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1. IDENTIFICAÇÃO DA ATA

Nome da Demanda 8ª Ata de Reunião do Comitê de
Governança de Segurança da Informação

Data 16/12/2021

Local Google Meet - Remota Horário 15h às 16h

2. PAUTA DA REUNIÃO

1. PROAD 14069/2021 - Resolução CNJ 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de
Segurança Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ) - Informações da Diretoria-Geral
sobre os estudos acerca de quais unidades deverão ser criadas, quais os vínculos, bem como
suas respectivas competências, conforme descrito na Res. CNJ nº 396/21.

3. PARTICIPANTES

Nome Área

Lúcia Zimmermann Juíza Auxiliar da Presidência

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser
(ausência justificada)

Diretor-Geral

Paulo Eduardo de Almeida Secretário-Geral Judiciário

Adriana Martorano Amaral Corsetti Secretária-Geral da Presidência

Iara Cristina Gomes Assessora de Gestão Estratégica

Vlademir Nei Suato (ausência justificada) Secretário da Corregedoria Regional

Carlos de Carvalho Júnior Assessor de Segurança e Transporte

Herbert Wittmann Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicações

Elis Meire da Silva Neves Assessoria de Gestão Estratégica

4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS ABORDADOS

A Excelentíssima Juíza Auxiliar da Presidência, Lúcia Zimmermann, cumprimentou todos os
participantes e iniciou a reunião para tratar do assunto referente ao PROAD 14069/2021,
referente à Resolução CNJ 396/2021, que instituiu a Estratégia Nacional de Segurança
Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ).
A magistrada destacou aos membros do Comitê e, em especial, ao Secretário de Tecnologia
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da Informação e Comunicações que a redesignação da reunião para a presente data ocorreu
em razão da falta de respostas, há duas semanas, pela SETIC.

O Secretário Herbert pontuou que quanto ao PROAD 14069/2021 é necessário que sejam
criadas estruturas, no Tribunal, ligadas à Presidência com a finalidade de tratar dos temas
relacionados à cibersegurança. Acrescentou que essas informações já constam do expediente
inserido nesse PROAD.
Disse, ainda, que há despacho do Diretor-Geral Adlei, solicitando à SETIC detalhamento sobre
a estrutura necessária para a criação dessas unidades e os respectivos cargos para que,
posteriormente, sejam analisados pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Em continuidade, o Secretário Herbert informou que consultou o Diretor-Geral sobre a
viabilidade de reunir o PROAD 14069/2021 ao Proad que trata da Resolução CSJT 296/2021,
a fim de que as duas resoluções sejam atendidas, assim que aprovada a proposta de
reestruturação do organograma do Tribunal.

A Juíza Auxiliar da Presidência, Lúcia Zimmermann salientou que a dúvida quanto ao tema
referia-se à pendência de manifestação, pela SETIC, desde o despacho do Diretor Geral de
03/12/2021, para retorno do proad à SETIC, sendo que desde essa data não há registro de
manifestação da SETIC. A magistrada ressaltou que já foram realizadas três reuniões para
tratar do tema sem deliberação sobre o assunto.

Nesse momento, o Secretário, Herbert, ponderou que além dos assuntos concernentes à
reestruturação do organograma do Tribunal, também havia se comprometido a propor
criação temporária de Equipe de Tratamento de Respostas a Incidentes - ETRI, até que seja
formalizada a estrutura das unidades a serem criadas. Disse também, que a SETIC elaborou
uma minuta de ato da Presidência para instituir essa equipe de tratamento de segurança,
inclusive com a sugestão de nomes para sua composição.

A Juíza Lúcia Zimmermann esclareceu que o PROAD 14069/2021 encontra-se em fase mais
avançada e que a questão pendente - relativa a indicação dos nomes para comporem o
grupo de trabalho contra crimes cibernéticos - já havia sido objeto de deliberação em reunião
realizada em 26/11/2021. Naquela oportunidade, inclusive, havia sido deliberado que a
Diretoria-Geral realizaria estudos sobre o organograma do Tribunal e que a SETIC
apresentaria indicação dos nomes e detalhamento a respeito da criação do grupo de trabalho
sobre assuntos relacionados aos crimes cibernéticos. Ressaltou, ainda, que o processo
encontra-se pendente de manifestação da SETIC sobre o assunto desde a reunião
retromencionada. Nesse sentido, a magistrada questionou o Secretário Herbert sobre a
provável data para apresentação do expediente pela  SETIC ao Comitê para deliberação.

O Secretário Herbert, tendo em vista a explanação da Juíza Lúcia Zimmermann sobre a
pendência de manifestação da SETIC no prazo, prontificou-se a elaborar e encaminhar o
documento sobre a instituição de grupo de trabalho sobre crimes cibernéticos aos membros
do Comitê até o dia 07/01/2022, para analisarem a proposta até a próxima reunião
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designada para o dia 21/01/2022 às 10h30. Submetido o encaminhamento ao Comitê, houve
a concordância de todos os membros.

Por fim, não havendo outros assuntos em pauta, a Juíza Lúcia Zimmermann agradeceu a
presença de todos os participantes e encerrou a reunião.

5. APROVAÇÃO DA ATA

Preparada por Elis Meire da Silva Neves Data 17/12/2021

Revisada por Iara Cristina Gomes Data 07/01/2022

Revisada por Lúcia Zimmermann Data 13/01/2022

Divulgada por email em Data 07/02/2022

Considerada aprovada em Data 07/02/2022


