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Extrato de Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC
Extrato da Ata no 01/2016

Data: 22/02/2016 - 15h00 às 17h00
Local: Auditório do 24º andar do Edifício-Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
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PRESENTES

Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires,
Desembargadora Maria de Lourdes Antonio,  Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello,
Márcio Nisi Gonçalves, Cristiano Munerati, Leonardo Luís Soares e Cristian Serra Vieira Pinto.

ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1  Solicitação de liberação de acesso as páginas da internet, conforme Ofício específico

Após ampla discussão, ficou decidido que o assunto será levado à avaliação da Presidência, restando à
Seção de Segurança de TI a preparação de um documento com o número de demandas recebidas,
porcentagem de atendimento e justificativas, para ser encaminhado aos membros do CSIC por e-mail.

. 2  Solicitação de liberação de acesso a sites específicos

A solicitação foi autorizada pelo CSIC.
Ficou decidido que,  em situações  similares,  quando  o uso para  o trabalho for  justificado,  a  Setic
poderá atender ao pedido sem a necessidade de discussão pelo CSIC.

. 3 Planos de Continuidade dos Serviços de Ti 

O  assunto  foi  amplamente  discutido  e  foram  aprovados  pelo  Comitê  os  planos  de  continuidade
previamente encaminhados por e-mail.

. 4 Implementação da Política de senhas  

O  Diretor  Márcio  reportou  que  o  CSIC  havia  aprovado  a  política  de  senhas  e  agora  haveria  a
necessidade de definição da forma como implementar tal política. Após detalhada explanação sobre o
atual funcionamento e as ações propostas para a migração, finalizou dizendo que uma campanha de
divulgação será preparada para orientação de todos os usuários. 
A Desembargadora Maria de Lourdes sugeriu, além da notícia na intranet, a utilização de um canal
mais direto, como, por exemplo, um comunicado a ser enviado para as Varas, Gabinetes e demais
unidades.

. 5   Auditoria

A Secretaria de Controle Interno (SCI) auditou a segurança de TI e estabeleceu o prazo de 180 dias
para cumprimento das recomendações/determinações, conforme Relatório de Auditoria nº 13/2015
da SCI apresentado na reunião aos membros do CSIC. 
O Diretor  Márcio explanou sobre as  melhorias que devem ser implementadas,  sendo que a Setic
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encaminhou considerações à SCI a respeito de alguns achados, solicitando esclarecimentos, mas que a
equipe de Segurança já está atuando para que os prazos estabelecidos sejam cumpridos.

. 6 Incidentes de segurança

Foram discutidas questões relativas aos incidentes de segurança registrados desde a última reunião.

Não restaram assuntos para inclusão na próxima pauta. A Setic poderá solicitar agendamento quando
houver temas para deliberação do CSIC. 
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