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Extrato da Ata de Reunião

Comitê de Segurança da Informação e Comunicações - CSIC
Extrato da Ata no 01/2018

Data: 22/01/2018 – 13h00 às 14h30
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, Desembargadora Maria de Lourdes Antonio, Juiz 
Glauco Bresciani, Márcio Nisi Gonçalves, Cláudia Sant'Anna Pinheiro e Leonardo Luis Soares. 

ASSUNTOS DISCUTIDOS
. 1 Validação da proposta de calendário de reuniões do CSIC em 2018

O  Diretor  Márcio  apresentou  aos  Magistrados  a  sugestão  de  calendário  para  as  reuniões 
ordinárias do Comitê em 2018. 

Desta forma, o calendário proposto foi aprovado ficando as seguintes datas de reunião pré-
agendadas:

 Reunião nº 01/2018 – 22/01/18; 
 Reunião nº 02/2018 – 26/02/18; 
 Reunião nº 03/2018 – 26/03/18; 
 Reunião nº 04/2018 – 23/04/18; 
 Reunião nº 05/2018 – 28/05/18; 
 Reunião nº 06/2018 – 25/06/18; 
 Reunião nº 07/2018 – 23/07/18; 
 Reunião nº 08/2018 – 27/08/18; 
 Reunião nº 09/2018 – 24/09/18; 
 Reunião nº 10/2018 – 22/10/18; 
 Reunião nº 11/2018 – 03/12/18.

. 2 Assinatura de artefatos de projetos relativos à revisão dos atos normativos

A Diretora Cláudia apresentou ao Comitê os artefatos "TAP - Termo de Abertura do Projeto" e 
"PGP - Plano de Gerenciamento do Projeto" referente ao projeto "CSTIC 2017 008 - Revisão do Ato GP 
nº 10/2015", para aprovação. 

Após avaliação, os membros presentes do CSIC assinaram os artefatos.

. 3 Aprovação da minuta de revisão do Ato GP nº 10/2015

Dando  andamento  ao  projeto  “CSTIC  2017  008  –  Revisão  do  Ato  GP  nº  10/2015”,  foi  
apresentada ao Comitê a minuta de revisão do Ato GP nº 10/2015, que institui a Política de Controle  
de Acesso Físico ao Datacenter e às instalações de TI no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª  
Região.

O Diretor Márcio explicou as motivações para as principais mudanças no normativo, além de 
explicar que também foram realizados ajustes de texto e nomenclatura.

Após esclarecimento de dúvidas, o Comitê aprovou a minuta apresentada.
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. 4 Aprovação da minuta de revisão do Ato GP nº 07/2015

Dando  andamento  ao  projeto  “CSTIC  2017  007  –  Revisão  do  Ato  GP  nº  07/2015”,  foi  
apresentada  ao  Comitê  a  minuta  de  revisão  do  Ato  GP  nº  07/2015,  que  institui  a  Política  de 
Armazenamento de Dados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

O Diretor Márcio explicou as motivações para as principais mudanças no normativo, além de 
explicar que também foram realizados ajustes de texto e nomenclatura.

Após esclarecimento de dúvidas, o Comitê aprovou a minuta apresentada.

. 5 Posicionamento sobre a tratativa das vulnerabilidades identificadas

Dando andamento ao assunto tratado na reunião anterior, o Diretor Márcio apresentou novo 
relatório  contendo  informações  a  respeito  do  andamento  do  tratamento  das  vulnerabilidades 
identificadas no ambiente computacional do TRT.

. 6 Mitigação de risco

Dando  andamento  ao  assunto  iniciado  na  reunião  anterior,  onde  o  Comitê  entendeu 
pertinente estimar custos e esforços para mitigação do risco apresentado no item 4.2.1 do relatório da 
análise  de risco do bimestre  setembro/outubro de 2017,  o  Diretor  Márcio apresentou ao Comitê 
relatório com os resultados iniciais deste trabalho.

Neste  relatório  estão  contidas  informações  sobre  o  risco  identificado  e  levantamento 
preliminar de custos diretos e indiretos relativos a 3 cenários para mitigação deste risco:

 Cenário 1 - Aquisição;
 Cenário 2 - Implantação com auxílio de consultoria;
 Cenário 3 - Implantação sem auxílio de consultoria.

Considerando que há previsão de uma reunião entre os Diretores de TIC dos TRTs para o início 
de fevereiro, o Diretor Márcio sugeriu levar esta questão à reunião, para saber se outros Regionais  
implantaram cenários similares e verificar a possibilidade de repasse de conhecimento sobre o tema.

Desta forma, ficou acordado que o assunto voltará a ser discutido na próxima reunião do CSIC, 
já com as informações obtidas na reunião dos Diretores de TIC.

. 7 PROAD 1

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

Considerando as informações apresentadas, o CSIC autorizou a concessão do acesso.



Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
CSIC 01 

22/01/2018
 4 

. 8 Assinatura de ata de reunião anterior

Foi coletada assinatura do Dr. Glauco na ata da reunião realizada em 16/10/2017. Desta forma, 
não restam pendências de assinaturas físicas em atas. 

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