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Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC
Extrato da Ata no 05/2017

Data: 16/10/2017 – 13h00 às 14h00
Local: Auditório - 24º andar do Edifício-Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações 
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PRESENTES

Desembargadora  Magda  Aparecida  Kersul  de  Brito,  Desembargador  Armando  Pires,  Juiz  Glauco 
Bresciani, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro.

ASSUNTOS DISCUTIDOS

. 1 Aprovação da minuta de revisão do Ato GP nº 09/2015 

Dando  andamento  ao  Projeto  CSTIC  2017  006  -  Revisão  do  Ato  GP  nº  09  -  2015,  foi 
apresentado  ao  Comitê,  a  minuta  de  revisão  do  Ato  GP  nº  09/2015,  que  institui  a  Política  para 
descarte seguro de mídias de armazenamento de dados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região.

Foram discutidas as alterações do ato e a minuta foi aprovada pelos membros do CSIC.

. 2 Aprovação da minuta de revisão do Ato GP nº 28/2012 

Dando andamento ao Projeto CSTIC 2017 001 - Revisão do Ato GP nº 28-2012, foi apresentada 
ao  Comitê  a  minuta  de  revisão  do  Ato  GP  nº  28/2012,  que  institui  a  Política  de  Segurança  da 
Informação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

 Foram apresentadas as alterações do ato e considerando a relevância do tema e a quantidade 
de alterações sugeridas, o Comitê definiu por fazer uma análise detalhada da minuta apresentada e na  
próxima reunião voltar a discutir o assunto. 

. 3 PROAD1

Diretora Cláudia apresentou a ficha de solicitação de acesso a conteúdo bloqueado na Internet 
recebida através do PROAD.

O Comitê entendeu pertinente a justificativa apresentada e deliberou pelo deferimento da 
solicitação.

A Diretora Cláudia informou que,  em 2012,  houve autorização da Presidência do TRT para 
liberação  de  acesso  a  uma  das  categorias  solicitadas  neste  PROAD  para  o  Diretor  da  unidade, 
entretanto, depois disto houve novos pedidos de liberação para outros servidores da Secretaria e o 
acesso foi concedido sem a respectiva autorização, uma vez que o documento de 2012 é exclusivo 
para o Diretor da unidade.

Foi apresentado ao CSIC a relação de servidores que possuíam acesso liberado e questionado 
sobre a permanência desta liberação. O CSIC determinou que estas liberações devem ser retiradas e,  
caso a área julgue pertinente, é necessário abertura de novo PROAD para avaliação, uma vez que a  
solicitação de 2012 era anterior a criação do Comitê e não incluía todos os servidores relacionados.
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. 4 Análise de Risco 

O Diretor Márcio apresentou ao CSIC o relatório do bimestre julho/agosto de 2017 referente ao 
tratamento dos riscos identificados no ambiente computacional do TRT.

Foram apresentados os controles a serem aceitos referente ao período, bem como a devida 
justificativa para aceitação de cada um deles.

Após os devidos esclarecimentos, o Comitê decidiu pela aceitação dos riscos elencados no 
Capítulo 4 do relatório.

. 5 Segurança de Microcomputadores 

Aproveitando o momento de substituição de microcomputadores, a SETIC levou ao Comitê de 
Tecnologia  da  Informação  (CTI)  a  discussão  sobre  a  segurança  a  ser  implementada  nos  novos  
microcomputadores. 

Considerando os riscos de segurança envolvidos na decisão, o CTI determinou que o assunto 
fosse analisado pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações, para posterior deliberação.

O CSIC analisou o relatório apresentado e emitiu parecer sobre o tema, que será encaminhado 
ao CTI.

. 6  Extra Pauta - PROAD2

O Comitê de Segurança da Informação e Comunicações analisou a solicitação de informações 
sobre ações praticadas em serviços de TIC (log) recebida através do PROAD e encaminhada por e-mail 
anteriormente e deliberou, por ora, pelo indeferimento do pedido formulado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada pela Desembargadora  Magda Aparecida 
Kersul de Brito.
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