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Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC
Extrato da Ata no 04/2018
Data: 23/04/2018 – 13h00 às 14h30
Local: Auditório – 24º andar do Edifício Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região
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PRESENTES
Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargadora Maria de Lourdes Antonio,
Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello,
Márcio Nisi Gonçalves e Cláudia Sant'Anna Pinheiro.

ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1 Revisão do Ato GP nº 26/2012
Dando continuidade a revisão dos Atos Normativos de Segurança da Informação, conforme
disposto no Ato GP nº 28/2012, a Diretora Cláudia apresentou da minuta de revisão do Ato GP nº 26/2012,
que Institui o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região.
Após análise, o Comitê aprovou a minuta apresentada.
A Diretora Cláudia informou ao Comitê que nas próximas revisões normativas, a sugestão de
minuta da SETIC será encaminhada inicialmente para Assessoria Jurídica, para posterior avaliação do
Comitê.

. 2 Análise de Riscos 2018
Com o objetivo de dar prosseguimento à Gestão de Riscos no TRT2, a Diretora Cláudia informou ao
Comitê sobre a necessidade de definição do escopo da análise de riscos a ser iniciada em 2018 e
apresentou uma sugestão, complementada pelo Diretor Márcio.
O Comitê concordou com a sugestão apresentada e determinou a inclusão de outros 2 itens.
Desta forma ficou definido o escopo da análise de riscos 2018.
Para a próxima reunião a SETIC deve elaborar do Termo de Abertura do Projeto (TAP).

. 3. Testes de invasão no ambiente computacional do TRT
A Diretora Cláudia apresentou ao Comitê o Plano de Ação para tratamento das vulnerabilidades
identificadas na 2ª etapa dos testes de invasão no ambiente computacional do TRT, com o objetivo de
priorizar as ações que devem ser realizadas pela SETIC.
O Comitê definiu as vulnerabilidades que devem ser tratadas nesta fase.

. 4 Lista de Representantes de Negócio
Dando andamento ao assunto tratado em reuniões anteriores, foi apresentada a planilha contendo
os Serviços de Negócio da Setic, ordenados por macrosserviço, contendo os respectivos Representantes de
Negócios propostos, com a alteração solicitada pelo Comitê de Tecnologia da Informação para o
macrosserviço "Conciliação" na reunião conjunta ocorrida em 12/04/2018.
Após avaliação, o CSIC aprovou o documento e a Desembargadora Magda assinou o Ofício CSIC
02/2018 que encaminha o assunto para avaliação e aprovação da Presidência.
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. 5 Assinatura de atas de reunião anterior
A diretora Cláudia coletou as assinaturas dos membros presentes do CSIC referente a Ata de
Reunião nº 03/2018.

. 6 Extra Pauta - Trabalho Remoto
O Diretor Márcio apresentou ao CSIC a demanda recebida, que solicita a instalação de softwares
específicos em computador pessoal para realização de teletrabalho, devidamente autorizado pela
Presidência.
A Diretora Cláudia explicou que a Resolução CSJT nº 151, de 29 de maio de 2015, define em seu
Art. 12:
"O servidor responsabilizar-se-á por providenciar as estruturas física e tecnológica necessárias à
realização do teletrabalho."
Também mencionou a existência da Portaria GP nº 29/2003 que determina em seu Art. 14,
parágrafo único:
"Os técnicos da Secretaria de Informática não estão autorizados a efetuar manutenção ou a dar
suporte aos recursos computacionais (hardware e software) que não pertençam ao patrimônio do
Tribunal."
Após ampla discussão das possibilidades e as devidas consequências, o Desembargador Armando
se prontificou para, em nome no CSIC, discutir o assunto junto à Presidência.

. 7 Extra Pauta - Segurança nos notebooks
Aproveitando o momento de substituição de notebooks, a SETIC levou ao Comitê a discussão sobre
a segurança a ser implementada nos novos equipamentos que serão entregues aos magistrados.
Considerando os aspectos de segurança envolvidos, que já foram objeto de discussão anterior,
conforme registro da Ata nº 05/2017, o Comitê reforçou o parecer emitido anteriormente, solicitando
adicionalmente que a SETIC realize a revisão do Ato nº 10/2009 que trata do tema.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora Magda Aparecida Kersul
de Brito.

