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Extrato de Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC
Extrato da Ata nº 01/2017
Data: 21/03/2017 – 10h30 às 12h00
Local: Sala de Audiências Francisco Pugliese - 1º andar do Edifício-Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

CSIC 01
21/03/2017
2

PRESENTES
Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito, Desembargador Armando Augusto Pinheiro Pires,
Desembargadora Maria de Lourdes Antonio, Desembargadora Maria José Bighetti Ordoño Rebello, Juiz
Glauco Bresciani, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro.

ASSUNTOS DISCUTIDOS
A Desembargadora Magda Aparecida Kersul de Brito iniciou a reunião e em seguida passou a palavra
ao Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Setic para discussão dos
seguintes assuntos:
. 1 Análise de Riscos - Infraestrutura
O Diretor Márcio apresentou o "Relatório de Acompanhamento de Tratamento dos Riscos", referente
aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 e foi acordado que este relatório deve ser enviado aos
membros do Comitê bimestralmente e, em caso de necessidade, será demandada reunião específica
para esclarecimentos.
O Diretor Márcio também apresentou o relatório "Análise de Riscos 2016 - Plano de ação" que contém
o cronograma de tratamento dos riscos e a relação de riscos a serem aceitos pela instituição, com a
devida justificativa técnica para não implementação de cada item, o qual foi aprovado.
. 2 Análise de Riscos - Microinformática
Dando início a análise de riscos de microinformática, foi definida a relevância do ativo
microcomputador e notebook, para que cada controle possa ter seu grau de risco calculado.
. 3 Mensagem sobre utilização de e-mail institucional para assuntos profissionais
O diretor Márcio apresentou proposta de mensagem a ser enviada orientando magistrados e
servidores a utilizar apenas o e-mail corporativo para as atividades institucionais.
O envio da mensagem foi aprovada nos termos propostos.
. 4 Validar fluxos sugeridos para o PROAD
O Diretor Márcio explicou que o PROAD - Processo Administrativo Eletrônico, é um sistema
implantado no TRT2 com o objetivo de centralizar e padronizar o tratamento dos processos
administrativos, inclusive o fluxo da informação entre as unidades administrativas do Tribunal.
Informou que a SETIC sugeriu a inclusão de dois assuntos neste sistema, de modo a ter documentada
todas as solicitações e as devidas autorizações que envolvam os temas "Solicitações de Informações
de Ações Praticadas em Serviços de TIC (logs)" e "Solicitações para acesso a conteúdo bloqueado na
internet", apresentando em seguida os respectivos fluxos de cada processo, os quais foram
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prontamente aprovados.
. 5 Autorizações do CSIC para levantamento de logs solicitados pelos usuários
O Diretor Márcio explicou que recebeu diretriz da Presidência de que se o pedido de levantamento de
log apresentar urgência, o mesmo deve ser submetido à própria Presidência em função da agilidade
no atendimento. Os demais casos devem ser avaliados pelo CSIC.

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

. 7 Solução para acesso remoto
O Diretor Márcio explicou que foi identificada a necessidade de se regularizar os mecanismos de
acesso remoto a serem oferecidos aos servidores do tribunal, uma vez que algumas unidades
administrativas realizam atividades dependentes deste tipo de acesso.
Entendendo que este assunto é de grande relevância para a manutenção da segurança do ambiente
computacional do TRT, o Diretor Márcio questionou se deveria proceder com os estudos sobre esta
questão, o que foi imediatamente autorizado.

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

