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Extrato de Ata da 1ª Reunião de 2021 do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação
  1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data: 26/01/2021 Hora: 16h30 Local: Sala de videoconferência da SETIC
  Tipo de reunião: Ordinária
  2. PARTICIPANTES

Nome Cargo / Lotação
Magda Aparecida Kersul de Brito Desembargadora do Trabalho
Heloísa Menegaz Loyola Juíza Auxiliar da Presidência
Jorge Batalha Leite Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Administrativa
Edilson Soares de Lima Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Judicial
Marcelo Donizeti Barbosa Juiz Auxiliar da Corregedoria
Moisés dos Santos Heitor Juiz Titular de Vara do Trabalho
Oswaldo Jose Costa da Silva Leme Secretaria Geral da Presidência
Maria Inês Ebert Gatti Secretaria da Vice-Presidência Administrativa
Leandro Pereira Pedro Secretaria da Corregedoria Regional

Aquiles Jose Malvezzi
Diretoria Geral da Administração/Secretaria de
Processamento  e  Acompanhamento  de
Contratos e Licitações

Renata Aparecida Cursino Pires Secretaria  de  Coordenação  Orçamentária  e
Financeira

Marcio Nisi Gonçalves Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação

Alexandre Gomes Barriento Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC
Gustavo Rezende Montesino Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
Hudson Lincoln Gomes dos Santos Coordenadoria de Sistemas de TIC
Cláudia Sant’Anna Pinheiro Coordenadoria de Segurança de TIC

Ricardo Alex Serra Viana Coordenadoria  Apoio  ao  Planejamento  e  à
Governança de TIC

Márcio Vinícius Gimenes Milan Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos
Leonardo Luis Soares Seção de Gestão de Riscos e Continuidade
Rogério Machado de Almeida Seção de Compliance de TIC

Almir Storck Nunes Coordenadoria de Apoio ao Planejamento e à
Governança de TIC

  3. DELIBERAÇÕES
1. Resoluções CNJ a respeito de incidentes cibernéticos
A SETIC apresentou ao Comitê  as  ações  que mapeou para elaborar  o  plano de ação para  a
implantação dos Protocolos de Gerenciamento de Crises Cibernéticas, Prevenção a Incidentes
Cibernéticos e Investigação para Ilícitos Cibernéticos, conforme determinado pelas Resoluções
CNJ 360, 361 e 362/2020, respectivamente. Foram discutidas as responsabilidades e se o escopo
das ações previstas seria de iniciativa da SETIC, bem como alguns detalhes sobre a composição
mais adequada para o Comitê de Crises Cibernéticas, o formato a ser adotado para o plano e
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quais situações seriam consideradas como crises.

Após ampla discussão, ficou decidido que: 
• O CSIC  buscará contato com a Presidência para definir o Comitê de Crises Cibernéticas,

considerando um grupo pequeno de integrantes, que contará com apoio de especialistas
das áreas previstas no normativo do CNJ conforme cada situação de crise exigir; 

• O plano  de  ação  deve  ser  elaborado  sob  a  ótica  da  tecnologia  da  informação,
considerando este ser o tema central dos normativos elaborados; 

• A  SETIC  e  a  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e  Projetos  discutirão  uma  proposta  de
formato para o plano;

• A SETIC aprimorará este plano de ação,  encaminhando nova versão para apreciação do
Comitê até  o dia  05/02/2021,  para que seja discutido na próxima reunião do Comitê,
prevista para o dia 08/02/2021.

2. Implementação de controle de segurança para mitigação de vulnerabilidade
A SETIC  informou que,  durante  a  execução  dos  testes  externos  de  invasão  contratados,  foi
identificado vulnerabilidade conhecida.

Neste contexto, foi questionado se a SETIC deve adotar, por padrão, a ativação deste recurso,
que representa um ganho importante na segurança das informações trafegadas, ainda que tenha
o risco de tornar o sistema indisponível em determinadas situações.

Após discussão sobre o tema,  ficou decidido que o recurso pode ser  habilitado por padrão,
devendo ser desativado apenas em casos pontuais de problema de acesso.

3. Diretrizes de Segurança
Discussão do assunto foi adiada.

4. PROADS
Foi  discutida a forma de trabalho adequada para tratamentos dos PROADs,  considerando as
interações com o Comitê por e-mail e o calendário de reuniões.

Após a discussão, foi definido que os  PROADs serão encaminhados por e-mail ao Comitê, que
deverá responder em até 5 dias úteis.  Após o decurso deste prazo, as decisões respeitarão a
maioria dos votos relativos ao tema. Também foi acordado que a SETIC enviará comunicação via
WhatsApp para notificar os integrantes do Comitê sobre o envio da demanda e também um
lembrete no último dia de prazo de cada PROAD.

Os PROAD pendentes serão encaminhados ao CSIC via e-mail para avaliação. 
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5. Presença de links em e-mails enviados
O Comitê foi informado de que alguns e-mails automáticos enviados pela ferramenta utilizada
para o gerenciamento de chamados, fazem uso de links do tipo “clique aqui”, o que pode gerar
confusão ou suspeita dos usuários, considerando que este tipo de link é utilizado com frequência
em e-mails maliciosos, que buscam enganar os destinatários para obtenção de dados pessoais
ou vantagens financeiras. 

Foi  questionado  se  a  SETIC  deve  empregar  esforços  para  configuração  das  suas  mensagens
eletrônicas para evitar o uso de links no texto das mensagens.

Considerando ainda que os e-mails enviados geralmente são esperados pelos usuários, uma vez
que essas mensagens são enviadas após aberturas de chamados, o Comitê decidiu que a SETIC
não precisa restringir à inclusão de links nas mensagens institucionais e que deve continuar os
esforços nas ações relativas à conscientização dos usuários sobre o tema.

6. Uso de equipamentos com sistema operacional atualizado
Foi explicado ao Comitê sobre as atualizações disponíveis para os equipamentos em uso. Em
janeiro de 2020, havia um grupo de notebooks em posse dos magistrados que optaram por não
trocar de equipamento mas, durante a pandemia, para atender ao aumento da demanda de
equipamentos  de  TIC  para  viabilizar  o  teletrabalho,  foi  autorizada  a  distribuição  de  mais
equipamentos iguais a estes, bem como a configuração das regras de conexão à VPN de maneira
que equipamentos pessoais ou corporativos possam acessar o ambiente computacional do TRT. 

Desta forma, o Comitê foi informado que o ingresso de equipamentos na rede do TRT2 sem as
devidas  correções  de  segurança  no  sistema  operacional  apresenta  risco  ao  ambiente
computacional. 

A  SETIC  informou  também  que,  além  dos  notebooks,  existem  microcomputadores  cujo
cronograma de substituição por equipamentos do tipo “mini PC” foi impactado pela pandemia. 
Após discussão, ficou decidido que a SETIC traçará os cenários possíveis para a substituição ou
fornecimento de novos  equipamentos,  considerando a  logística  e  os  custos  estimados,  para
apresentar na próxima reunião do Comitê, de maneira que a primeira etapa deste trabalho seja
a troca dos equipamentos dos Desembargadores, o que viabilizará a troca dos notebook dos
Magistrados  de  1°  Grau.  Foi  definido  que,  neste  momento,  as  configurações  das  regras  de
conexão à VPN devem ser mantidas.

  4. ENCERRAMENTO
Em virtude do prazo imposto pelo CNJ para envio dos planos de ação relativos a incidentes
cibernéticos, foi acordado que haverá reunião extraordinária do Comitê no dia 08/02/2012, às
16h00. 

São Paulo, 26/01/2021
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  5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO
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