4138511/2012

Aos Magistrados

Goiânia. ,2^ de co^g^j^ de 2012.

Assunto: Cientifica os magistrados sobre o risco de compartilhamento de logim e senha

pessoais

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares,

cópias do Despacho n° 3014/2012. da Informação n° 70/2012 e do Ofício n° 058/2012-DI.

extraídas do expediente em epígrafe.

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

www.tjgo.jus.hr (link corregedoria. item publicações).

Atenciosamente.

ofcir077/RGÜ

!)! v BlA^RIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4138511/2012-Goiânia

Secretaria Executiva da Presidência

Comunicação

DESPACHO N° v /2012

Tendo em vista a Informação n° 70/2012, advinda do

Departamento de Tecnologia da Informação desta corregedoria-geral, expeça-se ofício

circular dirigido a todos os magistrados goianos, como sugerido pela Diretoria de

Informática. Faça-se acompanhar a comunicação coletiva de cópias da citada

informação e do Ofício n° 58/2012 - Dl.

Após ciência do Diretor de Informática, Alberto Silva, arquive-

se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, yW de agosto de 2012.

DES.a BEATRIZmUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça
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PODER JUDICIÁRIO
i :yei lona ' íeral da Justiça

Departamento de Tecnologia e Informação

Expediente n°: 4138511

Nome: SECRETARIA EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA

Assunto: COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO N°070/2012

Em atendimento ao Despacho retro da Mma Corregedora-

Geral da Justiça, Desa Beatriz Figueiredo Franco, manifestamo-nos favoráveis

e salientamos que é importante a solicitação do Diretor de Informática em

alertar os magistrados para o risco de compartilhamento de logins e senhas

pessoais, tendo em vista que a privacidade de seus dados também é

promovida por ações próprias dos interessados.

É o que temos a informar.

Goiânia, 03 de agosto de 2012

ANTÔNIO PIRESrpE^CASTRO JÚNIOR
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação

•

liun:.''«»\viiüo mvhr | wchniiiil
Rua 10 N" 150Ed. do Fórum deGoiânia - Goiás Setor Oeste CEP:74120-020 Fone:(62) .1216-2029

alac"



REC1



MtfUW

tribunal
de justiça
do estado de rjoiás

Ofício n° 058/2012 - Dl

PODER JUDICIÁRIO

Diretoria de Informática

Secretaria Executiva

Goiânia, sexta-feira, 22 de junho de 2012.

A Sua Excelência

Desembargador LEOBINO VALENTE CHAVES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Nesta.

Assunto: Solicita autorização para encaminhamento de e-mail institucional
aos magistrados, alertando-os para o risco de compartilhamento de
login e senha de acesso à Internet e sistemas departamentais.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para levar ao conhecimento de Vossa

Excelência o documento anexo alertando aos usuários da informática deste

egrégio Poder sobre os riscos de compartilhamento do uso das senhas

pessoais, que permitem o acesso à rede mundial de computadores da

Internet, bem como a todos os sistemas informatizados, sejam de

propriedade deste Tribunal ou não.

Tal fato vem ocorrendo em razão do Decreto Judiciário n°

001/2010, que concede aos magistrados o nível de acesso à Internet mais

elevado e limita aos servidores a disponibilidade do serviço a sites

relacionados às atividades judiciárias e administrativas. No entanto, por

força restritiva do decreto, os magistrados permitem que os servidores sob

suas jurisdições compartilhem de seus logins e senhas para navegar na

Internet, ato que, por decorrência, expõe todo o conteúdo de suas pastas de
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documentos, dos e-mail e dos arquivos pessoais e institucionais, fragilizando

a segurança do sigilo e de sistemas informacionais.

Isto posto, solicito a Vossa Excelência autorização para que esta

Diretoria de Informática possa encaminhar o aviso anexo ao conhecimento e

ciência dos Senhores Desembargadores, através do grupo de e-mail

institucional privativo denominado "desembargadores@tjgo.gov".

Solicito, ainda, que o mesmo expediente seja encaminhado à

Corregedoria-Geral da Justiça, a fim de que sua titular, Desembargadora

Beatriz Figueiredo Franco, autorize o Departamento de Tecnologia da

Informação daquele órgão a cientificaçao dos Senhores Juizes de Direito

acerca do assunto acima exposto, por meio do grupo de e-mail institucional

privativo denominado "juizes@tjgo.gov".

Respeitosamente,

Alberto Silva

Diretor de Informática
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