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Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - CSIC
Extrato da Ata no 03/2019
Data: 03/07/2019 – 14h30

Local: Auditório – 24º andar do Edifício Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1 Assuntos com deliberações prévias do Grupo de Trabalho em reunião de 04 e 05/06/2019

Márcio Nisi apresentou os itens que foram discutidos na reunião do Grupo de Trabalho (GT) 
em 04 e 05/06/2019. 

Explicou que, conforme listado a seguir, foi mantida a numeração de cada item de acordo com 
a  respectiva  ata  de  reunião  do  Grupo  de  Trabalho,  onde  constam  também  o  detalhamento  e  a 
deliberação prévia item a item.

14 Assuntos relacionados ao Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC):
14.1 Categorias do Proxy;
14.4 Análise de Riscos.

O Comitê  decidiu  pela  convalidação das  deliberações  efetuadas  pelo Grupo de Trabalho e 
solicitou que uma cópia da respectiva ata de reunião do GT fosse apensada à ata da presente Reunião 
do Comitê.

. 2 Planilha de representantes de negócio

Márcio Nisi apresentou o tema explicando que após análise pelo GT, alguns ajustes na planilha 
de  representantes  de  negócio  foram  solicitados  à  SETIC,  restando  pendente  a  validação  da 
responsabilidade pelo Macrosserviço SAP.

Após a devida análise, o Comitê convalidou as designações apresentadas e deliberou que a 
designação faltante pelo Macrosserviço SAP seja definida pelo GT.

. 3 Ato GP 31/2017 - Conexões de notebooks

Márcio Nisi  apresentou a minuta da nova norma e Cláudia Pinheiro detalhou as principais 
alterações propostas e as mudanças ocorridas após a apreciação pelo GT.

Dr. Moisés ponderou a respeito da necessidade de ampla divulgação dos procedimentos a serem 
feitos, incluindo manuais e tutoriais explicitando a sua importância.

Após os debates o Comitê anuiu pela aprovação, após a realização de alguns ajustes, do novo texto 
proposto.

. 4 Liberação de acesso ao ambiente de homologação do PJe

Márcio  Nisi  explicou  as  características  da  demanda  proveniente  da  Procuradoria  Geral  do 
Estado (PGE)  devido ao  Acordo de cooperação entre  o Tribunal  e  a  PGE para  implementação do 
Modelo  Nacional  de  Interoperabilidade,  ressalvando  que  o  desenvolvimento  necessário  para  a 
integração dependeria da atuação de empresa contratada pela PGE no ambiente de homologação do 
PJe.

Considerando os riscos envolvidos, o Comitê solicitou que a SETIC encaminhe por e-mail toda a 
documentação envolvendo o tema, para a devida análise e posterior deliberação por e-mail.
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