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Extrato de Ata da 3ª Reunião de 2021 do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação
(CSIC)

  1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 23/02/2021 Hora: 16h 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 José Costa da Silva Leme Secretaria Geral da Presidência (SGP)
Maria Inês Ebert Gatti Secretaria da Vice-Presidência Administrativa (SVPA)
Leandro Pereira Pedro Secretaria da Corregedoria Regional (SCR)

Renata Aparecida Cursino Pires Secretaria  de  Coordenação  Orçamentária  e
Financeira (SCOF)

Márcio Vinícius Gimenes Milan Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)

Marcio Nisi Gonçalves Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação (SETIC)

Alexandre Gomes Barriento Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC (CASTIC)
Cristiano Munerati Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)
Alexandre Aguena Arakaki Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)
Cláudia Sant’Anna Pinheiro Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)

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

Leonardo Luis Soares Seção de Gestão de Riscos e Continuidade (SGERC)
Rogério Machado de Almeida Seção de Compliance de TIC (SCTIC)
Sarah Soares de Oliveira e Sousa Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)

  3. DELIBERAÇÕES
Foi justificada a ausência do Sr. Rômulo Borges Araújo - Diretor Geral da Administração.

1. Definição para atendimento das Resoluções CNJ
Foi explicado ao Comitê que atualmente há uma relação de serviços críticos, contendo alguns
sistemas de TIC indicados pelo próprio comitê na gestão anterior. Considerando o amplo escopo
das ações previstas no plano de ação para atendimento às Resoluções do CNJ sobre incidentes
cibernéticos, foi sugerido ao Comitê a elaboração de uma lista de atividades para o TRT2, a partir
da qual a SETIC realizaria o mapeamento de quais sistemas de TIC suportam estas atividades, de
maneira a auxiliar na priorização das atividades e elaboração dos controles necessários para a
gestão de crises cibernéticas.
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Foi esclarecida ao Comitê a arquitetura do sistema PJe. Desta maneira, a depender das atividades
que forem consideradas,  alguns satélites que suportam essas  atividades podem também ser
considerados neste trabalho.

Foi  pontuada  a  relevância  de  algumas  atividades  administrativas,  como  por  exemplo  as
relacionadas a pagamentos ou aos processos que tramitam no sistema PROAD, que tratam de
temas diversos e que são imprescindíveis ao funcionamento do órgão.

Também foi  pontuada a relevância das atividades relacionadas à comunicação com o público
interno e externo durante uma situação de crise cibernética.

Após ampla discussão, ficou decidido quais atividades serão consideradas para atendimentos das
resoluções do CNJ.

Ficou acordado que, com base nesta lista de atividades, a SETIC realizará o mapeamento de todos
os sistemas e módulos que as suportam. 

Para auxiliar na priorização dentre as atividades, a SGEP sugeriu a utilização de uma técnica de
análise chamada “Matriz GUT”, que avalia a gravidade, a urgência e a tendência de melhora ou
piora para cada atividade.

Ficou  acordado que a  SETIC  elaborará  uma primeira  versão da  planilha  de acordo com esta
técnica,  em conjunto com quem conhece melhor cada atividade elencada, e compartilhará o
conteúdo para avaliação do Comitê. 

2. Diretrizes de segurança
Em virtude do tempo necessário para discussão dos outros assuntos, este item não foi tratado
nesta reunião.

3. Aplicação de geração de senha provisória
Em virtude do tempo necessário para discussão dos outros assuntos, este item não foi tratado
nesta reunião.

4. Alteração de configuração de rede
Em virtude do tempo necessário para discussão dos outros assuntos, este item não foi tratado
nesta reunião.

5. Decisões pré-aprovadas de PROADs
A SETIC informou que é necessário validar se as demandas pré-aprovadas avaliadas em gestões
anteriores  do  Comitê  continuam  válidas.  Foi  apresentada  a  lista  de  demandas  contendo  as
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solicitações anteriores.
O Comitê entendeu necessário discutir o item “7) Liberações para capacitação de servidores,
com a devida anuência dos responsáveis  das unidades – cursos gratuitos ou adquiridos pelo
próprio  requisitante”.  Após ampla discussão,  foi  decidido que as  solicitações  continuarão pré
aprovadas,  uma  vez  que  não  há  impacto  significativo  em  custos  de  infraestrutura  nem  em
segurança  da  informação  para  o  tribunal,  desde  que  o  gestor  da  unidade  requisitante  seja
informado  a  respeito  de  critérios  que  deve  levar  em  consideração  ao  prosseguir  com  a
solicitação. 

Para subsidiar a definição destes critérios, a SVPA encaminhará extrato da Res. CSJT 196/2017
que dispõe sobre o Adicional de Qualificação.

Ficou decidido que o entendimento sobre os itens de 1 a 8,  relacionados a seguir,  deve ser
mantido. Os demais itens serão enviados por e-mail para análise do Comitê via fluxo rápido.

1) Todos os acessos de internet solicitados por servidores da SETIC devem ser autorizados pelo
respectivo Diretor de Coordenadoria; 
2) Pedidos de log para os servidores da SETIC com o objetivo de investigar e resolver problemas
de performance ou funcionamento dos serviços e sistemas de TIC;
3) Liberações de links que sejam mencionados em notícias ou Bom dia TRT; 
4)  Liberação  de  sites  para  os  servidores  da  SECOM,  desde  que  a  justificativa  seja  para  o
monitoramento de notícias; 
5) Liberação de redes sociais para os servidores da SECOM para manutenção das contas do TRT;
6) Liberações para capacitações adquiridas pelo TRT2; 
7)  Liberações  para  capacitação  de  servidores,  com  a  devida  anuência  dos  responsáveis  das
unidades - cursos gratuitos ou adquiridos pelo próprio requisitante; 
8) Solicitação acesso para links e vídeos utilizados em treinamentos oferecidos pela EJUD.

  4. ENCERRAMENTO
A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 23/03/2021 às 16h.

São Paulo, 23/02/2021
  5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO
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