
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Contexto Global: a Era da Informação

Vivemos hoje a era da informação. A velocidade da produção de notícias no mundo é po-
tencializada pela facilidade com que celulares, tablets, blogs e redes sociais propagam fotos 
e textos em escala global. Esse fenômeno acabou por retirar dos meios de comunicação 
tradicionais o monopólio da produção de informação. Hoje a informação, e o processo de 
produção da informação, estão pulverizados num universo de 6 bilhões de pessoas, cada qual 
convertida num veículo de comunicação individual em potencial. Essa capilaridade acaba por 
impor uma agenda ao mundo globalizado: a da segurança da informação. Nunca, tantas infor-
mações sensíveis circularam tão rapidamente pelo mundo. No que concerne a empresas e 
instituições públicas, esse fenômeno, a despeito de também ser uma oportunidade, transfor-
mou-se numa importante ameaça. Casos como os do Wikileaks ou de Edward Snowden são 
exemplos clássicos de falhas na segurança da informação que se tornaram temíveis ameaças à 
segurança nacional de diversos países.
 
Se os países mais desenvolvidos já enfrentam desafios gigantescos quando o assunto é segu-
rança da informação, a Administração Pública brasileira precisa avançar, veloz e consistente-
mente, na busca de suas próprias soluções para essa questão. De um lado, há a necessidade 
de proteger informações sensíveis, que não devam ser de domínio público. Por outro lado, 
a Lei de Acesso à Informação determina que a Administração adote procedimentos para dar 
publicidade – ativa e passiva – às informações que devam ser do interesse da sociedade.

Legislação Federal

Em relação à Administração Pública Federal, a competência para legislar sobre o tema está afe-
ta à Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional/CREDEN, órgão que atua apoiado 
pelo Comitê Gestor de Segurança da Informação/CGSI. Este último está vinculado ao De-
partamento de Segurança da Informação e Comunicações/DSIC do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República.

Os normativos do DSIC/GSI têm caráter mandatório, conforme vem sendo periodicamente 
afirmado pelo Tribunal de Contas da União/TCU por ocasião da emissão de acórdãos que 
tratam do tema. Ademais, eles podem ser acessados livremente em sua página na internet, o 
que facilita o processo de internalização pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

http://dsic.planalto.gov.br


Segurança Corporativa na CGU

Em relação à CGU, as ações de segurança da informação já vêm sendo adotadas há algum 
tempo. No entanto, alguns conceitos foram redefinidos, de forma que o escopo do tema 
foi ampliado, para que fossem abrangidas outras questões relevantes.  Nesse sentido, de-
liberou-se por tratar do tema como Segurança Corporativa, incorporando-se questões 
ligadas à segurança de pessoas, das instalações e dos equipamentos, por exemplo.

As ações vêm se intensificando desde 2013, a partir da reformulação do Comitê Permanen-
te de Segurança Corporativa/COPESEG e do Núcleo Técnico de Segurança Corporativa/
NUTESEG, o que permitiu a sistematização/concentração naqueles comitês de alguns pro-
cedimentos até então dispersos pela Casa.

Dentre as iniciativas já adotadas, destaca-se a atualização da Política de Segu-
rança Corporativa. Esta consiste na principal orientação para todos os cola-
boradores da CGU, que deve ser amplamente divulgada e conhecida, como 
forma de observância das diretrizes estratégicas da Casa em relação ao tema. 

Regras de Segurança

•	 Utilização do serviço de correio eletrônico (segundo o Anexo da Portaria CGU nº 111, 
de 04 de maio de 2005):

Art. 1º O serviço de correio eletrônico da Controladoria-Geral da União - CGU, sob a 
responsabilidade da Diretoria de Sistemas e Informação - DSI, constitui instrumento 
de trabalho destinado à troca de mensagens e arquivos relacionados às atividades 
desempenhadas pelo Órgão;

Art. 4º Em respeito à privacidade e ao sigilo de correspondência conteúdo da caixa 
postal individual dos usuários não será devassado, salvo para fins de apuração de uso 
indevido do serviço de correio eletrônico, no curso de competente procedimento de 
sindicância ou processo administrativo disciplinar;
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, a DSI, por intermédio de sua 
Equipe de Segurança ou de empresa prestadora de serviços, poderá realizar moni-
toramento, restrito a informações tais como remetentes, destinatários, cabeçalhos e 
tipos de anexos, da utilização do serviço de correio eletrônico da CGU;

Art. 12. Constitui utilização indevida do serviço de correio eletrônico qualquer das 
seguintes ações:
I - tentativa de acesso não autorizado a equipamentos que armazenam mensagens 
ou a caixas postais de terceiros;
II - utilização das listas públicas do caderno de endereços do serviço de correio ele-
trônico para distribuição de mensagens que não sejam de estrito interesse funcional;



III - redirecionamento automático das mensagens recebidas por meio do serviço de 
correio eletrônico da CGU para correios de provedores externos;
IV - envio de mensagens cujo conteúdo ou forma de veiculação:
a) envolva material ilegal ou não ético;
b) revele ou possa revelar, a pessoas ou organizações não autorizadas, informações ou 
dados sigilosos, classificados em qualquer grau;
c) revele ou possa revelar, a pessoas ou organizações não autorizadas, informações ou 
dados a que não se deva dar publicidade na forma ou no estágio de elaboração em 
que se encontram;
d) importe qualquer tipo de desmerecimento à imagem institucional da CGU ou ao 
seu corpo funcional;
e) caracterize a prática de spam, especialmente por sua destinação indevida, não 
solicitada ou não autorizada a múltiplos usuários;
f) dissemine, deliberadamente, códigos maliciosos ou qualquer forma de rotina de 
programação prejudicial ou danosa;
g) ponha-se, de qualquer modo, em conflito com as atribuições funcionais do servidor.

•	 Utilização dos recursos de Tecnologia da Informação (segundo a Portaria CGU nº 196, 
de 05 de julho de 2006):

Art. 3º Os recursos de tecnologia da informação pertencentes às unidades da Con-
troladoria-Geral da União e que estão disponíveis para o usuário devem ser utilizados 
em atividades estritamente relacionadas às funções institucionais desempenhadas 
pelo Órgão.

Art. 9º É vedada a alteração, pelo usuário, da configuração do ambiente operacional 
da estação de trabalho, procedimento que só pode ser realizado por técnico quali-
ficado da Diretoria de Sistemas e Informação, diretamente na referida estação de 
trabalho ou automaticamente por meio da rede.

Art. 36. Constitui utilização indevida do serviço de acesso à Internet qualquer das 
seguintes ações: 
I - acesso a páginas com conteúdo que envolva: 

a) pornografia; 
b) racismo ou preconceitos de qualquer natureza; 
c) bate-papo (chats), exceto aquele definido como ferramenta de trabalho homo-
logada pela Diretoria de Sistemas e Informação; 
d) rádio e TV em tempo real, exceto os canais corporativos como, por exemplo, a 
TVCGU; 
e) jogos; 
f) outros conteúdos notadamente fora do contexto do trabalho desenvolvido.

II - obter na Internet arquivos (download) que não estejam relacionados com suas 
atividades, a saber: 

a) imagens; 
b) áudio; 
c) vídeo; 



d) jogos; 
e) programas de qualquer tipo. 

III - utilizar mecanismos com o objetivo de descaracterizar o acesso indevido a páginas 
ou serviços vedados neste artigo.

Art. 42. O usuário que fizer uso de forma indevida ou não autorizada dos recursos de 
tecnologia da informação, bem como agir em desacordo com os termos desta Porta-
ria, fica sujeito à aplicação das penalidades previstas no Capítulo V do Título IV da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Para saber mais sobre todas as orientações de observância obrigatória pelos servidores, aces-
se a página de segurança corporativa na intranet (http://intracgu.df.cgu/seguranca-corporativa).

Fonte: Núcleo Técnico de Segurança Corporativa/NUTESEG - CGU


