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Este procedimento deverá ser realizado no computador pessoal do usuário para acessar 

remotamente a estação de trabalho que utiliza no TCMRJ. 

Observações importantes: 

a) A estação de trabalho do Tribunal deverá permanecer ligada para possibilitar o 
acesso remoto. 

b) O usuário deverá anotar o número da plaqueta localizada no computador. 
ATENÇÃO: cuidado para não anotar o número do monitor, o correto é o número que 
está no gabinete. 

c) Caso o usuário possua token para assinatura digital, basta conectá-lo em uma porta 
USB do computador pessoal. Não será necessária nenhuma configuração ou 
instalação adicional. 

d) Por motivos de segurança, a partir do momento que for realizada a conexão remota, 
o usuário NÃO conseguirá navegar na internet através do seu computador pessoal. 

Procedimento: 

1. Instalando o FortiClient: 
1.1. Acesse o endereço https://forticlient.com/downloads e baixe o FortiClient VPN 

 

1.2. Execute o instalador do FortiClient (esse procedimento pode demorar) 
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1.3. Na tela seguinte, marque a opção Yes, I have read and accept the e clique em 
Next 

 

1.4. Clique em Next nas próximas duas telas e em seguida em Install, sem alterar 
nenhuma opção 

 

 

1.5. Ao final da instalação clique em Finish 

 

2. Configurando a VPN no FortiClient: 
2.1. Execute o FortiClient através do ícone na Área de Trabalho 
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2.2. Clique em Acesso Remoto e em seguida em Configurar VPN 

 

2.3. Preencha os campos como indicado na figura abaixo (não esqueça de marcar a 
opção Não Avisar sobre Certificados de Servidores não válidos) 

2.3.1. Nome da Conexão: VPN TCMRJ 
2.3.2. Gateway Remoto: 187.111.96.65 

 

2.4. Feche o FortiClient 
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3. Acessando a Área de Trabalho Remota: 
3.1. Criando um atalho para a Conexão no Windows 7 (caso seu Windows seja a 

versão 10 pule para o item 3.2): 
3.1.1. Clique no botão Iniciar e digite “conexão de área de trabalho” na barra de 

pesquisa 
3.1.2. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de Área de Trabalho 

Remota, no menu suspenso clique em Enviar para e em Área de trabalho 
(criar atalho) 

 

3.2. Criando um atalho para a Conexão no Windows 10: 
3.2.1. Clique no botão Iniciar e digite “conexão de área de trabalho” na barra de 

pesquisa 
3.2.2. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de Área de Trabalho 

Remota, no menu suspenso clique em Abrir local do arquivo 
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3.2.3. Na pasta que abrir, clique com o botão direito do mouse em Conexão de 
Área de Trabalho Remota, no menu suspenso clique em Enviar para e em 
Área de trabalho (criar atalho) 

 

3.3. Realizando a conexão remota 
3.3.1. Execute o FortiClient através do ícone na Área de Trabalho, clique em 

Acesso Remoto, digite seu usuário e senha (o mesmo utilizado para se logar 
nos computadores do Tribunal) e clique em Conectar 
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3.3.2. Caso apareça a tela abaixo, seu computador não possui antivírus/firewall ou 
estes não estão funcionando corretamente e, por questões de segurança da 
rede interna do Tribunal, a conexão remota não será permitida. Verifique seu 
antivírus/firewall antes continuar 

 

3.3.3. Execute a Conexão de Área de Trabalho Remota através do ícone na 
Área de Trabalho 

 

3.3.4. Digite o nome do computador (esse é composto pela sigla tcm seguida pelo 
número do ativo do computador, por exemplo, se na plaqueta do se computar 
estiver a numeração 12345 o nome do computador será 
tcm12345.tcmnet.tcm) e clique em conectar  
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3.3.5. Será solicitado usuário e senha (o mesmo utilizado para se logar nos 
computadores do Tribunal), porém antes do usuário deverá ser colocado 
TCMNET\ como no exemplo baixo. Obs.: após o primeiro  

 

3.3.6. Caso apareça a tela seguinte, marque Não perguntar novamente sobre 
conexões com este computador e em seguida em Sim 

 

3.3.7. Aguarde o carregamento e você irá ter acesso à Área de trabalho de sua 
estação de trabalho no Tribunal. Após finalizar seu trabalho, não esqueça de 
fazer logoff  
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3.3.8. Após o logoff, desconecte da VPN 

 


