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Extrato da Ata de Reunião
Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - CSIC
Extrato da Ata no 02/2019
Data: 11/03/2019 – 16h00 às 17h40
Local: Sala de Audiências Francisco Pugliese – 1º andar do Edifcio Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região
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ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1 PROAD nº 7683/2019
A Diretora Cláudia apresentou a solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet.
Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.
. 2 PROAD nº 7305/2019
A Diretora Cláudia apresentou a solicitação de informações sobre ações pratcadas em serviços
de TIC (log de acesso).
Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a realização do levantamento
solicitado, devendo o resultado ser encaminhado para avaliação do Comitê antes do envio ao
solicitante.
. 3 PROAD nº 12452/2019
A Diretora Cláudia apresentou a solicitação de informações sobre ações pratcadas em serviços
de TIC (log de acesso).
Considerando as informações apresentadas, o CSIC não autorizou a realização do
levantamento solicitado.
. 4 Termos de Classifcação da Informação
O Diretor Márcio explicou que a SETIC, visando atender ao disposto no Ato GP nº 30/2014, que
estabelece diretrizes e critérios de classifcação de informações conforme grau de importância,
critcidade e sensibilidade, está buscando classifcar as informações geradas na Secretaria.
Desta forma, apresentou ao CSIC os Termos de Classifcação da Informação elaborados.
O Comitê anuiu com a classifcação dessas informações como sigilosas, solicitando que os Termos de
Classifcação da Informação apresentados sejam encaminhados à Presidência.
. 5 Artefatos do Projeto de Revisão do Ato GP nº 31/2017
Dando contnuidade a revisão dos Atos Normatvos de Segurança da Informação, conforme disposto
no Ato GP nº 28/2012, a Diretora Cláudia informou que foi iniciada a revisão do Ato GP nº 31/2017
que estabelece regras de conexão de notebooks à rede do TRT.
A Diretora Cláudia apresentou ao Comitê o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e Plano de
Gerenciamento de Projeto (PGP), explicando tratar-se do Ato que estabelece que os detentores de
notebook devem, uma vez por mês, conectá-lo à rede do Tribunal para receber as atualizações de
software necessárias e solicitou que as sugestões sejam encaminhadas por e-mail para posterior
compilação.
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A servidora Maria Inês sugeriu a possibilidade de uma mensagem aparecer na tela para relembrar o
usuário da necessidade imposta pelo Ato. A SETIC verifcará a viabilidade de implementação da
sugestão.
Após avaliação, os membros do CSIC aprovaram os artefatos apresentados e solicitaram que a SETIC
providencie ampla divulgação sobre a observância deste Ato.
. 6 Segurança nos notebooks e microcomputadores
Considerando que não havia tempo sufciente para esgotar o assunto, o item foi postergado para a
próxima reunião.
O juiz Móises apresentou as sugestões de programas a serem instalados nos notebooks para que a
SETIC providencie a homologação.
O juiz Moisés também reforçou aos demais membros do Comitê, que encaminhem as sugestões de
outros programas para serem eventualmente instalados nos notebooks.
. 7 Extra-Pauta - Filtro de Conteúdo
O Diretor Márcio explicou sobre a categorização que a ferramenta de fltro de conteúdo (proxy) faz em
relação aos sites acessados, sendo algumas categorias liberadas e outras bloqueadas, e que, diante do fato
do TRT2 ter adquirido uma nova ferramenta em conjunto com o novo frewall, há a necessidade do CSIC,
em reunião futura, revalidar as liberações dessas categorias. A Diretora Cláudia informou que já foi
realizado um trabalho de construção de equivalência entre as categorias da solução nova com a solução
atual, de forma a facilitar a revalidação pelo Comitê.
O Juiz Moisés solicitou que esse trabalho fosse enviado por e-mail para que os membros do Comitê
possam adiantar as considerações a serem feitas oportunamente.

