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Extrato de Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC
Extrato da Ata no 02/2016

Data: 10/05/2016 – 16h30 às 18h00
Local: Sala de Audiências Francisco Pugliese - 1º andar do Edifício-Sede

Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
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PRESENTES

Desembargador  Armando  Augusto  Pinheiro  Pires,  Desembargadora  Maria  José  Bighetti  Ordoño
Rebello, Márcio Nisi Gonçalves, Cristiano Munerati e Leonardo Luís Soares.

ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1 Validação do preenchimento do Relatório iGov TI do TCU 

O Diretor Márcio Nisi explicou que o Relatório iGov TI é preparado pelo TCU e deve ser preenchido
bienalmente. O objetivo é avaliar a Governança em Tecnologia da Informação nos órgãos da Justiça
Federal. Os resultados mostram que houve considerável evolução no tocante ao tema segurança da
informação.
A Desembargadora  Maria  José  Bighetti parabenizou os  trabalhos,  ressaltando que houve  avanços
significativos. O relatório preenchido foi validado pelo Comitê.

. 2 Ofício referente bloqueio de acesso as páginas da internet

Iniciado  assunto  na  reunião  anterior,  o  Desembargador  Armando  noticiou  que  conversou  com  a
Presidente do Tribunal e se comprometeu a elaborar a resposta ao demandante.

. 3 Definição do escopo da próxima análise de riscos

Indagado pela Desembargadora Maria José Bighetti, o Chefe da SSTI, Leonardo Soares, esclareceu que
se faz necessário definir o escopo da próxima análise de riscos do ambiente computacional.
O Diretor Márcio disse que a primeira ação foi concluída em 2013 e que se trata de um trabalho
contínuo, que deve ser feito periodicamente. 
Foi acolhida, pelo Comitê, a definição do escopo sugerida pela Setic.

. 4 Problema com rede Novell/salas de sessão 

A Desembargadora Maria José Bighetti noticiou que o sistema Sisas está menos instável e questionou
se  a  Setic havia  feito  alguma intervenção,  ocasião  em que o  Diretor  Márcio reportou que  foram
adotadas algumas ações que resultaram em melhorias na infraestrutura. 

. 5 Revisão do Processo de Gestão de Incidentes de Segurança 

O novo processo de gestão de incidentes de segurança foi apresentado e aprovado pelo CSIC.
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. 6 Incidentes  de  segurança                                                  
Foram discutidas questões relativas aos incidentes de segurança registrados desde a última reunião.

. 7 Demanda de acesso ampliado à internet

O assunto foi discutido e o Comitê decidiu que o pedido deve ser atendido, desde que seja feito pela
magistrada  responsável  pela  unidade.                                              

. 8 Demanda  para  acesso  a  site  específico                                                   
O assunto foi discutido e o Comitê autorizou a liberação. 

. 9 Informação sobre planos de continuidade

O  assunto  foi  amplamente  discutido  e  foram  aprovados  pelo  Comitê  os  planos  de  continuidade
previamente encaminhados por e-mail.

. 10 Confidencialidade das Atas de Reuniões do CSIC publicadas no DOE

Foi aprovado que, a partir de 2016, será elaborada ata resumida para publicação e outra ata com o
texto integral, versão esta que ficará em regime de sigilo.

Não restaram assuntos para inclusão na próxima pauta. A Setic poderá solicitar o agendamento da
próxima reunião quando houver temas para deliberação do CSIC. 
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