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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Extrato da Ata da 4ª Reunião de 2022 do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (CSIC)

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 24/05/2022 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
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)

Eliana Maria Damaceno Velkis Secretaria da Corregedoria Regional (SCR)

Aquiles José Malvezzi
Diretoria Geral da Administração (DGA) / Secretaria de
Processamento e Acompanhamento de Contratos e
Licitações (SPACL)

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

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

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

Alexandre Gomes Barriento Coordenadoria de Apoio aos Serviços de TIC (CASTIC)
Cristiano Munerati Coordenadoria de Infraestrutura de TIC (CITIC)
Cláudia Sant'Anna Pinheiro Coordenadoria de Segurança de TIC (CSTIC)
Hudson Lincoln Gomes dos Santos Coordenadoria de Sistemas de TIC (CSISTIC)

Ramon Chiara
Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança Cibernética (ETIR)

Rogério Machado de Almeida Seção de Compliance de TIC (SCTIC)
Leonardo Luis Soares Seção de Gestão de Riscos e Continuidade (SGERC)
Sarah Soares de Oliveira e Sousa Seção de Sustentação das Estratégias de TIC (SSETIC)
3. DELIBERAÇÕES
Ausentes, justificadamente:

● Juiz Marcelo Donizeti Barbosa;
● Renata Aparecida Cursino Pires.
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1. Sistemas utilizados por Inativos e Pensionistas disponíveis da Internet
Foi retomada a discussão iniciada em 23/11/2021 a respeito da disponibilização na Internet de
sistemas direcionados ao público interno do TRT. Na ocasião, foi discutida que a disponibilização
dos sistemas apenas dentro da rede interna, poderia apresentar dificuldade para que
aposentados e pensionistas utilizassem o acesso por meio da VPN e a SETIC ficou encarregada de
elencar as alternativas possíveis de acesso visando este público.

A SETIC realizou estudos relacionados a cada sistema e apresentou os resultados para avaliação
do Comitê. Foram ponderadas as dificuldades apresentadas na utilização de alguns sistemas e
também as motivações que levaram às restrições pretendidas no acesso. Também foram
discutidas as alternativas possíveis de acesso à VPN.

Após discussão, ficou decidido que a SETIC poderá restringir o acesso aos sistemas utilizados
pelo público interno à rede interna do Tribunal.

Após a implementação, a SETIC acompanhará os resultados para serem apresentados ao Comitê,
momento em que será avaliada a necessidade de adequação da Política de Segurança da
Informação para explicitar que sistemas cujo público alvo seja exclusivamente interno ficarão
com acesso restrito à rede interna do TRT2.

2. Tempo de bloqueio automático das senhas
Foi retomado o assunto tratado inicialmente via e-mail, a respeito dos critérios adequados de
bloqueio de senhas para impedir ataques cibernéticos relacionados à quebra de senhas.

Foi explicado que a implantação atualmente em uso inviabiliza tecnicamente um ataque de força
bruta direcionado a algum serviço online.

Foi ponderada a sugestão do tempo do bloqueio, considerando a possibilidade de ação maliciosa
de alguém que deseja intencionalmente bloquear o acesso de outros usuários. Também foi
relatado que, até o momento, não houve casos de usuários relatando problemas relacionados a
este assunto.

Por fim, foram esclarecidos os diferentes casos de uso de um possível ataque cibernético,
diferenciando um hacker em posse da base de dados de senha tentando quebrá-las com o poder
computacional dos seus equipamentos e de um hacker tentando quebrar a senha a partir do
login em algum sistema web do Tribunal, limitado pelos controles implementados.

Após discussão, ficou decidido que será mantido o critério atualmente implementado.

3. Prova de Conceito (PoC) da solução de segurança cibernética adquirida pelo TST
O Comitê foi cientificado a respeito da demanda do CSJT para levantamento de quantitativos e
início do processo de adesão dos regionais à Ata de Registros de Preços PE 58/2021, do TST,
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referente à soluções de prevenção e auditoria para ameaças cibernéticas às bases de dados não
estruturados, centros de dados, estações de trabalho (endpoints) e proteção e controle de
acesso de usuários privilegiados (PAM).

O Comitê foi informado de que o CSJT sinalizou que arcará com os custos de implantação da
solução, e que a adesão dos regionais é altamente encorajada.

Foram explicados os benefícios esperados com a adoção da solução.

Considerando o elevado custo previsto para a solução, a SETIC realizou reuniões com a empresa
vencedora da ARP e também junto à Presidência do TRT2 para viabilizar a execução de uma
Prova de Conceito (PoC), de maneira a melhor avaliar as soluções e embasar a decisão de buscar
a adesão à ARP.

Foi esclarecido que foi elaborado e assinado termo de confidencialidade para garantir o sigilo
necessário por parte da empresa com relação às informações que terão acesso durante a
realização da PoC, e que a SETIC iniciará os trabalhos para avaliação da solução.

Por fim foi pontuado que, segundo análise da empresa vencedora da ARP, as soluções auxiliam
no atendimento dos controles previstos no Manual de Referência - Proteção de Infraestruturas
Críticas de TIC, parte componente da ENSEC-PJ. Além disso, em reunião realizada junto ao TRT-17
(Espírito Santo), que foi alvo recente de ataque cibernético de grandes proporções, o Diretor de
TIC daquele regional recomendou fortemente a adoção das soluções integrantes da Ata.

Após discussão, ficou acordado que a SETIC preencherá o DOD sobre esta contratação e enviará
ao CGovTIC por e-mail para aprovação e, após a realização da PoC, a SETIC apresentará os
resultados dos trabalhos ao Comitê para eventual autorização de adesão à ARP.

4. ENCERRAMENTO
A próxima reunião ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 21/06/2022 às 16h.

São Paulo, 24/05/2022.

5. ASSINATURA

DESEMBARGADORA MAGDA APARECIDA KERSUL DE BRITO
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