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Manual para acesso à rede sem-fio TRT4-Segura (exclusiva para o 

público interno). 
 

Este manual tem por objetivo fornecer informações e orientações sobre o uso e             

conexão de dispositivos móveis à rede wi-fi TRT4-Segura.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A rede wi-fi TRT4-Segura é uma rede sem fio de uso exclusivo dos usuários que               

detenham conta de rede no TRT (ex. magistrados, servidores e estagiários), configurada            

para tornar a conexão, além de segura, mais fácil e ágil aos usuários internos.  

Assim, após a primeira conexão com sucesso no dispositivo móvel, não há            

necessidade de nova autenticação para as futuras conexões. O acesso se dá, de forma              

automática, quando do ingresso nos prédios da Justiça do Trabalho da 4ª Região. 

Além disso, com vistas à manutenção da segurança no ambiente tecnológico, após 3             

(três) tentativas de acesso à rede sem-fio sem sucesso, por utilização de senha inválida, há               

o bloqueio temporário (20 minutos) do dispositivo móvel na rede sem-fio. Essa circunstância             

pode decorrer de: 

● uma recente troca de senha da rede, sem o prévio “esquecimento da rede             

wi-fi” no dispositivo - o equipamento tentará se conectar à rede wi-fi sucessivas             

vezes com a senha antiga e ocasionará o bloqueio temporário. 

● sucessivas tentativas de logon automáticas, pelo dispositivo móvel, utilizando         

uma senha incorreta - alguns equipamentos, quando inserida uma senha incorreta           

não retornam esta informação de forma clara e tentam novamente a conexão            

sucessivas vezes. 

No caso de bloqueio, o usuário receberá um e-mail com instruções de como proceder              

para se autenticar novamente na rede wi-fi. 
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PROCEDIMENTOS PARA CONEXÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS  

 

● Sistema operacional iOS  (dispositivos da Apple) 
Dispositivos: 

 

● Apple iPhone; 

● Apple iPod; 

● Apple iPad; 

Procedimentos: 

 

1. Procurar pela rede sem-fio TRT4-Segura e solicite a conexão; 

2. Serão solicitados nome de usuário e senha conforme a tela a seguir: 

 

3. Informar o Nome de Usuário e a Senha da Rede do TRT4 e pressione Conectar; 
4. Será apresentado o certificado de segurança para a conexão à rede sem-fio emitido             

pela Autoridade Certificadora da Justiça v4: 
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5. Pressionar Aceitar e a conexão será estabelecida, podendo realizar a navegação 
nas páginas. 

 

 

● Sistema operacional Android (outras marcas de dispositivos) 
 

Dispositivos: 

● Smartphones e tablets Samsung; 

● Smartphones e tablets LG; 

● Smartphones e tablets Motorola; 

● Smartphones e tablets Sony; 

 

Procedimentos: 

 

1. Procurar pela rede sem fio TRT4-Segura e solicitar a conexão; 

2. Será apresentada a seguinte tela com os parâmetros de conexão: 
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3. Certifique-se que no campo Certificado CA está selecionada uma das seguintes 
opções: 

a. (não especificado) ; 

b. Não validar ; 

4. Informar o nome de usuário no campo Identidade e a senha no campo Senha e 
pressionar Conectar.  

a. Não há necessidade de alterar os outros parâmetros ou prefixar o Nome de 
Usuário com TRT\ nem de adicionar o sufixo @trt4.gov.br; 

5. A conexão será estabelecida, podendo realizar a navegação nas páginas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

● A rede TRT4 continuará disponível para compatibilidade com dispositivos que não           
suportam a autenticação IEEE 802.1X PEAP ou que não possuam a possibilidade de             
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confiar nos certificados emitidos pela Autoridade Certificadora da Justiça v4. Nesse           
caso, a autenticação deverá ser renovada periodicamente. 

● A rede PJT_4R não deve ser utilizada pelos usuários internos em seus dispositivos             
móveis. Ela está configurada para uso pelos notebooks do TRT.  
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