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1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda 6ª Ata de Reunião do Comitê de
Governança de Segurança da Informação

Nº da
ATA

006

Assunto da ATA PROAD 14069/2021 - Resolução CNJ
396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional
de Segurança Cibernética do Poder Judiciário
(ENSEC-PJ); PROAD 12227/2021 - Incidente
de vulnerabilidade envolvendo o sistema
informatizado conhecido como SIABI,
utilizado pela Biblioteca do Tribunal e PROAD
20334/2021 - Aplicação do questionário para
apuração do Índice de Governança, Gestão e
Infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Poder Judiciário
(iGovTIC-JUD 2021)

Data 22/09/2021

Local Google Meet - Remota Horário 14:00 às 15:00

2. PARTICIPANTES

Nome Área

Lúcia Zimmermann Juíza Auxiliar da Presidência

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser Diretor-Geral

Paulo Eduardo de Almeida Secretário-Geral Judiciário

Adriana Martorano Amaral Corsetti Secretária-Geral da Presidência

Carlos de Carvalho Júnior Assessor de Segurança e Transporte

Herbert Wittmann Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações

Adilson Sérgio Bertoldo Junior Servidor da Corregedoria Regional

Helen da Silva Paes de Souza Servidora da Assessoria de Gestão Estratégica

3. PAUTA DA REUNIÃO

1. PROAD 14069/2021 (relacionado aos PROADs 827/2021 e 19695/2019) - Resolução
CNJ 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder

Documento 22 do PROAD 12227/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.FVNY.TTHT:
https://proad.trt15.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml
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Judiciário (ENSEC-PJ) e revogou as Resoluções CNJ nº 360/2020; nº 361/2020 e nº
362/2020 - Plano de auditoria / Plano Anual de Atividades 2021 - Segurança da
Informação em andamento - Conhecimento de assuntos correlatos e que aguardam
finalização para juntada ao plano;

2. PROAD 12227/2021 - Incidente de vulnerabilidade envolvendo o sistema
informatizado conhecido como SIABI, utilizado pela Biblioteca do Tribunal. - Após
contato com a empresa responsável pelo sistema, a SETIC informou (docs. 17 e 19)
que o acesso ao SIABI foi restabelecido aos usuários em 30/7/2021. O PROAD então
voltou para nova manifestação do Comitê de Segurança da Informação e

3. PROAD 20334/2021 - Aplicação do questionário para apuração do Índice de
Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Poder Judiciário (iGovTIC-JUD 2021) - Atualmente está com o Comitê de Governança
de TIC, mas aguarda manifestação também do Comitê de Segurança da Informação.

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Juíza Auxiliar da Presidência, Lúcia Zimmermann, agradeceu a presença de todos e iniciou a
reunião para tratar dos assuntos propostos, que foram elencados a seguir:

1. PROAD 14069/2021 - Resolução CNJ 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de
Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ):

A Magistrada ressaltou que o referido Processo Administrativo trata da Resolução CNJ nº
396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário e
revogou as Resoluções CNJ nº 360/2020; nº 361/2020 e nº 362/2020.

Em seguida, o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações, Herbert Wittmann,
esclareceu que, após análise, verificou que a Res. CNJ nº 396/21 dispõe sobre a criação de
uma estrutura organizacional para o tratamento das questões relativas à Segurança da
Informação, não se tratando da revisão do Plano de Ação elaborado em virtude das
Resoluções CNJ nº 360/2020; nº 361/2020 e nº 362/2020, como anteriormente discutido.

O Secretário mencionou que a estruturação proposta pela Res. CNJ nº 396/21 compreende,
entre outros aspectos, a instituição de um Comitê de Governança de Segurança da
Informação, de uma Lotação subordinada à Presidência do Tribunal com competência para
tratar da Segurança da Informação e a Nomeação de um Responsável pelo tema, tal como
ocorreu com a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Desse modo, sugeriu que a partir da
criação dessa estrutura sejam traçados planos de ações para cumprir as diretrizes previstas
na citada Resolução.

Nesse sentido, o Diretor-Geral, Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser, destacou que o
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normativo prevê a criação de unidades, com vínculos e atribuições específicas, o que exigirá
alteração no Organograma da Instituição. Assim, sugeriu que fossem encaminhados ao grupo
responsável pelos estudos relativos à Resolução CNJ nº 296/21, que trata da Estruturação do
Judiciário Trabalhista, os apontamentos necessários para a implementação da Res. CNJ nº
396/21.

O Secretário Herbert Wittmann salientou que algumas iniciativas sobre o tema já vêm sendo
desenvolvidas e citou, como exemplo, o levantamento de informações, realizado pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC, para elaboração de uma
Comissão, que ficará responsável pelos assuntos relativos às Crises Cibernéticas.

Relativamente às iniciativas, a Juíza Lúcia Zimmermann salientou que o Tribunal publicou,
recentemente, um normativo alterando a nomenclatura do presente Comitê, que passou a
ser denominado Comitê de Governança de Segurança da Informação. Ressaltou, ainda, a
importância da conclusão do estudo realizado pela SETIC acerca da criação de uma Comissão
ou Grupo de Trabalho para acompanhamento do tema citado, tendo em vista os ataques
cibernéticos noticiados recentemente.

O Secretário Herbert Wittmann informou que na próxima reunião será realizada a indicação
dos membros que comporão o respectivo grupo.

Sobre a estrutura organizacional, a Comissão deliberou que será elaborada, pela
Diretoria-Geral, uma análise constando quais unidades deverão ser criadas, quais os vínculos,
bem como suas respectivas competências, conforme descrito na Res. CNJ nº 396/21. O
documento será apresentado na próxima reunião e, posteriormente, deverá ser
encaminhado ao Grupo de Coordenação destinado à implementação da Res. CNJ nº 296/21,
para inclusão no Organograma do Tribunal.

A pedido da Juíza Lúcia Zimmermann, a Secretária- Geral da Presidência, Adriana Martorano
Amaral Corsetti, confirmou que o Comitê de Governança de Segurança da Informação, foi
publicado por meio do Ato Regulamentar GP nº 09/21 e seguiu as diretrizes previstas pela
Res. CNJ nº 396/21.

2. PROAD 12227/2021 - Incidente de vulnerabilidade envolvendo o sistema informatizado
conhecido como SIABI, utilizado pela Biblioteca do Tribunal.

Em relação ao tema abordado, o Secretário Herbert Wittmann explicou que a empresa
responsável pelo SIAB liberou uma versão mais segura do sistema e dessa forma o acesso foi
restabelecido aos usuários do TRT-15, assim como ocorreu em outros Regionais.

3. PROAD 20334/2021 - Aplicação do questionário para apuração do Índice de Governança,
Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
(iGovTIC-JUD 2021)
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O Secretário Herbert Wittmann informou que o questionário de apuração do Índice de
Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC - iGovTIC-JUD 2021 foi encaminhado ao CNJ, no
prazo estipulado. Esclareceu, ainda, que as questões de competência do presente Comitê
foram anotadas de acordo com apontamentos efetuados por e-mail.

Por último, o Secretário Herbert Wittmann comunicou que respondeu, por ordem da
Presidência do TRT-15, a um questionário, aplicado pelo Tribunal de Contas da União - TCU,
na temática da Segurança Cibernética. Afirmou que o levantamento foi respondido
tempestivamente e que, ao final, recebeu a informação de que o TRT-15 encontra-se na fase
“inicial” em relação ao assunto mencionado.

Desse modo, a Juíza Auxiliar da Presidência, Lúcia Zimmermann, agradeceu a participação de
todos e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por Helen da Silva Paes de Souza Data 22/10/2021

Revisada por Lúcia Zimmermann - Juíza Auxiliar da Presidência Data 26/10/2021

Divulgada por email em Data novembro/
2021

Considerada aprovada em Data 26/11/2021
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