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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Gerência de Sistemas  

 
Processo Administrativo nº : 0004659-19.2021.8.01.0000
Local : Rio Branco
Unidade : GESIS
Requerente : Diretoria de Tecnologia da Informação
Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto :  
   

 

 

MANIFESTAÇÃO

 

Trata-se de solicitação de Curso Wordpress Avançado (1011097 ), para capacitação dos
Servidores da Gerencia de Sistemas - GESIS / DITEC. Essa treinamento foi incluído como uma das
medidas de segurança a serem tomadas pelo Poder Judiciário do Estado do Acre, após o ataque
cibernético sofrido em 05 de março de 2021, conforme autos 0000001-25.2016.8.01.0000.

 
Conforme ficou evidenciado nos últimos ataques aos Orgãos do Judiciário, faz se

necessario a capacitação e o aprimoramento constantes das medidas de segurança. Temos como exemplo os
vários ataques ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS em 2021,
deixando o sítio eletrônico do respectivo tribunal fora do ar por tempo considerável. 

 
Temos ainda a importância do Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre, aonde são

concentradas diversas informações ao Cidadão, Operadores do Direito e diversas Intituições do Legislativo ,
Executivo e Judiciário, que utilizam do acesso ao sítio para obeter informações primordiais.

 
Apenas no ano de 2021, apesar do incedente de segurança no mês de março que ocacionol

a indisponibilizada do Sítio do TJAC por mais de uma semana, tivemos o número de 2.425.438 (dois
milhões quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito), visualizações da página do Poder
Judiciário do Acre, conforme relatório do Google Analytics de acesso ao Sítio do TJAC ( 1118560 ).

 
Resalto ainda o custo da capacitação não é alto, conforme disposto no Despacho nº 16729

/ 2021 - PRESI/GAAUX( 1019410 ).
 

Robison Luiz Fernandes
Gerência de Sistemas - GESIS

Documento assinado eletronicamente por Samuel Braz de Araujo, Supervisor(a)
Administrativo(a), em 14/01/2022, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Robison Luiz Fernandes, Técnico(a) Judiciário(a), em
14/01/2022, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o
código verificador 1118385 e o código CRC 44C97B8A.
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